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Mittelalter und Neuzeit

BLAŽOV (OKR. OLOMOUC)

„Niva“. Novověk. Vápenické pece. Záchranný vý-
zkum.
Lokalizace: poloha lokality v ZM ČR 1:10 000, list

24-21-04, rok vydání 1984, 187 mm od Z s.č. : 67 mm
od J s.č.
Při výstavbě přeložky vodovodu v extravilánu

obce Blažov protnula linie výkopu výrobní zařízení –
vápenickou pec. Objekt se nacházel v severovýchodním
svahu nad nivou Blažovského potoka, který je od nálezu
pece vzdálen cca 70 m jihozápadním směrem. Pec byla
zkoumána ve výkopu o délce 2,6 m, šířce 1,3 m a hloubce
1,3 m, orientována byla ve směru východ–západ. Doku-
mentovány byly dva protilehlé profily (obr. 1, 2), v ploše
byla pec z větší části zničena starším výkopem pro vo-
dovod. Pec byla zahloubena 1,1 m do podloží a jednalo
se o typ zahloubené vápenické polní pece s kameny vy-
plentovanými stěnami o šířce kolem 0,3 m a s vypálenou
vrstvou maznicového výmazu o síle 0,12 m. Ve výplni
pece se střídaly vrstvy vzniklé po opakovaných výpalech,
tvořené uhlíky, vápnem a mazanicí. Pec s konkávním
dnem byla zachována do výšky 0,7 m, po zániku byla
překryta 0,3 m mocnou šedou jílovitou hlínou s četnými
fragmenty mazanice a kamínky a svahovinou o síle 0,2 m.
Sondáží bylo zjištěno, že se jedná o typ s půlkruhovým
závěrem o délce min. 1,8 m.

Obr. 1: Blažov. „Niva“. Řez zahloubenou polní pecí s vyplen-
tovanými stěnami. Abb. 1: Blažov (Blazow). „Niva“. Schnitt
durch den Kalkofen.

Pec ani její okolí neobsahovala žádné přímé datační ná-
lezy, lze ji zařadit pouze podle typologie pecí zjištěných
na Bouzovsku a v Javoříčském krasu. Nejmladší typy pecí
z 19. stol. a počátku 20. stol (do 1. sv. války) byly zjiš-
těny v obcích Blažov (Navrátilova, Sloukova, Sléhova,
Ženožičkova) a Kadeřín (Švecova, Žákova a Oháňkova).
Typově se blíží kruhové nadzemní vápence z lomového
kamene, cihlovým pláštěm pak dochované kulturní pa-
mátce z roku 1920, nacházející se v trati Rachavy v lese
poblíž silnice Hvozdečko–Kovářov. Vápno z těchto pecí
našlo své odbytiště hlavně na Moravskotřebovsku. Vý-
vojově starší typ pecí představují větší zahloubené polní
pece s půlkruhovýmzávěrem bez vyzdívky, jejichž relikty
jsou dochovány v baterii v lesní trati Joklova zmole jiho-
východně od Kadeřena. Pracovně jsou tyto pece řazeny
do 16.–18. stol. Nejstarší typ vápenických pecí (kruhová
s maznicovým výmazem) byl prozkoumán v roce 2005
v trati „Na dolech“ u Hvozdu, podle doprovodných nálezů
patří do 13.–14. stol. (Faltýnek, Šlézar, Moš 2006).

Prozkoumaná pec z trati „Niva“ u Blažova typologicky
spadá do kategorie zahloubených polních pecí s půlkru-
hovým závěrem, s analogiemi v lesní trati Joklova zmole
jihovýchodně od Kadeřena, pracovně datovaných do 16. -
18. stol.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar

Obr. 2: Blažov. „Niva“. Řez zahloubenou polní pecí s vyplen-
tovanými stěnami. Abb. 2: Blažov (Blazow). „Niva“. Schnitt
durch den Kalkofen.
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Obr. 3: Boskovice, Masarykovo náměstí, parc. č. 102. Abb. 3:
Boskovice, Masaryk Platz, Parz. Nr. 102.
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Resumé

Blažov (Bez. Olomouc), „Niva“. Neuzeit. Kalkofen.
Rettungsgrabung.

BOSKOVICE (OKR. BLANSKO)

Masarykovo náměstí, kostel sv. Jakuba staršího. No-
vověk. Krypta. Záchranný výzkum.
Při stavebních úpravách, souvisejících s opravou dlažby

a krytu hrobky ve farním kostele sv. Jakuba v Bos-
kovicích, byli k otevření hrobky přivoláni pracovníci
brněnského Národního památkového ústavu a Muzea
Boskovicka. Ukázalo se, že v kostele jsou dvě sa-
mostatné hrobky (vstup do “nové“ hrobky se nachází
ve střední části kostela v průchodu mezi lavicemi,
vstup do druhé hrobky je umístěn za oltářem). Kromě
pozůstatků nejméně sedmi členů rodiny Morkovských
ze Zástřizl, uložených v rakvi, byly na podlaze hrobky
nalezeny zbytky hedvábných tkanin – dvou praporů a že-
lezná renesanční přilba. Poslední vstup do této hrobky je
podle nápisu na rakvi datován k r. 1910. Na jednom z pra-
porů je ze zbytků celoplošné malby možné rozeznat erb
roduMorkovských ze Zástřizl, a to stříbrnou lilii na červe-
ném poli s helmem a přikryvadly, v klenotu jsou tři pštrosí
pera. Rod Morkovských ze Zástřizl byl držitelem bosko-
vického panství v letech 1567–1691. Prapory i přilba bu-
dou odborně ošetřeny a konzervovány.

Zuzana Pančíková

Resumé

Boskovice (Bez. Blansko), Masaryk Platz, Kirche
St. Jakob. Neuzeit. Rettungsgrabung. In die Gruft die
Morkovsky von Zástřizl (1567–1691) waren zwei gemal-
ten Fahnen und eine eiserne Sturmhaube gefunden.

BOSKOVICE (OKR. BLANSKO)

Masarykovo náměstí, p. č. 102. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
Parcela se nachází v JV ústí Masarykova náměstí a ze

zadní strany je uzavřena ulicí Plačkovou (obr. 3). Při bu-
dování základů novostavby, z důvodu havarijního stavu
po demolici (narušená statika vedlejších domů řadové zá-
stavby), byla v profilu čelní části parcely zdokumento-
vána jáma středověkého stáří s vrstvou vypálené maza-
nice. V celé ploše parcely byla zjištěna mohutná požárová
vrstva, ze které pochází soubor převážně neglazované ke-
ramiky, mezi nimi celé kusy nádob a půlka mlecího ka-
mene. Větší část keramiky je možné zařadit do období
kolem poloviny 15. stol. (obr. 4), malá část souboru před-
stavuje novověkou příměs.

Zuzana Pančíková

Resumé

Boskovice (Bez. Blansko), Masaryk Platz, Parz.
Nr. 102. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

BOSKOVICE (OKR. BLANSKO)

Masarykovo náměstí, p. č. 81. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavbou víceúčelového objektu na Ma-

sarykově náměstí v Boskovicích (parc. č. 81) byl v mís-
tech přímo ohrožených stavebními pracemi proveden zá-
chranný archeologický výzkum (obr. 5). Terénní část vý-
zkumu proběhla v měsících dubnu až říjnu 2008 (obr. 7).
Plošný výzkum proběhl v místech čtyř základových patek
(rozměry cca 2,5× 2,5 m) a podsklepené části novostavby
(cca 7,3 × 10,4 m). Byly dokumentovány také profily

Obr. 4: Boskovice, Masarykovo náměstí, parc. č. 102. Výběr
středověké keramiky. Abb. 4: Boskovice, Masaryk Platz, Parz.
Nr. 102. Auswahl der Spätmittelalterlichen Keramik.
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Obr. 5: Boskovice, Masarykovo náměstí, zkoumané části par-
cely. Abb. 5: Boskovice, Masaryk Platz, erforschte Parzellen-
teile.

Obr. 6: Boskovice, Masarykovo náměstí, parc. č. 81. Výběr
středověké keramiky z výzkumu. Abb. 6: Boskovice, Masaryk
Platz, Parz. Nr. 81. Auswahl der keramischen Funde.

Obr. 7: Boskovice, Masarykovo náměstí plocha výzkumu.
Abb. 7: Boskovice, Masaryk Platz, Grabungsfläche.

Obr. 8: Boskovice, Masarykovo náměstí, parc. č. 81. Ke-
ramika 13. století. Abb. 8: Boskovice, Masaryk Platz,
Parz. Nr. 81. Boskovice, Masaryk Platz, Parz. Nr. 81. Keramik
des 13. Jahrhunderts.

menších výkopů a základových pasů po obvodu domu.
Výzkum byl realizován Muzeem Boskovicka ve spolu-
práci s Archaiou Brno, o. p. s.

V současné době probíhá zpracování výzkumu do po-
doby nálezové zprávy a laboratorní ošetření nálezů.
Nejstarší středověké nálezy můžeme předběžně datovat
na konec 13. století (obr. 8). Sídlištní aktivity jsou spo-
jeny především s množstvím sloupových jam a drobněj-
ších kůlových jamek, které však nemůžeme vzhledem
k omezenému plošnému rozsahu výzkumu přesněji inter-
pretovat. Na několika místech byla zkoumána destrukční
požárová vrstva se zbytky dřevohliněných staveb (S7,
S14), která nasedala na nemnoho starší sídlištní úrovně.
Na základě předběžného vyhodnocení keramiky můžeme
celé souvrství zařadit do pokročilého 14. a první polo-
viny 15. století (obr. 6). Toto datování potvrzuje také dvo-

jice mincí markraběte Jošta z přelomu 14. a 15. století
(určil Kamil Smíšek). Osídlení 15. století reprezentovalo
také několik odpadních jam a pravděpodobně rovněž sute-
rén dřevohliněného domu zasypaného opět požárovou de-
strukcí (S8, S17). Jejich výplně obsahovaly například hrn-
covité nádoby s výlevkou, kachle se znakem pánů z Bos-
kovic, kolkovanou keramiku apod.

V základovém pasu souběžném s ulicí Zborovskou
(S17) byly ve dvorní části domu zjištěny novověké od-
padní jámy (17.–18. století). V zázemí domu se rovněž
nacházela pec, ve druhé fázi opatřená cihlovou plentou.
Její přesná funkce nám není známa. Výzkumem se poda-
řilo zachytit minimálně dvě na sobě nezávislé fáze novo-
věké zděné zástavby parcely, reprezentované jednak zá-
klady nadzemních konstrukcí, ale také několika sklepy
a sklípky ze smíšeného zdiva opatřené vstupními šíjemi,
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které dosahovaly i úrovně druhého podzemního podlaží.
Zajímavým nálezem, bohužel bez bližších statigrafických
údajů, je bronzové závažíčko o hmotnosti 18 g.
Podrobněji bude o nálezové situaci referováno až

po komplexním zpracování výzkumu.

Václav Kolařík, Zuzana Pančíková

Resumé

Boskovice (Bez. Blansko), Masaryk Platz, Parz. Nr. 81.
Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

BOUZOV (OKR. OLOMOUC)

Areál hradu 8, p. č. 1, 97, 100, 101, 93/2. Vrcholný
středověk, novověk. Hrad. Záchranný výzkum.
Lokalizace: Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000, list 24-

21-04, rok vydání 1984, linie mezi body (mm od Z s.
č.:mm od J s. č.): 180:336, 187:335, 193:332.
V měsíci září byla realizována II. etapa výstavby tep-

lovodní přípojky do SH Bouzov. Teplovodní přípojka
o délce 16 m a šířce 1,2 m, hloubce 1,1 m byla vedena
v jihozápadní části nádvoří předhradí. Výkop se pohybo-
val pouze v hloubkách novověkých navážek a navážek
z doby přestavby hradu z let 1895–1909. Výkop poru-
šil torza tří kamenných novověkých zdiv orientovaných
ve směru sever–jih, nejmohutnější z nich dosahovala šířky
1,1 m.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar

Resumé

Bouzov (Bez. Olomouc). Burg, Parz. Nr. 1, 97, 100,
101, 93/2. Spätmittelalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgra-
bung.

BRANIŠOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)

„Na záhumencích“. Raný středověk, novověk. Síd-
liště. Záchranný výzkum.
V listopadu a prosinci roku 2008 uskutečnili pracov-

níci ÚAPP Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum
ve východním úseku polní tratě „Na záhumencích“ v sou-
vislosti s budováním obslužných komunikací a inženýr-
ských sítí pro plánovanou zástavbu rodinnými domy (viz
kapitola Doba bronzová).
Menší část z 27 sídlištních objektů, narušených linio-

vými výkopy pro inženýrské sítě, je možné na základě
nepočetného materiálu získaného vzorkováním vzniklých
vertikálních profilů rámcově zařadit do raného středo-
věku. V severním cípu lokality, kde terén klesá do ná-
padné deprese, zřejmě pozůstatku po dřívější těžbě hlíny
(snad na hráz předchůdce dnešního Branišovického hor-
ního rybníka, který je zaznamenán ještě na 1. vojenském
josefském mapování), byla navíc zachycena jedna no-
vověká jáma se stopami po zapuštěných kůlech či ty-
čích, jejíž zásyp obsahoval mimo jiné několik lidských

kostí. Nejspíše druhotně přemístěné ostatky patří pravdě-
podobně jednomu dospělému jedinci, snad ženského po-
hlaví, zemřelému ve věku 18 až 24 let (věková kategorie
iuvenis až mladší adultus I).

Zdeněk Čižmář, Jiří Kala, Michal Přichystal

Resumé

Branišovice (Bez. Brno-venkov), „Na záhumenicích“.
Frühmittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

BRNO (K. Ú. BOHUNICE, OKR. BRNO-
MĚSTO)

Ulice Kamenice. Časně slovanské období, novověk,
2. světová válka. Sídliště, bojiště. Záchranný výzkum.
V roce 2008 uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v. v. i.,

v souvislosti s pokračováním výstavby Univerzitního
kampusu Masarykovy univerzity záchranný archeolo-
gický výzkum v severozápadním výběžku katastrálního
území městské části Bohunice, a to v souvislodti s bu-
dováním fází D, E a F tzv. žluté a zelené etapy Akade-
mického výukového a výzkumného areálu (viz kapitola
Neolit a Eneolit).
Na severním okraji sledovaného prostoru byla bagrem

porušena osamocená jednoprostorová chata patrně čtver-
cového půdorysu s podlahou částečně zapuštěnou
pod úroveň terénu a s kamennou pecí v severním rohu
(obr. 9). Získaný nepočetný keramický inventář ji řadí
do časně slovanského období (keramika pražského typu).
Uvedená komponenta dosud nebyla na lokalitě registro-
vána (srov. Přichystal 2008), nelze však vyloučit, že další
soudobé objekty mohly být bez dokumentace zničeny
při stavbě tzv. internátu sester na pozemku v těsném se-
verním sousedství lokality.
Podobně jako v předchozích letech (Přichystal 2007,

461; 2008a) byl na plochách v severní polovině dotče-
ného území sledován průběh střeleckého zákopu, vybu-
dovaného podle nalezených nábojnic německými vojáky
v závěru 2. světové války.

Michal Přichystal
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Resumé

Brno (Kataster Bohunice, Bez. Brno-město), Kamenice
Str. Frühslawische Zeit, Neuzeit, 2. Weltkrieg. Siedlung,
Kampfplatz. Rettungsgrabung.
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Obr. 9: Brno-Bohunice. Časněslovanská chata. Abb. 9: Brno-
Bohunice. Frühslawisches Grubenhaus.

BRNO (OKR. BRNO – MĚSTO)

Cílem tohoto příspěvku je, obdobně jako v uplynulých
devíti letech, souhrnně informovat o výsledcích záchran-
ných archeologických výzkumů prováděných společností
Archaia Brno, o. p. s., na území velkého Brna, přede-
vším v historickém centru města a v prostoru jeho histo-
rických předměstí. Perspektivy, koncepce a metodika sys-
tematického archeologického výzkumu centra Brna se ne-
změnila (Merta, Peška, Procházka, Sadílek 2000, 35–36;
naposledy pak souhrnně Holub, Kolařík, Kováčik, Merta,
Peška, Procházka, Zapletalová, Zůbek 2004, 57–97).

Záchranné archeologické výzkumy v Brně
v roce 2008:
Výzkumy prováděné v roce 2008 lze rozdělit do tří sku-

pin: 1) rozsáhlejší plošně exkavované výzkumy; 2) vý-
zkumy realizované v rámci projektu „Sanace brněnského
podzemí“; 3) menší terénní výzkumy a dokumentace in-
ženýrských sítí. Jako 4. skupinu uvádíme výzkumy, je-
jichž terénní části proběhly již dříve, ale v roce 2008 byly
zpracovány a vyhodnoceny (obr. 10).

Ad 1) Rozsáhlejší plošně exkavované výzkumy
Pokračoval výzkum na Jakubské a Rašínově ulici (akce

A086/2007) započatý již v roce 2007. Uskutečnila se akce
v prostoru ulice Nové sady 19–25 (akce A009/2008). Za-
čaly výzkumy Orlí ulice 19–21 (akce A075/2008) a Pe-
kařská ulice 53 (akce A066/2008), které budou pokračo-
vat i v roce 2009.

Ad 2) Sondy dokumentované v rámci projektu „Sa-
nace brněnského podzemí“
V rámci projektu „Sanace brněnského podzemí“,

o němž jsme podrobněji informovali v roce 2000 (Merta,
Peška, Procházka, Sadílek 2000, 36), byly v roce 2008
realizovány 2 projekty. „Sanovány“ byly bloky 47b, 48b,
68b a 69 – Česká ulice, Joštova ulice (akce A021/2008).
Dvě sondy byly položeny na Husově ulici v prostoru
chodníku před hotelem International (akce A070/208).
Ad 3) Výzkumy menšího rozsahu
Ulice Bašty 2 (akce A020/2008), Bauerova ulice (akce

A062/2008), Benešova ulice 6, Orlí ulice 34 (akce
A099/2007), Besední ulice (akce A036/2008), Božetě-
chova ulice 1 (akce A003/2008), Božetěchova ulice 2
(akce A052/2008), Božetěchova ulice 2 (akce A087/08),
Dominikánské náměstí (akce A079/2008), Husova ulice,
Pekařská ulice (akce A041/2008), Hybešova ulice 30
(akce A088/2008), Josefská ulice 15–19 (A111/2007),
Joštova ulice, Moravské náměstí (akce A080/2008), Ko-
pečná ulice 41 (akce A012/2008), Kozí ulice 5 (akce
A007/2008), Křídlovická ulice (akce A081/2008), Mali-
novského náměstí 2 (akce A008/2008), Muzejní ulice 2
(akce A073/2008), Spálená ulice (akce A039/2008).
Ad 4) Zpracování a vyhodnocení již ukončených te-

rénních částí výzkumů
V roce 2008 bylo dokončeno zpracování výzkumů,

které proběhly v roce 2006 a 2007. Jde o následující
akce: Běhounská ulice, Dvořákova ulice, Jezuitská ulice,
Kozí ulice (A002/2007), Kobližná ulice, Poštovská ulice
(A025/2007), Přízova ulice 4–6 (A040/2006), Šilingrovo
náměstí 2 (A005/2006).
Předběžné výsledky jednotlivých výzkumů (akce jsou

řazeny abecedně – primárně podle katastrů):
K. ú. Královo Pole
Božetěchova ulice 1, p. č. 594/2, 595 (akce

A003/2008). Středověk, novověk. Sídliště, zámek. Zá-
chranný výzkum.
Záchranný archeologický výzkum v prostoru tzv.

Zámečku představuje poslední etapu akce probíhající
v rámci rekonstrukce bývalého hospodářského dvora kar-
tuziánského kláštera v Králově Poli. Výzkum byl realizo-
ván formou dohledu nad výkopovými pracemi (obr 11).
Celý areál se rozkládá na mírném svahu sklánějícím

se východním směrem k říčce Ponávce. Geologické pod-
loží je tvořeno sprašovou návějí s nasedajícím holocenním
půdním typem. Sledované výkopy byly hloubeny za úče-
lem odvlhčení zdiv Zámečku v šířce cca 0,80–1 m po ce-
lém obvodu budovy. Z jižní strany byl patrný nárůst te-
rénu v průběhu novověku. Na severní straně při arkádě
Zámečku byl zachycen zahloubený objekt, jehož zásyp
byl tvořen mohutnou mazanicovou destrukcí. Nalezenou
situaci lze interpretovat jako sklep či sklípek dřevohliněné
stavby. Vyzvednuté zlomky keramického materiálu po-
máhají datovat zánik této aktivity do průběhu 14. či po-
čátku 15. století.
Dendrochronologickou analýzou vzorků odebraným

z odhalených konstrukcí (především z trámových stropů)
bylo upřesněno datování nejstarší vývojové etapy Zá-
mečku do 70. let 17. století. Výrazné přestavby lze před-
pokládat v 60. a 80. letech 18. století (Holub 2008a).
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Obr. 10: Plán historického středu Brna s vyznačením výzkumů, které zde proběhly v roce 2008. 1 –Bašty 2 (A020/2008),
2 – Besední (A036/2008), 3 – Česká, Joštova (A021/2008), 4 –Dominikánské nám. (A079/2008), 5 –Husova (A070/2008), 6 –
Husova (A053/2008), 7 – Joštova, Moravské nám. (A080/2008), 8 –Kozí (A007/2008), 9 –Malinovského nám. 2 (A008/2008),
10 –Muzejní 2 (A073/2008), 11 –Orlí 19–21 (A075/2008). Abb. 10: Plan des historischen Stadtzentrums von Brno mit Kartierung
der 2008 durchgeführten Grabungen.
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Obr. 11: Božetěchova 1 (A003/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 11: Božetěchova-Str. 1 (A003/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

Obr. 12: Božetěchova 2 (A052/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 12: Božetěchova-Str. 2 (A052/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

Božetěchova ulice 2, p. č. 594/2, 595 (akce
A052/2008). Středověk, novověk. Klášter. Záchranný
výzkum.
V letních a podzimních měsících roku 2008 proběhl

v souvislosti s rekonstrukcí objektu tzv. Bednárny v are-
álu kartuziánského kláštera záchranný archeologický vý-
zkum. Vzhledem k omezenému rozsahu zemních prací
byl realizován formou dohledu nad výkopovými pracemi
(obr 12).
Archeologický výzkum objasnil niveletu povrchu ge-

ologického podloží (půdního typu) v této části kláštera.
Dokumentační práce však byly zaměřeny především k do-
chovanému torzu suterénního podlaží kamenné stavby
Bednárny. Její stáří bylo vyhodnoceno již dříve v rámci
stavebně historického průzkumu předcházejícího zahájení
stavebních prací (Holub 2007). Kromě výkopu podél zá-
padní obvodové stěny stavby, který ji měl odvlhčit, bylo
sledováno také těžení klenebních zásypů. To prokázalo
druhotné vložení klenby do prostoru suterénu. Původní
plochý strop se projevil řadami trámových kapes ve vý-
chodní a západní stěně objektu. K původní podlaze byla
v úrovni 1. nadzemního podlaží vytažena také interiérová
omítka s bílou líčkou. Na severní stěně byly pod úrovní
terénu odhaleny relikty exteriérové omítky s kvádrová-
ním. Tuto exteriérovou omítku můžeme snad datovat ještě
do první fáze vývoje stavby (14. století). V rámci pozdně
gotické fáze byla severní stěna osazena třemi krakorci ne-
soucími snad lehkou dřevohliněnou konstrukci. V rámci
stavebních prací byl také vyčištěn propadlý prostor sute-
rénu východně sklepa Bednárny, který uvádí J. Bukovský
s D. Cejnkovou (1975, 248) ještě jako přístupný (Holub
2008b).

Božetěchova ulice 2, p. č. 2 (akce A087/08). Středo-
věk, novověk. Klášter. Záchranný výzkum.
V rámci odvlhčení zdiva cely A (Bukovský, Cejn-

ková 1975, 240) a přilehlého úseku velkého ambitu v are-
álu královopolského kartuziánského kláštera byl realizo-
ván v listopadu a prosinci 2008 drobný záchranný arche-
ologický výzkum (obr. 13).
Naše pozornost se soustředila na interpretace a upřes-

nění stratigrafických vztahů již dříve publikovaných zdiv
(Bukovský, Cejnková 1975, 244). V rámci realizovaných
výkopů byla odkryta základová zdiva Bukovského cely
A1 a dalších dosud neznámých konstrukcí. Nalezené kon-
strukce lze datovat do období vzniku kartuziánského kláš-
tera, tj. k roku 1375. Archeologickým výzkumem byla
zdokumentována patrná stavební úroveň zaniklého ob-
jektu a znivelován povrch původního terénu (půdního
typu) v tomto prostoru (Holub 2008c).
K. ú. Město Brno
Ulice Bašty 2, p. č. 351 (akce A020/2008). Středověk,

novověk. Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti s výstavbou parkovacího domu pro plá-

novaný hotel Padowetz byl ve dvoře objektu proveden
v květnu a červnu 2008 plošný archeologický výzkum
(obr. 14, 15).
Lokalita se nachází na mírném jihovýchodním svahu

Petrovského vrchu. Z hlediska historické topografie byl
sledovaný prostor zahrnut do středověkého města jako
součást Brněnské čtvrti (Quartale Brunense) v těsné blíz-
kosti městské hradby a Židovské brány (Porta Judeorum).
Několika objekty (zásobní jámou, sklípkem, atd.) bylo

zastoupeno předlokační osídlení Brna z přelomu 12.
a 13. století. Z období po založení města pocházely dvě
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Obr. 13: Božetěchova 2 (A087/2008). Vyznačení sledovaného
výkopu. Abb. 13: Božetěchova-Str. 2 (A087/2008) . Bezeich-
nung des verfolgten Aushubs.

Obr. 14: Bašty 2 (A020/2008). Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 14: Bašty-Str. 2 (A020/2008). Bezeichnung der Grabungs-
fläche.

Obr. 15: Bašty 2 (A020/2008). Pohled od jihovýchodu na zkou-
manou plochu. Abb. 15: Bašty-Str. 2 (A020/2008). Blick von Sü-
dosten auf die Grabungsfläche.

potravinářské pece (jedna unikátně zachovaná), několik
jam, odpadní jímka a pozůstatky zahloubené hospodář-
ské dřevohliněné stavby. Obytnou zástavbu na parcele re-
prezentoval částečně zachovaný zděný sklípek z přelomu
13. a 14. století, nacházející se v severovýchodním rohu
zkoumané plochy. Opomenout nelze ani nález kamenné
studny, která může pocházet již z pozdního středověku,
případně raného novověku. Výzkum je v současné době
ve fázi zpracování, proto o něm bude podrobněji refero-
váno později (Dejmal, Peška, Sedláčková 2008).

Běhounská ulice, Dvořákova ulice, Jezuitská ulice,
Kozí ulice, p. č. 13, 32, 59, 102 (akce A002/2007). Stře-
dověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V roce 2008 bylo ukončeno zpracování záchranného
archeologického výzkumu prováděného při stavbě „Kom-
plexní regenerace historického jádra – ostatní komunikace
- ulice Kozí“. Terénní část výzkumu proběhla od 18. 1.
do 10. 7. 2007 (obr. 16, 17).

Archeologický výzkum potvrdil, že svrchní část geo-
logického podloží je v daném prostoru tvořena půdním
typem, který dosedá na sprašovou návěj. Při Jakubském
náměstí a Jezuitské ulici dosahovala síla půdního typu
0,30–0,40 m. Výzkum rovněž potvrdil starší poznatek
o poněkud odlišné výškové konfiguraci původního terénu
(Merta 2002, 9). V severní části ulice Kozí se povrch půd-
ního typu nacházel v úrovni 215,10 m n. m. V prostoru
před domemKozí 3 byl povrch již z části odebraného půd-
ního typu zaznamenán v úrovni 213,80 m n. m. Na 75 m
tedy terén klesl přibližně o 1 m. To víceméně odpovídá
stávajícímu sklonu ulice. Před domem Kozí 2 se povrch
půdního typu nacházel v úrovni 211,03 m n. m. Z míst
při domě Kozí 3 klesl povrch na úseku o délce 65 m o 3 m.
Sklon terénu v jižní části ulice byl tedy přibližně třikrát
větší než v severní části.

Nejstarší lidské aktivity pocházejí až ze středověku
a souvisejí s životem města. Byl dokumentován nárůst te-
rénu na veřejných prostranstvích. Při Jakubském náměstí
a Jezuitské ulici činil 0,60 m. Tento nárůst vznikl navrše-
ním odpadních vrstev a štěrkových úrovní. Dláždění vyšší
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Obr. 16: Běhounská, Dvořákova, Jezuitská, Kozí (A002/2007).
Vyznačení plochy výzkumu. Abb. 16: Běhounská-,
Dvořákova-, Jezuitská-, Kozí-Str. (A002/2007). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

Obr. 17: Běhounská, Dvořákova, Jezuitská, Kozí (A002/2007).
Pohled od jihovýchodu na ulici Kozí. Abb. 17: Běhounská-
, Dvořákova-, Jezuitská-, Kozí-Str. (A002/2007). Blick von Sü-
dosten auf die Kozí-Str.

kvality nebylo zaznamenáno. Dlažba z kamenných kostek
pochází až z 19. století. Před domem Kozí 8 byly doku-
mentovány žlábky zahloubené do půdního typu. Interpre-
tujeme je jako koleje vyjeté koly vozů. Že se i na veřej-
ných prostranstvích hloubily výkopy, dokládají zachycené
jámy. Jejich funkce zůstala neobjasněna. Veřejný prostor
byl využíván i k jiným účelům, a to nejen ve středo-
věku, ale i v novověku. Dokazuje to rovněž vápenná jáma
ze 17. století, která byla blíže dokumentována výzkumem
v roce 2001 (Merta 2002, 8).
Důležité informace přinesl předmětný archeologický

výzkum k problematice měšt’anské zástavby ulice Kozí.
Dokumentoval řadu historických zděných konstrukcí,
které jsme rozčlenili do celkem 10 staveb. Nutno ovšem
brát zřetel na to, že rozdělení je do značné míry hypote-
tické.
Podle rekonstrukce O. Vičara (1965, 267) měla být

Kozí ulice k polovině 14. století zastavěna pouze na zá-
padní straně. Mimo rohové parcely sem mělo být oriento-
váno 6 městišt’. Východní strana měla zůstat nezastavěna
až na obě rohové parcely. K zastavění mělo dojít poz-
ději. Výsledek vidíme na obraze H. B. Bayera a H. J. Zei-
sera, který postihuje Brno k roku 1645. Konstrukce, které
bychom zařadili do 14. století, byly zachyceny na vý-
chodní straně ulice, na západní nikoliv. Do jisté míry to
může být výsledkem rozsahu výzkumu a omezené schop-
nosti datovat historické konstrukce pouze na základě je-
jich charakteru (související stratigrafické situace většinou

chyběly). Nelze vyloučit, že se O. Vičar ve své rekon-
strukci mýlí. Obdobně bylo třeba na základě výsledků ar-
cheologického výzkumu korigovat jeho představu o zá-
stavbě v prostoru východní části dnešního Jakubského ná-
městí (Merta, Sedláčková, Zůbek 2005).
Původní šířku ulice Kozí můžeme rekonstruovat v roz-

měrech 4,50 (severní vyústění) až 6,50 m (jižní ústí). Jed-
nalo se o komunikaci druhého řádu.
V prostoru vyústění ulic Běhounské, Jezuitské a Kozí

byla za účelem rekonstrukce a prezentace obnažena
svrchní část vyzdění tzv. Zlaté studny. Písemnými pra-
meny je poprvé zmiňována roku 1358 (Jordánková, Su-
litková 1991, 306) a je zachycena na zmiňovaném ob-
raze H. B. Bayera a H. J. Zeisera. Studna byla důkladněji
zkoumána při akci A055/2001 (Holub, Merta, Peška, Zů-
bek 2001; Polánka 2005, 58, 59). Z východu se k ní při-
mykal zděný relikt zařízení, které souviselo s pozdějším
provozem studny.
Na vodním režimu města se podílely také dokumento-

vané relikty kanalizační sítě, odvádějící odpadní a deš-
t’ovou vodu. Šlo o z cihel zděné kanály. Zachyceny
byly části hlavního trativodu a dvou přípojek. Pocházejí
z 19. století (Černá, Sedláčková, Zůbek 2008b).
Benešova ulice 6, Orlí ulice 34, p. č. 265/1, 267 (akce

A099/2007). Středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
V souvislosti s budováním novostavby víceúčelového

objektu v nároží ulic Benešova a Orlí proběhl v květnu
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Obr. 18: Benešova 6, Orlí 34 (A099/2007). Vyznačení plochy
výzkumu. Abb. 18: Benešova-Str. 6, Orlí-Str. 34 (A099/2007).
Bezeichnung der Grabungsfläche.

Obr. 19: Benešova 6, Orlí 34 (A099/2007). Přehled zkou-
maných situací. Abb. 19: Benešova-Str. 6, Orlí-Str. 34
(A099/2007). Übersicht untersuchter Befunde.

až červenci 2008 záchranný archeologický výzkum. Plo-
cha staveniště se nachází na mírném svahu, situovaném
při východním okraji historického jádra města v prostoru
před jednou z historických bran (Měnínská brána) brněn-
ského opevnění. Staveniště vymezuje ze severu ulice Orlí,
z východu a jihovýchodu pak ulice Benešova. Ze strany ji-
hozápadní je plocha stavební jámy vymezena stávající zá-
stavbou obou ulic. Stavební jáma dosahovala maximální
hloubky 11 m od současného povrchu terénu (obr. 18).

Na lokalitě samotné byla v minulosti dokumentována
dvojice průzkumných sond v rámci projektu „Sanace br-
něnského podzemí“ bloku 23 (Procházka 1997; 1999).
V nejbližším okolí se uskutečnilo několik záchranných
archeologických výzkumů. Menší se realizoval při pře-
stavbě budovy JAMU na Novobranské ulici 3 (Zatlou-
kal 1997; 1999). Na parcele, kde dnes stojí novostavba
budovy VZP, proběhl v roce 2000 rozsáhlejší archeolo-
gický výzkum, který doložil vývoj městského opevnění
(Peška 2001; Merta, Kováčik, Peška, Procházka, Sadí-
lek 2001, 87–91; Kolařík 2007).

Nejstarší písemné prameny se vztahují až k polo-
vině 14. století. Tehdy se v prostoru před Měnínskou
branou nacházelo jedno z brněnských předměstí – tzv.
druhá předměstská čtvrt (Secundum quartale extra ci-
vitatem), nazývaná též Před Měnínskou branou (Extra
Menesensem) nebo Koželužská (Quartale Cerdonum).
Rejstřík z roku 1348 uvádí před Měnínskou branou ně-
kolik domků. V samotném parkánu u brány měly stát
čtyři, další dva domky stály v parkánu u Branky a jistý
Hainclin měl dům v příkopu (Vičar 1966, 231). 15. sto-
letí přineslo brněnským předměstím útlum vývoje. V dů-

sledku husitských a pak česko-uherských válek totiž došlo
k jejich výraznému poškození a redukci zástavby. V prů-
běhu 16. století sice docházelo postupně k novému roz-
voji předměstí, ten ovšem nedosáhl předhusitské úrovně
(Kuča 2000, 55–58). Do poloviny 17. století pak bylo
pro předměstské osídlení nepříznivé zesilování městského
opevnění, avšak naprostou katastrofu představovalo dvojí
švédské obléhání v letech 1643 a 1645 a následná pře-
měna Brna na barokní pevnost. Již před prvním švédským
obléháním roku 1643 dalo samo město vypálit a strhnout
budovy, které by ztěžovaly přehled obránců a umožňo-
valy Švédům snazší a krytý přístup. Ještě citelnější byly
přípravy na druhé švédské obléhání roku 1645. Vlastní
obléhání a vojenské akce pak toto katastrofální postižení
předměstí dovršilo. Zástavba již nebyla obnovena, druhá
předměstská čtvrt’ zanikla. Území se dostalo do oblasti,
kde byla plánována výstavba nového barokního bastio-
nového opevnění (2. polovina 17. století až 1. polovina
18. století). Opět se zde začalo stavět až po asanaci prs-
tence barokního opevnění ve 40. letech 19. století (Zatlou-
kal 1997; Kuča 2000). Na ploše staveniště vznikl menší
dům, který byl nahrazen novostavbou nájemního domu
na sklonku 19. století (Benešova, tehdy Nádražní třída 6
a Orlí 34). Ten byl silně poškozen při spojeneckém náletu
na strategické cíle v Brně (Zbrojovka, Zetor) 20. listopadu
1944. Po druhé světové válce vznikl na jeho místě parčík,
který se zde nacházel až do zahájení stavebních prací.

Vlastní lokalita se nachází na sprašové návěji, sklá-
nějící se mírně jihovýchodním směrem k říčce Ponávce.
Na horizont spraší nasedá vyvinutý holocenní půdní ho-
rizont. Původní sklon terénu vyjadřují nivelované body
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povrchu půdního horizontu, dokumentované v řezech sta-
vební jámy. V řezu P2 byl zachycen povrch na niveletě
202,21 m n. m. (s. j. 150), v řezu P9 201,80 m n. m.
(s. j. 101), v případě řezu P8 na niveletě 201,90 m n. m.
Na 28 m dlouhé ose severozápad–jihovýchod tak činil
rozdíl povrchu geologického podloží cca 0,40 m. V okolí
Měnínské brány, která stojí přibližně na úrovni původního
středověkého terénu, se niveleta povrchu komunikací po-
hybuje okolo 208,50 m n. m. Na 80 m vzdálenosti od Mě-
nínské brány činí převýšení terénu vůči situaci zjištěné
na staveništi cca 6 metrů. Zkoumaná lokalita tedy leží
na úpatí výrazného terénního zlomu, na kterém je situo-
váno středověké opevnění Brna. Obdobný zlom se zřejmě
nacházel poněkud východněji, kde se terén pod ostřejším
úhlem skláněl k nivě Ponávky.
V severovýchodní a východní části staveniště bylo

zjištěno výrazné zvodnění sprašového podloží, jak to
bylo patrné u s. j. 318 a 315 na řezu P17. Na niveletě
cca 198,50 m n. m. se objevil povrch štěrkových teras Po-
návky, které v sobě nesou spodní vodu.
V první etapě výzkumu byla za dohledu archeologa sní-

žena úroveň stavební jámy na niveletu dna sklepů vybom-
bardovaného domu, tj. cca 202,00 m n. m. Odtěženy byly
recentní navážky a zdiva někdejší zástavby (s. j. 028).
Po odstranění podlahy nejnižšího patra sklepů se lo-
kálně přistoupilo k plošnému archeologickému výzkumu.
V odkrytých řezech při hraně stavební jámy (P1, P2,
P19) byly sledovány relikty původního terénu, dochované
za základovým výkopem zdiv asanovaného domu směrem
do ulice Novobranské a Benešovy. Zachycené souvrství
vznikalo dlouhodobýmnavyšováním terénu ve vrcholném
a pozdním středověku a v novověku. Nejstarší vrstvy (s. j.
119 – P1) se uložily již kolem poloviny 13. století. Po-
měrně mohutný byl nárůst terénu v průběhu 13. (s. j. 121,
122, 117, 112, 125 – P1; 179, 185 – P2) a ve 14. sto-
letí (s. j. 113–115– P1; s. j. 175 – 178, 181 – 184 – P2).
Svrchní partie dokumentovaných řezů vznikaly v průběhu
15. století (s. j. 127–129, 106–108– P1; s. j. 132, 165 –
P2). Několik situací v řezech indikuje přítomnost zahlou-
bených objektů (s. j. 133, 287–290, 141, 142, 145, 165–
173 – P2). Na vlastní ploše stavby nebyly takto stratigra-
ficky složité situace dochovány.
Archeologické situace byly v ploše staveniště zkou-

mány bud’ z úrovně půdního horizontu, nebo sprašové ná-
věje, podle stavu dochování pod podlahou druhého sklep-
ního podlaží bývalého domu. V rámci časově a technicky
omezených podmínek pro realizaci archeologického vý-
zkumu byly zkoumány především relikty zahloubených
objektů. Šlo především o pozůstatky středověkých odpad-
ních jímek, pecí a sklepa domu (obr. 19).
Odpadní jímky byly hloubeny jak na čtvercovém

(s. s. j. 012, 014, 020), tak na kruhovém půdorysu
(s. s. j. 011, 016, 017, 018, 001, 019, 013). Všechny čtver-
cové jímky byly opatřeny dřevěnou rámovou konstrukcí
s rohovými stojkami a zapaženy dřevěnými deskami.
Odpadní jímka s. s. j. 012 byla vybudována na ob-

délném půdorysu 1,70 × 1,90 m a vydřevena konstrukcí
s. j. 914. Ta sestávala z rohových trámových stojek, rozpa-
žených navzájem mezi sebou vodorovnými trámky. Celá
konstrukce byla mezi kostrou a hranou výkopu vypažena
svisle kladenými, poměrně širokými dřevěnými deskami.

Nade dnem jímky bylo prozkoumáno souvrství uloženin
o mocnosti 1,30 m. Dendrochronologickáanalýza odebra-
ných vzorků dřev dovoluje uvažovat o vzniku konstrukce
jímky v 60. letech 13. století. V případě konstrukčních
prvků z dřevin tisu a dubu (vz. č. 229, 914/1, 914/2) je
nutné uvažovat o jejich druhotném použití. Pokud bu-
deme počítat s možností, že jedlová dřeva byla pro kon-
strukci jímky užita primárně (vz. č. 914/3, 914/4, 914/5,
914/6), je možné vznik jímky položit do období krátce
po roce 1268. Ze zásypu jímky (s. j. 229, 230) pochází
několik dobře dochovaných dřevěných nálezů. Mezi nej-
zajímavější je možné zařadit půlku dřevěné soustružené
misky. Předměty z organických materiálů zastupují dále
např. dvě nepárové kožené boty. Jedna z nich je pro území
Brna doposud neznámého střihu.
Další vydřevenou čtvercovou jímkou byl objekt

s. s. j. 020 o straně 1,20 m. Jeho dochovanou konstrukci
s. j. 909 opět představovalo vyztužení na čtyřech roho-
vých sloupcích vypažených vodorovnými břevny. Desky
pažení byly v tomto případě kladeny vodorovně. Dosa-
hovaly šířky až 50 cm. Bylo zkoumáno souvrství výplní
o mocnosti 2,30 m. Dna jímky nebylo dosaženo pro vyso-
kou hladinu spodní vody.
V posledním případě vydřevené konstrukce lze soudit,

že se jednalo spíše o studnu (s. s. j. 014, 015, s. j. 908).
Jediný vyhodnocenýdendrochronologickývzorek poskytl
datum smýcení dubu použitého pro stavbu konstrukce nej-
později k roku 1207 (vz. č. 908/1). Vlastní vydřevená kon-
strukce o straně cca 0,75 m, opět se čtyřmi kůly v rozích
(s. j. 908), byla umístěna v centru rozměrné kruhové jámy
(s. j. 516; s. s. j. 015). Jáma s. s. j. 015 pravděpodobně sou-
visela s funkcí celého objektu. Zřejmě sloužila jako filtr.
Na dně studny byla odkryta kostra psa. Z vlastního zásypu
nebyl získán žádný nálezový materiál, který by pomohl
datovat její zánik.
U kruhových jímek bylo v případě objektu s. s. j. 011

zachyceno vydřevení ve formě vloženého sudu (průměr
sudu 0,90 metru, zkoumaná hloubka 1,60 m). Velice za-
jímavé bylo zjištění vyplétané (košatinové) konstrukce
v rámci jímky s. s. j. 013. Jímka nebyla z důvodů bez-
pečnosti práce blíže zkoumána.
U ostatních odpadních jímek kruhového půdorysu ne-

byly zjištěny stopy po dřevěných konstrukcích. V případě
jímky s. s. j. 016 (průměr 1,25 m, zkoumaná hloubka
po úroveň dna 2,20 m) byly ve stěnách zachyceny dva
do podloží tesané výklenky, směřující severovýchodním
a jihozápadním směrem. Dosažená hloubka čela severo-
východního výklenku činila 0,40 m. U jihozápadního vý-
klenku nebylo čela dosaženo z důvodu dodržení bezpeč-
nosti práce. Zkoumaná hloubka výklenku činila 0,30 m.
Další plošně zkoumaná kruhová jímka s. s. j. 018 měla
průměr 1,65 metru, stejně jako jímka s. s. j. 001. Zkou-
maná hloubka činila v případě s. s. j. 018 pouze 0,40 m
nade dnem. V případě jímky s. s. j. 001 nebylo dna do-
saženo, objekt byl pouze ovzorkován. Jímka s. s. j. 017
měla oválný tvar o délce 2 a šířce 1,50 m. Zkoumána byla
pouze v úrovni 0,50 m nade dnem. U ostatních kruhových
odpadních jímek, zachycených v řezech obvodových stěn
stavební jámy, nelze hodnotu průměru jam vyjádřit.
V rámci plochy staveniště bylo objeveno také několik

pecí (s. s. j. 004, 021, 025). Jako nejstarší se jeví pec
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s. s. j. 021, kterou lze na základě nalezeného keramic-
kého materiálu datovat do poloviny 13. století. Její funkce
nebyla určena. Do 13. století lze snad také datovat pec
s. s. j. 004. Byla zkoumána celá její komora a část před-
pecí. Do sprašového podloží ražená komora měla oválný
tvar o rozměru cca 1,10 × 0,95 m. V severním rohu
předpecí se nacházela sloupová jáma (s. j. 506), souvise-
jící snad se zastřešením pece. Interpretace pece není opět
možná. Pec s. s. j. 025 byla zachycena pouze v řezu P19.
Opět se – vzhledem k předpecí – jednalo o mělce zahlou-
benou nístěj vypalovací komory. V jižní části předpecí
byly pozorovány dva ražené kůly, které mohou indikovat
zastřešení objektu či úpravu vstupu.
K nejstarším středověkým aktivitám patřil částečně

zkoumaný výkop neznámého účelu s. s. j. 005, jejž
lze na základě nálezů keramiky z jeho zásypů datovat
k polovině 13. století. Jedním z nejzajímavějších zjiš-
tění bylo odkrytí polozahloubené části kamenného domu
s. s. j. 008. Kamenná konstrukce sklepa (s. j. 904) o síle
cca 0,80 m byla vystavěna na obdélném půdoryse o roz-
měrech 7,30 × 6,10 m a pojena světle béžovou maltou.
Dům zanikl požárem v průběhu 15. století, což indiko-
vala mohutná mazanicová destrukce s. j. 191. Na dně
(podlaze) sklepa bylo identifikováno množství kůlových
a sloupových jam (s. j. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
537, 538). Zda mohl s provozem sklepa souviset i rozsáh-
lejší výkop s. s. j. 007, není jasné. Složitější stratigrafická
situace se nacházela v jižní části suterénu. V superpozici
se stěnou s. j. 904 se nacházel sklípek s. s. j. 023, jenž
lze datovat do první poloviny 15. století. Celou nálezovou
situaci komplikuje fakt, že byla zkoumána ze dvou od-
lišných úrovní. Výkop sklípku se jevil starší než kruhová
jímka s. s. j. 011, výkop s. j. 508 (s. s. j. 009) a jeho zásyp.
Tyto aktivity lze snad datovat do první poloviny 15. sto-
letí. Poslední aktivitou ve stratigrafickém sledu bylo vybu-
dování kamenného polozahloubeného sklepa s. s. j. 008,
jehož požárová destrukce náleží snad již druhé polovině
15. století. V prostoru, kde zdivo sklepa překonávalo ob-
jekt s. s. j. 023, bylo v základové úrovni zahloubeno
a zesíleno na hlínu vystavěnou konstrukcí s. j. 911. Ka-
menná (popřípadě částečně kamenná) stavba v prostoru
předměstí před Měnínskou branou neměla, jak vyplývá
z uvedeného, dlouhého trvání. Lze uvažovat o horizontu
několika let. Výkop sklepa s. s. j. 008 porušil ještě jímku
s. s. j. 006, z níž se však nepodařilo vyzvednout žádný
datačně citlivý materiál.
Nejmladší zjištěné aktivity na lokalitě náleží 15. století.

Posléze až do výstavby barokního bastionového opevnění
Brna zůstával celý prostor při hradbách města v této ob-
lasti nezastavěn.
Pozůstatkem bastionového opevnění byla zdiva

(s. j. 900, 905) v jižní části staveniště. Probíhala plochou
ve směru severozápad–jihovýchod. Jednalo se o jižní
stěnu eskarpy bastionu č. IV. Jižně této zdi byl zachycen
úsek souvisejícího příkopu (s. j. 529).
Záchranný archeologický výzkum na staveništi poly-

funkčního objektu v nároží Benešovy a Orlí ulice přinesl
důležité poznatky o osídlení a zástavbě středověkého br-
něnského předměstí v příhradebnímpásuMěnínské brány.
Vzhledem k dosavadnímu stavu poznání předměstského
osídlení mají výsledky výzkumu nezastupitelnou úlohu

Obr. 20: Besední (A036/2008). Vyznačení sledovaného výkopu.
Abb. 20: Besední-Str. (A036/2008). Bezeichnung des verfolgten
Aushubs.

v oblasti archeologického bádání o středověké podobě
města a jeho nejbližšího okolí. Získané poznatky ukazují,
že kultura a styl bydlení v nejtěsnější blízkosti města se
příliš neliší od situací zjištěných četnými archeologickými
výzkumy v jeho vnitřním areálu, vymezeném hradbami
(Holub, Merta 2008).
Besední ulice, p. č. 593/2 (akce A036/2008). Středo-

věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí parkoviště v Besední ulici

byl v dubnu 2008 podél ulice vyhlouben liniový výkop
pro uložení elektrického vedení (obr. 20).
V něm byly následně začištěny a dokumentovány pří-

tomné archeologické situace. Ve většině se jednalo o re-
likty někdejší středověké a novověké zděné zástavby (Ko-
lařík, Peška, Zůbek 2008).
Česká ulice, Joštova ulice, p. č. 776, 789 (akce

A021/2008). Středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
V souvislosti s projektem „Sanace brněnského pod-

zemí“ v uličním bloku 47b, 48b, 68b a 69 se na jaře
a v létě 2008 uskutečnil záchranný archeologický vý-
zkum. Bylo realizováno 15 průzkumných sond, z toho
14 na Joštově ulici a jedna v severním úseku ulice České
(obr. 21).
Dokumentovány byly středověké a novověké aktivity,

které souvisely s existencí někdejšího historického před-
městí Brna. Podařilo se zachytit také části barokního bas-
tionového opevnění, které bylo v daném prostoru vybudo-
váno po zrušení předměstské zástavby. Akce se nachází
ve fázi zpracování, proto o ní bude podrobněji referováno
později (Kolařík, Merta, Zůbek 2008).
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Přehled výzkumů 50, Brno 2009

Obr. 21: Česká, Joštova (A021/2008). Vyznačení sond.
Abb. 21: Česká-Str., Joštova-Str., (A021/2008). Bezeichnung
der Suchschnitte.

Obr. 22: Dominikánské nám. (A079/2008). Pohled od západu
na historické keramické vodovodní potrubí. Abb. 22: Do-
minikanerplatz (A079/2008). Blick von Westen auf die his-
torische keramische Wasserleitung.

Obr. 23:Dominikánské nám. (A079/2008). Vyznačení sledova-
ných výkopů. Abb. 23: Dominikanerplatz (A079/2008). Beze-
ichnung der verfolgten Aushübe.

Obr. 24: Husova (A070/2008). Vyznačení sond. Husova-Str.
(A70/2008). Abb. 24: Husova-Str. (A70/2008). Bezeichnung
der Suchschnitte.

Dominikánské náměstí, p. č. 509 (akce A079/2008).
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V listopadu 2008 byl zahájen archeologický výzkum,
doprovázející výstavbu sekundárního kolektoru na Domi-
nikánském náměstí v Brně. Bude probíhat i v roce 2009,
proto se o jeho výsledcích bude referovat později (obr. 23,
22).

Husova ulice, p. č. 620/3 (akce A070/2008). Novověk.
Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s projektem „Sanace brněnského pod-
zemí“ byly v roce 2008 v prostoru chodníku před hotelem
International položeny dvě sondy označené jako A1 a A2
o půdorysu 3 × 2 m. Obě byly archeologicky dokumen-
továny (obr. 24).

Sonda A1 byla situována do prostoru někdejšího par-
kánu cca 3 m před středověkou městskou hradbu. Výko-
pem byla zachycena soustava sklepních prostor, pocháze-
jících patrně z 19. století. Jejich výstavba souvisí zřejmě
s provozem kasárenského objektu v ulici Panenské. Vr-
chol klenby sklepa byl dokumentován v úrovni 4,20 m
a dno v úrovni 7,55 m pod současným povrchem. Son-
dou nebyly zachyceny žádné aktivity z období středověku.
Sonda A2 byla položena cca 20 m před někdejší měst-
skou hradbu do prostoru předpokládanéhoměstského pří-
kopu. V sondě bylo dokumentováno zásypové souvrství
příkopu, pocházející patrně z 18. století. Dno příkopu bylo
zachyceno v úrovni 8,50 m pod současným povrchem
(Peška 2008a).
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Obr. 25: Husova, Pekařská (A053/2008). Vyznačení plochy
výzkumu. Abb. 25: Husova-Str., Pekařská-Str. (A053/2008).
Bezeichnung der Grabungsfläche.

Obr. 26: Jakubská, Rašínova (A086/2008). Vyznačení plochy
výzkumu. Abb. 26: Jakubská-Str., Rašínova-Str. (A086/2008).
Bezeichnung der Grabungsfläche.

Husova ulice, Pekařská ulice, p. č. 367, 621, 958
(akce A053/2008). Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.
V červenci roku 2008 započala rozsáhlá rekonstrukce

Husovy a přilehlé části Pekařské ulice. Vzhledem k roz-
sahu prací celého stavebního záměru, který je naplánován
až do měsíce srpna roku 2009, lze v současné době refero-
vat pouze o dílčích poznatcích, jež přinesl záchranný ar-
cheologický výzkum realizovaný při této stavbě (obr. 25).
Výrazné změny konfigurace terénu v průběhu

19. a 20. století způsobily, že archeologické památky
v prostoru Husovy ulice byly již v drtivé většině zničeny.
Zkoumány plošně byly pouze pozůstatky základových
zdiv bývalého barbakánu Brněnské brány v křižovatce
ulic Husovy a Pekařské. V nevelkém reliktu zachovaného
terénu při hotelu International byl ve výkopu vodovodu
a tramvajového pásu zachycen pozůstatek středověkého
předměstského osídlení (ražený sklípek, sloupové jámy)
a novověké (16./17. století) cihlářské pece, vybudované
z nepálených cihel.
Dobrou kvalitu zachování prokazují archeologické te-

rény v Pekařské ulici. Zde se kromě středověkých a novo-
věkých kulturních vrstev a planýrek podařilo identifikovat
několik pozůstatků zahloubených částí (suterénů) dřevo-
hliněných staveb, jež prokázaly posun severní uliční čáry
ulice Pekařská (Holub, Kolařík, Zůbek 2008).
Jakubská ulice, Rašínova ulice, p. č. 548, 549/1 (akce

A086/2007). Středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
V květnu 2008 byl ukončen archeologický výzkum,

probíhající při rekonstrukci ulic Jakubská a Rašínova již
od roku 2007 (obr. 26, 27).

V současné době se výzkumnachází ve fázi zpracování,
proto o něm budeme podrobněji referovat později.
Josefská ulice 15–19, p. č. 227/1, 288/1, 2, 3, 4, 7, 14,

15, 22, 23, 24 (akce A111/2007). Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
Archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Víceúče-

lová budova u vyústění kolektoru v ulici Josefská, Brno“.
V listopadu a prosinci 2007 se uskutečnila první etapa.
Výzkum pokračoval v roce 2008, definitivně byl ukončen
v říjnu (obr. 28).
Staveniště se nacházelo v prostoru někdejší zástavby

náležející domům Josefská 15–19. Starší výzkumy v blíz-
kém okolí přinesly doklady osídlení z 12. století, nepo-
chybně předcházející vzniku města (Procházka 2000, 31,
Zůbek 2001). Následně bylo území začleněno do are-
álu města, vymezeného hradbami. Zkoumaný prostor se
nacházel mezi ulicí (tehdy Česká) a hradební zdí jako
součást Měnínské čtvrti. Severně od něj při dnešní ulici
Františkánské sídlila až do roku 1454 židovská obec.
K zástavbě a bližší topografii ulice se ze středově-
kých pramenů mnoho nedovídáme. Zdejší městiště patřila
k těm chudším a nepříliš reprezentativním částem města.
Při dnešní Masarykově ulici sice stával ve 14. století dům
podrychtáře, jinak sem ale prameny umist’ují například
domy nevěstek a chudiny (Vičar 1965, 271).
Zemní práce a archeologický výzkum lze rozdělit

do dvou základních kategorií. V prostoru staveniště byly
vyhloubeny dvě větší jámy pro budoucí suterénní pro-
story domu. Byly označeny jako sonda S1 a S4 (obr. 29).
V nich proběhla z vybrané úrovně plošná exkavace po jed-
notlivých stratigrafických jednotkách. Druhou kategorii
zemních prací představovaly výkopy pro inženýrské sítě
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Obr. 27: Jakubská, Rašínova (A086/2008). Archeologické práce
na Rašínově ulici. Abb. 27: Jakubská-Str., Rašínova-Str.
(A086/2008). Archäologische Arbeiten in der Rašínova-Str.

a základové pasy, označené jako sonda S2, S3, S5, S6
a S7. Byly dohledovány a následně byly začištěny a doku-
mentovány případné archeologické situace (většinou his-
torické konstrukce a profily).

Z geologického podloží byly zachyceny tři horizonty.
Nejsvrchnější, půdní typ, byl ve většině odstraněn již
v minulosti. Jeho segmenty se podařilo zachytit pouze
v sondě S4. Jeho síla dosahovala 0,40 m. Byl však čás-
tečně "zkulturněn" (přítomnost drobných uhlíků, zlomků
vypálené hlíny či mazanice) zřejmě v době bronzové. Jeho
povrch se nacházel v úrovni 209,60 až 210,40 m n. m.
V severovýchodní části sondy S4 totiž klesal patrně k vý-
chodu či jihovýchodu. Dosedal na sprašovou návěj, která
přesahovala maximální dosaženou hranici 206,90 m n. m.
Její mocnost v daném prostoru je tedy větší než 3,10 m.
Pouze v severozápadní části sondy S4 se podařilo v úrovni
207,30 m n. m. dokumentovat její nasedání na povrch
tmavě hnědé, silně ulehlé vrstvy, kterou snad lze interpre-
tovat jako "pohřbený" půdní typ. Jeho mocnost zde pře-
sahovala 0,50 m (tedy úroveň 206,80 m n. m.). Protože
nebyl zachycen v jihozápadní části sondy S4, lze usuzo-
vat, že nemá rovný povrch nebo je prostorově omezen.

První doklady středověkého osídlení pocházely
z 12. století. V sondě S1 byla dokumentována jáma
neznámé funkce s. s. j. 013. Na základě propálené vrstvy
by ji snad bylo možné spojovat s nějakou výrobní činností
využívající oheň.

Výrazný nárůst situací přineslo období 13., 14. století.
Šlo především o výkopové aktivity. V sondě S4 byla do-
kumentována řada drobných kůlových jamek, dokládají-
cích asi ploty, a větších sloupových jamek jako pozůstatků
dřevěných či dřevohliněných konstrukcí nějakých staveb.
Z větších výkopových aktivit byly přítomny jámy větši-
nou blíže neurčené funkce: s. s. j. 005 – snad jáma vzniklá
zhroucením prostoru raženého pod zemí (sklepa, lochu) či
exploatační jáma; s. s. j. 035 – snad pozůstatek zahloubené
části nějaké stavby; s. s. j. 040; s. s. j. 042; s. s. j. 045 –
snad exploatační jáma, popřípadě zahloubená část nějaké
stavby. Některé z výkopových aktivit se nacházely ve vzá-
jemné superpozici. Místy dosáhla až čtyř úrovní. Výkopy
dokládají časovou následnost těchto aktivit a různé využití
prostoru v průběhu doby.
Nejvýraznějšími situacemi byly zahloubené části dře-

vohliněných staveb (obr. 30). Šlo o suterén s. s. j. 003.
S ním mohl souviset pod zemí ražený prostor (loch,
sklep) s. s. j. 002. Následovala výstavba většího suterénu
s. s. j. 004. Není vyloučeno, že představoval druhou fázi
či nástupce suterénu, který původně mohl spojovat a tvořit
první etáž pro s. s. j. 002 a 003. Suterén s. s. j. 004 a jáma
s. s. j. 030, vzniklá zhroucením prostoru s. s. j. 002, patří
k nejmladším aktivitám z období 13. a 14. století.
V podstatě nebyly přítomny povrchové situace, chyběly

vrstvy (odpadní, štěrkové atd.). Jak vysvětlit absenci vrs-
tev z 12. a 13. století, které jsou doloženy z daného pro-
storu města staršími výzkumy? Jednou z možností je před-
poklad terénních prací, které je odstranily. Jaký by byl
ovšem důvod tohoto snížení? Druhou možností je přistou-
pit na to, že se vůbec nevytvořily. Zkoumaný prostor asi

Obr. 28: Josefská 15–19 (A111/2007). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 28: Josefská-Str. 15–19 (A111/2007). Bezeich-
nung der Grabungsfläche.

355



Zprávy o výzkumech za rok 2008: Středověk a novověk

Obr. 29: Josefská 15–19 (A111/2007). Pohled od severový-
chodu na poslední fázi odkryvu sondy S4. Abb. 29: Josefská-
Str. 15–19 (A111/2007). Blick von Nordosten auf die letzte
Phase der der Ausgrabung in der Sondage S4.

Obr. 30: Josefská 15–19 (A111/2007). Pohled od jihovýchodu
na suterény dřevohliněných staveb v sondě S4 (13., 14. století).
Abb. 30: Josefská-Str. 15–19 (A111/2007). Blick von Südosten

auf die Untergeschosse holzlehmiger Bauten in der Sondage S4
(13., 14. Jahrhundert).

ležel na okraji někdejšího sídelního areálu, proto možná
nedocházelo k tvorbě odpadních vrstev a komunikačních
úrovní. Jako pravděpodobnější se nám jeví druhá varianta.
V sondě S1 však byl nepatrný nárůst terénu (max.

0,60 m) během období 13., 14. století zaznamenán. Udál
se hlavně prostřednictvím odpadních vrstev. Je však za-
jímavé, že vrstvy dosedaly přímo na zachovaný povrch
sprašového podloží. Půdní horizont byl již odstraněn.
Kloníme se k názoru, že k tomu došlo někdy ve 12. až
1. polovině 13. století. Důvod nebyl objasněn. Ze 13.
a 14. století byly v sondě S1 dokumentovány ještě jámy
neznámé funkce s. s. j. 019 a 020 a pozůstatek prostoru ra-
ženého pod zemí (sklep, loch) – s. s. j. 015, který se zhrou-
til a byl zasypán.
V nastíněném období dosáhl povrch terénu v sondě S1

úrovně s. j. 211,00 m n. m. (z původních 210,40 m n. m.).
V sondě S4 zůstala zachována původní úroveň po-
vrchu půdního typu a pravěkých aktivit – cca 210,30 až
210,40 m n. m.
K výraznějšímu nárůstu terénu došlo ve 14.–15. století.

Byl dokumentován především v sondě S4. První sled tu
v podstatě v celé ploše sondy představovala štěrková ko-
munikační úroveň a na ní uložená odpadní vrstva, pře-
krytá navážkou či destrukční planýrkou s dominantním
podílem béžové maltoviny. Lze ji pokládat za doklad
zděné zástavby. Nárůst terénu dále pokračoval hlavně pro-
střednictvím vrstev, které můžeme charakterizovat jako
odpadní či navážkové. Z tohoto období nebyly zazna-
menány výkopové ani žádné jiné situace, s výjimkou
blíže neurčené aktivity s. s. j. 038 v severovýchodní části
sondy S4. Zda se jednalo o destrukci nějaké stavby či jen
o „hromadu“ kamenů, je otázkou. Ze sondy S1 sem ná-
leží jáma neznámé funkce s. s. j. 012. Vzhledem k cha-
rakteru by se mohlo jednat o jámu vzniklou zhroucením
prostoru raženého pod zemí (sklepa, lochu) nebo o explo-
atační jámu.
Terén dosáhl úrovně 211,20 m n. m. v jižní

a 210,20 m n. m. v severovýchodní části sondy S4, kde
terén klesal zřejmě k východu či jihovýchodu. Došlo tedy
k nárůstu o 0,60 až 0,90 m.
Zvyšování terénu pokračovalo i v období 15. a 16. sto-

letí. Souvrství můžeme charakterizovat jako navážkově
odpadní. Do tohoto období řadíme v sondě S4 také jámy

neznámé funkce s. s. j. 001 (původně asi pod zemí ražený
prostor – sklípek, loch, který se zhroutil a byl zasypán),
024 a 039 a nejstarší zachycený relikt zděné zástavby (ná-
roží s. j. 916). Stejného stáří byla v sondě S1 jáma ne-
známé funkce s. s. j. 007 a snad jáma na hašení vápna
s. s. j. 009. Je možné, že ve stejné době byla vybudována
základová zdiva s. j. 901 a 906.

Terén dosáhl v sondě S1 úrovně 212,30 m n. m.
(zvýšení o 1,30 m), v jižní části sondy S4 minimálně
211,90m n. m. (zvýšení o 0,70 m), v severovýchodní části
úrovně 211,50 m n. m. (zvýšení o 1,30 m). Zde mělo sou-
vrství z velké části charakter zavážky terénní nerovnosti.

Z mladších aktivit byla zachycena jáma neznámé
funkce s. s. j. 023 v sondě S4. Byla vykopána až po zá-
niku stavby, ke které náleželo nároží s. j. 916. Datujeme ji
do 16. a 17. století. Mladší než ona bylo základové zdivo
s. j. 915 a nárožní základové zdivo v podobě vynášecích
pasů s. j. 917 a 918. Jde společně se s. j. 913, 914, 920
a 931 o pozůstatky zděné zástavby z období novověku.
Vstup do sklepních prostor s. s. j. 034 by mohl být zařa-
zen až do 19. století. V sondě S1 byly zachyceny další po-
zůstatky zděné zástavby (s. j. 902, 904) a jámy neznámé
funkce s. s. j. 010 a 011. Začlenit je lze pouze obecně
do novověku až 20. století. Obdobně je tomu se situa-
cemi v sondách S2, S3, S5, S6 a S7, kde byly dokumento-

Obr. 31: Josefská 15–19 (A111/2007). Středověké keramické
plastiky koníčků. Abb. 31: Josefská-Str. 15–19 (A111/2007).
Mittelalterliche keramische Pferdefiguren.
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Obr. 32: Joštova, Moravské náměstí (A080/2008). Vyznačení
sledovaných výkopů. Abb. 32: Joštova-Str., Moravské náměstí
(A080/2008). Bezeichnung der verfolgten Aushübe.

vány hlavně novověké navážky a základová zdiva. Sonda
S5 (stejně jako S1 a S4) jednoznačně doložila, že během
své existence procházela zděná zástavba parcel vývojem.
Jedny stavby zanikaly, další byly budovány. Výzkum ne-
zachytil, až na vstup s. s. j. 034, žádné sklepní prostory.
Pouze při snižování terénu v severozápadním cípu sta-
veniště byla odhalena cihlová stěna blíže nedatovaného
sklepa.
Archeologickým výzkumem byl získán poměrně roz-

sáhlý soubor středověkých a novověkých nálezů. V dr-
tivé většině jde o zlomky keramických nádob a zvířecí
kosti. Dále byly získány fragmenty stavební keramiky
a vypálené mazanice, zlomky skleněných nádob, zlomky
železných (např. podkovy, nože, přezky, hřebíky atd.)
a kostěných předmětů (fragmenty středověkých a novo-
věkých střenek, středověká píšt’alka?). Předměty z ba-
revných kovů reprezentují především tři dosud neurčené
mince z uloženin 14.–16. století a středověké olověné zá-
važí. Z keramických předmětů je potřeba vyzdvihnout dvě
středověké drobné plastiky koníčků (obr. 31). Z kamen-
ných předmětů byl nalezen novověký(?) brousek a frag-
ment středověkého stavebního článku či hmoždíře. Z ulo-
ženin datovaných do 13., 14. století bylo získáno poměrně
hojné množství železné strusky (Černá, Sedláčková, Zů-
bek 2009).
Joštova ulice, Moravské náměstí, p. č. 776, 800 (akce

A080/2008). Středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
V souvislosti s projektem „Komplexní regenerace his-

torického jádra – ostatní komunikace, rekonstrukce Mo-
ravského náměstí“ byl v listopadu 2008 zahájen zá-

chranný archeologický výzkum na ražbě kanalizačního
sběrače. Výzkum bude pokračovat i v roce 2009, a proto
o jeho výsledcích poreferujeme později. Základním úko-
lem terénní části výzkumu je exkavace a dokumentace ar-
cheologických situací narušených těžbou tří šachet a prů-
běžná dokumentace čelby ražeb štoly mezi nimi (obr. 32).
Kobližná ulice, Poštovská ulice, p. č. 128, 144 (akce

A025/2007). Středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
V roce 2008 bylo ukončeno zpracování záchranného ar-

cheologického výzkumu prováděného při stavbě „Kom-
plexní regenerace historického jádra – ostatní komuni-
kace – ulice Kobližná a Poštovská“. Jeho terénní část pro-
běhla od 15. 3. do 17. 7. 2007 (obr. 33).
Archeologický výzkum ve většině nepřekonal závěry

vyvozené ze starších výzkumů, především z rozsáhlé
akce, která se odehrála v souvislosti s budováním kolek-
toru v letech 2003 až 2005 (akce A002/2003– Peška, Za-
pletalová, Sedláčková 2005).
Nejstarší archeologické situace souvisejí až se vzni-

kem a rozvojem vrcholně středověkého Brna. Byl dolo-
žen nárůst terénu v prostoru ulic. Na profilu před domem
Kobližná 18 činil nejméně 0,80 m. Odehrál se prostřed-
nictvím odpadních vrstev a štěrkových úrovní. Dláždění
vyšší kvality nebylo zaznamenáno. Dlažba z kamenných
kostek pochází až z 19. století.
Z historické zástavby se podařilo dokumentovat pouze

relikty zděných konstrukcí. Šlo o segment západní
stěny (asi sklepa) domu, který stával na rohové parcele
při ulici Kobližné a dnešní Poštovské (dnes zde stojí dům
Kobližná 6/ Poštovská 7). Z dokumentované situace bylo
patrné, že zdivo bylo založeno již do zvýšeného terénu
ulice (nejméně 1. polovina 13. století), jehož nárůst po-
kračoval i v době existence stavby. V jižní části Poštovské
ulice byly zachyceny relikty tří zdí, které byly původně
součástí západní stěny stavby, kdysi stojící na rohové par-
cele při dnešních ulicích Jánské a Poštovské (dnes zde
stojí dům Jánská 15/Poštovská 3). Jedna může být stře-
dověkého původu, další dvě měly novověký charakter.
Zásadní objev představoval historický vodovod. Tvo-

řily ho keramické trubky (obr. 34), které byly uloženy
a izolovány v jílovém lůžku. Trubky byly dvojího druhu.
Vnitřní průměr subtilnějších činil 8–9 cm, v případě ro-
bustnějších se pohyboval okolo 13 cm. Nad potrubím

Obr. 33: Kobližná, Poštovská (A025/2007). Vyznačení plochy
výzkumu. Abb. 33: Kobližná-Str., Poštovská-Str. (A025/2007).
Bezeichnung der Grabungsfläche.
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Obr. 34: Kobližná, Poštovská (A025/2007). Historické vo-
dovodní potrubí. Abb. 34: Kobližná-Str., Poštovská-Str.
(A025/2007). Historische keramische Wasserleitung.

Obr. 35: Kozí 5 (A007/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 35: Kozí-Str. 5 (A007/2008). Bezeichnung
der Grabunsfläche.

byla z cihel postavena konstrukce. Snad ji lze interpreto-
vat jako "izolaci" před působením tlaku zeminy. Vodovod
„procházel“ Kobližnou ulicí cca 4 m od stávající jižní do-
movní linie. Nejlépe se podařilo dokumentovat segment
před domem Kobližná 18, malý relikt pak před domem
Kobližná 2. Trasa vodovodu se v podstatě shodovala s prů-
během stávajícího plynového potrubí. Při jeho odkrývání
a renovaci byly v zásypu nacházeny keramické zlomky
vodovodních trubek. Stejným způsobem konstruovaný
vodovod byl dokumentován v sondě S2 akce A093/2005
na náměstí Svobody (Polánka, Zůbek 2008, 114). Po-
trubí zde však bylo utvořeno pouze z robustnějších tru-
bek. Vodovod se nepodařilo přesněji datovat. Snad náleží
pozdnímu středověku či novověku. Obdobně tomu bylo
u segmentu vodovodu ze sondy S2 akce A093/2005. Byl
mladší než pozůstatky náležející 13. a 14. století a starší
než aktivity 19. století. Ze zásypu byl získán keramický
materiál 13. a 14. století. Nejméně jeden keramický zlo-
mek lze s jistotou klást do 1. poloviny 15. století (Polánka,
Zůbek 2008, 114).

S vodním režimem města souvisely také dokumento-
vané relikty kanalizační sítě, odvádějící odpadní a dešt’o-
vou vodu. Šlo o kanály z cihel, které pocházejí z 19. století
(Černá, Sedláčková, Zůbek 2008b).

Kozí ulice 5, p. č. 56/1, 2 (akce A007/2008). Středo-
věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s budováním nového polyfunkčního ob-
jektu v místě bývalého domu Kozí 5 byl na dotčeném
místě v květnu až červenci 2008 proveden záchranný ar-
cheologický výzkum. Akce probíhala s ohledem na do-

chování archeologických situací v součinnosti se zakládá-
ním novostavby.

Sledovaný prostor leží cca 70 m jihovýchodně od kos-
tela sv. Jakuba (obr. 35). Od vrcholného středověku byl
součástí jádra města Brna a nacházel se ve střední části zá-
padní fronty Kozí ulice. Lokalita leží v nadmořské výšce
cca 215,50 m n. m., na velmi mírném svahu, který po-
zvolna klesá jihovýchodním směrem k náměstí Svobody
a ke Kobližné ulici.

Své pojmenování si ulice nese již od středověku– tehdy
Gaisgassen neboli platea Caprarum (Flodrová 1997, 123;
Vičar 1965, 267). Název má připomínat malou, nevý-
znamnou, úzkou a vedlejší komunikační spojku. Ulice
představovala spojnici mezi Kobližnou ulicí (Crapfengas-
sen, platea Pastillarum) a Běhounskou bránou. Byla sou-
částí komunikace, která vedla od této brány do jihový-
chodní části města. Kozí ulice náležela ke třetí městské
čtvrti, tzv. Běhounské (III. Quartale Cursorum) a pat-
řila k farnosti při kostele sv. Jakuba. O. Vičar pro po-
lovinu 14. století předpokládá, že ulice byla zastavěna
pouze na západní straně. Na východě měly být zastavěny
pouze dvě velké rohové parcely (Vičar 1965, 267, 269,
281, 282). Pro následný urbanistický vývoj ulice doposud
chybí zpracované archivní prameny. Víme, že na konci
16. století si zde kupovali domy italští i domácí stavi-
telé a mistři (Hálová–Jahodová 1947, 102). Na obraze
H. B. Bayera a H. J. Zeisera, zachycujícím Brno k roku
1645, vidíme ulici zastavěnou již po obou stranách, sou-
visle však jen po straně východní. Zánik historické zá-
stavby Kozí ulice spadá do rozmezí let 1896 až 1916, kdy

358
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Obr. 36: Kozí 5 (A007/2008). Vyznačení zkoumaných situací.
Abb. 36: Kozí-Str. 5 (A007/2008). Bezeichnung untersuchter

Befunde.

Obr. 37: Kozí 5 (A007/2008). Vysoká číše českého typu z in-
ventáře odpadní jímky s. s. j. 007 (1. polovina 15. století).
Abb. 37: Kozí-Str. 5 (A007/2008). Becher des bömischen Typus
aus der Latrine Nr. 007 (1. Hälfte 15. Jahrhundert).

probíhala velká asanace historického jádra města. Tehdy
zde bylo zbouráno 14 domů (Hálová–Jahodová 1975, 92,
93). Ulice byla poté zastavěna nájemními domy. Tragédii
pro ně znamenal nálet letadel USA AF 20. listopadu 1944,
po kterém se zřítily domy č. 5, 8 a 9 (Müller, Flodrová,
Budík, Schildberger 2005, 71).
Archeologickému výzkumu předcházela v jarních mě-

sících 2008 demolice recentních suterénních prostor bý-
valého domu Kozí č. o. 5, vzniklého na přelomu 19. a 20
století. Suterény, jejichž podlaha se nacházela v nadmoř-
ské výšce cca 211,80 m n. m., zničily v celém půdoryse
novostavby původní historický terén do hloubky cca 3,20
až 3,70 m od současného povrchu. Na ploše výzkumu
bylo tedy možné očekávat pouze spodní části značně za-
hloubených aktivit, které by se dochovaly pod podlahou
recentního sklepa. Vzhledem k přibližné niveletě středo-
věkého terénu v těchto místech (214,50 až 215,00m n. m.)
tak muselo jít o objekty zahloubené více než 2,70 m pod
úroveň terénu. V městském prostředí můžeme očekávat
především odpadní jímky, studny, popřípadě spodní části
suterénních prostor dřevohliněných či zděných domů.
Po odtěžení zdiva recentního suterénu byla staticky zajiš-
těna stavební jáma a teprve poté byla odstraněna cihlová
podlaha a začištěna plocha pod ní. Parcela nebyla z tech-

nických důvodů zkoumána naráz, ale po menších úsecích.
Datování zkoumaných objektů můžeme vzhledem ke zni-
čení úrovně, ze které byly hloubeny, opřít pouze o vyhod-
nocení jejich archeologické náplně a vzájemných super-
pozic.
Na většině plochy bylo po odstranění podlahy re-

centních suterénů zachyceno pouze geologické podloží
(s. s. j. 001), představované v této úrovni sprašovou ná-
vějí (s. j. 0100). Její původní mocnost můžeme odhadovat
na 3,50 až 4,50 m. Na sprašové podloží původně nasedala
holocenní půda, tvořená černohnědou humózní hlínou tzv.
černozemí, která ovšem nebyla vzhledem k recentnímu
narušení terénu zachycena. Z výsledků starších výzkumů
však víme, že se ve střední části ulice Kozí nadmořská
výška jejího povrchu pohybuje na úrovni cca 214,50–
215,00m n. m. Pod sprašovou návějí se nacházely asi 1 až
1,50 mmocné fluviální sedimenty, tj. štěrky a štěrkopísky,
přecházející v písčitou a nivní sedimentaci (s. j. 101,
102, 136, 137). Byla tak pravděpodobně opět zachycena
součást již na více místech sledovaného koryta vodoteče
(Ponávka?), meandrující ve východní části centra Brna
v druhé polovině pleistocénu (Lisá 2005). Teprve v pod-
loží fluviálních sedimentů se nacházely pro Brno typické
terciérní vápnité slínovce (tégly; s. j. 108).
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Výzkumem nebyly doloženy žádné pravěké ani raně
středověké sídlištní aktivity, a to ani materiálem v sekun-
dárních polohách. Jak bylo již výše řečeno, dokládají
osídlení předmětné plochy pouze spodní části značně za-
hloubených výkopů, v našem případě především odpad-
ních jímek. Ty se až na jeden případ koncentrovaly v jižní
polovině parcely (obr. 36). Byly hloubeny do sprašového
podloží a jejich spodní části se nacházely ve fluviálních
sedimentech. Nejstarší odpadní jímkou, jejíž zánik lze
na základě keramického materiálu z výplně klást pravdě-
podobně do poloviny 13. století, byl objekt s. s. j. 008,
který byl objeven ve střední části západní strany parcely.
Jímka čtvercového půdorysu o délce strany 1,30 m byla
dokumentována v celkové hloubce 1,40 m. Její dno se již
nacházelo v úrovni spodní vody, která ovšem nemusela
odpovídat úrovni středověké. Celkovou hloubku jímky,
měřenou od předpokládaného středověkého terénu, mů-
žeme odhadnout na 4,50 až 4,70 metrů. Další středověké
odpadní jímky byly umístěny v jižní části zkoumané par-
cely. Jednalo se především o pozůstatky tří kruhových od-
padních jímek (s. s. j. 002, 003 a 006), jejichž výplně
obsahovaly materiál datovaný do přelomu 13. a 14. sto-
letí, popř. do 1. poloviny 14. století. V jihozápadním rohu
zkoumané plochy se nacházela jímka s. s. j. 002 o prů-
měru 1,80 m a zkoumané hloubce 1,55 m. Její exka-
vace byla ukončena na úrovni spodní vody, dno jímky ji
však pravděpodobně o mnoho nepřesahovalo. V bezpro-
střední blízkosti, severně jímky s. s. j. 002, byla odkryta
jímka s. s. j. 003 o průměru 1,65 m a zkoumané hloubce
1,60 m. Její exkavace byla zastavena rovněž na úrovni
spodní vody. Původní hloubka obou jímek tedy o něco
málo přesahovala 4,50 m. Třetí kruhová jímka (s. s. j. 006)
se nacházela asi 3 m východně od výše popsané dvojice,
porušená čtvercovou/obdélnou jímkou s. s. j. 007, zděnou
jímkou s. s. j. 005 a recentním základovým zdivem sute-
rénu. Měla průměr 1,70 m a zkoumanou hloubku 1,60 m.
Její exkavace byla také ukončena na úrovni spodní vody.
Čtvercová nebo obdélná odpadní jímka s. s. j. 007 o délce
známé strany 1,80 m a zkoumané hloubce 2 m obsahovala
archeologickýmateriál datovaný do 1. poloviny 15. století
(obr. 37). Na profilu jižní části východní stěny stavební
jámy byla dokumentována odpadní jímka s. s. j. 011 ne-
známého půdorysu, jejíž dno přesahovalo niveletu 209,70
m n. m., přičemž její výkop zasahoval pod současnou vo-
zovku ulice Kozí. Vyplněna byla keramickýmmateriálem
datovatelným pravděpodobně do 16. století. Posledním
objektem, interpretovaným jako kruhová nezděná odpadní
jímka, byl výkop zachycený při severovýchodním nároží
parcely (s. s. j. 009). Z výkopu byl zachycen jen malý vý-
sek, který nemohl být blíže zkoumán. Nebyl z něho získán
ani datační materiál. Že se jednalo o odpadní jímku, uka-
zuje jednak velikost zahloubení, ale také charakteristické
žlutozelené zabarvení spraše při okrajích výkopu.
Severovýchodně jímky s. s. j. 003 byly odkryty po-

zůstatky přibližně obdélného objektu s. s. j. 004, který
se jihovýchodním směrem zahluboval do sprašové ná-
věje. Jeho výplň tímto směrem dále pokračovala, nebyla
však již z technických důvodů dále zkoumána. Vzhledem
k charakteru objektu je velmi pravděpodobné, že se jed-
nalo o tzv. loch, jehož spodní část zůstala neznámá a který
směřoval k jihovýchodu.Ve výplni objektu byly jasně roz-

lišitelné dvě složky odlišné i chronologickým zařazením
keramického materiálu. Zatímco v horní části se nachá-
zela výplň odpadního charakteru s. j. 109 s nálezy od-
povídajícími 1. polovině 13. století, byly ostatní ulože-
niny (s. j. 110–112) spíše charakteru přemístěného pod-
loží s nálezy příslušejícími do 1. poloviny 14. století.
Z toho usuzujeme, že při zániku lochu ve 14. století se
do podzemní dutiny propadla výplň staršího, výše polože-
ného objektu, popř. části souvrství z 1. poloviny 13. sto-
letí.
Ve střední části východní poloviny parcely byl částečně

odkryt objekt s. s. j. 012. Jeho rozměry se nepodařilo blíže
upřesnit, na profilu P10 byla dokumentována pouze jeho
jižní a pravděpodobně i severní hrana. Objekt byl vypl-
něn uloženinami charakteru přemístěného podloží a jeho
ploché dno se nacházelo 0,70 m pod podlahou recentního
sklepa. Vzhledem k přítomnosti sešlapané vrstvy na dně
výkopu se domníváme, že se pravděpodobně jednalo o za-
hloubený dřevozemní sklípek, jehož severojižní rozměr
jen málo přesahoval 3 metry, západovýchodní rozměr
se nepodařilo zjistit (>1,40 m). Rekonstruovaná hloubka
sklípku od původního středověkého povrchu by se pohy-
bovala okolo 3,50 m. Inventář z výplně je možné zařadit
na přelom 13. a 14. století.
Poslední zkoumanou komponentou byly dvě zděné no-

vověké odpadní jímky (septiky). První z nich (s. s. j. 005)
se nacházela v jihovýchodním rohu parcely při severní
straně domu Kozí 3 a porušovala dvě výše zmíněné stře-
dověké odpadní jímky s. s. j. 006 a 007. Sama pak byla
na východě porušena recentní šachtou. Jímka byla při-
bližně obdélného půdorysu o rozměrech 1,25 × >3,25 m
a dochované hloubce 1,65 m. Byla obezděna asi 0,50 m
silnou konstrukcí s. j. 900 ze smíšeného zdiva, dno
(209,75 m n. m.) zůstalo volné. Výplň obsahovala mate-
riál pocházející z 19. století. V jižní i severní stěně se na-
cházely trámové kapsy, které sloužily k ukotvení nějaké
dřevěné konstrukce, související s funkcí jímky. Druhá
jímka s. s. j. 010 byla zachycena pouze na profilu v jiho-
východní části stavební jámy, severně od jímky s. s. j. 011.
Jednalo se o cihlovou konstrukcí zpevněnou jámu pravdě-
podobně čtvercového nebo obdélného půdorysu. Její zá-
padní strana byla zhruba totožná s východní hranicí sta-
vební jámy a vlastní jímka pokračovala k východu mimo
zkoumanou plochu pod dnešní ulici. Cihlovou podlahou
bylo zpevněno i dno odpadní jímky, jejíž výplň obsaho-
vala materiál opět z 19. století.
Výzkum i přes poněkud snížené vypovídací možnosti

v důsledku značného recentního narušení přinesl důležitá
zjištění, která mohou částečně přispět k rekonstrukci stře-
dověké parcelace ulice Kozí. Ta se v pohledu historiků
odlišuje od archeologických zjištění. Podle rekonstrukce
O. Vičara (Vičar 1965, 267) měla být Kozí ulice k polo-
vině 14. století zastavěna pouze na západní straně. Mimo
rohové parcely sem mělo být orientováno 6 městišt’. Vý-
chodní strana měla zůstat až na obě rohové parcely neza-
stavěna. Výsledky archeologických výzkumů však stře-
dověké zděné stavby registrují na východní straně ulice,
na západní nikoliv. Do jisté míry to může být výsled-
kem rozsahu výzkumu a omezené schopnosti datovat his-
torické konstrukce pouze na základě jejich charakteru
(Černá, Sedláčková, Zůbek 2008a). Rovněž nejstarší zob-
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Obr. 38: Malinovského nám. 2 (A008/2008). Vyznačení sledo-
vaných výkopů. Abb. 38: Malinovského-Platz 2 (A008/2008).
Bezeichnung der verfolgten Aushübe.

Obr. 39: Muzejní 2 (A073/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 39: Muzejní-Str. 2 (A073/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

razení dotčeného prostoru z poloviny 17. století na ob-
raze H. B. Bayera a H. J. Zeisera ukazuje souvislou zá-
stavbu pouze na východní straně ulice. Ještě ze zobrazení
na katastrálních plánech z 1. poloviny 19. století je patrné,
že západní část ulice Kozí tvořily pravděpodobně pouze
zadní strany dvorních traktů domů orientovaných do ulice
Běhounské. Celková situace tedy naznačuje, že východní
strana domovního bloku 34 nebyla ve středověku souvisle
zastavěna obytnou zástavbou, ale tvořila spíše hospodář-
ské zázemí parcel východní strany ulice Běhounské. V na-
šem případě by zkoumaná plocha náležela k zázemí domu
Běhounská 8 (č. p. 113). Zmíněnému předpokladu odpo-
vídá i koncentrace odpadních jímek na zkoumané ploše
domu Kozí 5. Ty se obvykle nacházejí v zadních čás-
tech městských parcel. Dnešní uliční fronta západní i vý-
chodní strany ulice je až výsledkem asanace z přelomu
19. a 20. století. Před ní byla uliční fronta západní strany
Kozí předsunuta před současnou linii o 2 až 2,50 m. Roz-
šíření ulice dokládají i odpadní jímky zachycené ve vý-
chodním profilu stavební jámy (P9), které svou hmotou
zasahují pod dnešní ulici.

Výzkum doložil osídlení parcely od 1. poloviny 13. sto-
letí do současnosti. Na přelomu 19. a 20. století však vět-
šina archeologických situací zanikla výstavbou nového
domu, orientovaného již do ulice Kozí a v celém půdo-
ryse podsklepeného. Jeho zkázu přinesl spojenecký ná-
let z 20. listopadu 1944. Dům byl po zásahu bombou
z bezpečnostních důvodů stržen a na jeho místě se až
do roku 2008 nacházela nezastavěná proluka (Kolařík,
Sedláčková 2008).

Malinovského náměstí 2, p. č. 92/1, 93, (akce
A008/2008). Novověk. Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí Domu umění na Malinov-

ského náměstí (č. 2) proběhl v únoru až dubnu 2008 zá-
chranný archeologický výzkum. Byl proveden formou do-
hledu nad výkopovými pracemi (obr. 38).

Geomorfologicky se lokalita nachází na mírném svahu
sklánějícím se k vodoteči Ponávky. Nadmořská výška
prostoru se pohybuje kolem 208,00 m n. m. Stávající po-
kryv na lokalitě představují povrchy komunikací a par-
kové úpravy.

V období středověku nebylo předmětné území zahr-
nuto do vlastního jádra města Brna, nacházelo se vně
městských hradeb. Do organismu města však bylo začle-
něno prostřednictvím předměstí, které na něm vyrostlo.
Od 14. století sem zasahovala zástavba druhé předměstské
čtvrti (Secundum quartale extra civitatem), nazývané též
Před Měnínskou branou (Extra Menesensem) nebo Ko-
želužskou (Quartale Cerdonum; Vičar 1966, 231, 232).
K historii předměstí viz Benešova ulice 6, Orlí ulice 34.

Dům umění, projektovaný H. C. Riedem, byl otevřen
25. března 1911, tehdy jako Jubileiní dům umělců cí-
saře Františka Josefa I. Touto stavbou se severní strana
doposud víceméně komunikačního náměstí před někdejší
Novou branou proměnila ve slavnostní prostor (Zatlou-
kal, P. 1997, 144n; 2000, 37n; 2002, 605n; 2006).

V interiéru Domu umění byly realizovány mělké vý-
kopy v rámci budování inženýrských sítí. Geologického
podloží nebylo předmětnými výkopy dosaženo. Narušeny
byly pouze úrovně pozdně středověkých či novověkých
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navážek (s. j. 110). Nejstarší úrovně lze na základě kera-
mického materiálu datovat do 15.–16. století.
V exteriéru budovy byly sledovány a dokumentovány

především řezy vzniklé výkopem inženýrských sítí. Ty-
pický řez v tomto prostoru je reprezentován dokumento-
vaným profilem P1. V hloubce cca 3,70 m byl snad za-
chycen povrch holocenního půdního horizontu (s. j. 100),
na který navazoval zkulturněný horizont či kulturní vrstva
s. j. 101. Následuje sled vrstev – navážek s. j. 102–109.
Vrstvy byly poměrně chudé na nálezový materiál. Na zá-
kladě získaných keramických zlomků se podařilo datovat
pouze úroveň s. j. 103. Lze ji zařadit do závěru 16. sto-
letí. Podobné situace byly fotograficky dokumentovány
i na dalších řezech v severní části zkoumaného prostoru.
Při plošném snižování terénu západně od stávající bu-

dovy Domu umění byl narušen betonový skelet chodby
krytu pocházejícího z období 2. světové války. Byl vybu-
dován z litého betonu. V horní části vejčitého profilu byl
již dříve narušen a zhroucen. Zachycena byla část ve tvaru
písmene L o rozměrech 16 × 4 m s delší osou orientova-
nou ve směru sever–jih.
Drtivou většinu zkoumaných archeologických terénů

představoval domácí odpad, vyvážený v pozdním středo-
věku a následně v novověku na předpolí města, a na něm
uložené planýrky, pocházející z bastionového opevnění
zrušeného v polovině 19. století (Holub, Merta 2009).
Muzejní ulice 2, p. č. 301, 302 (akce A073/2008).

Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
Na sklonku roku 2008 se realizoval ve spolupráci s Mo-

ravským zemským muzeem záchranný archeologický vý-
zkum v souvislosti s rekonstrukcí tzv. Biskupského dvora
a schodiště, které na dvůr směřuje z Kapucínského ná-
městí. Výzkum probíhal formou dohledu, prostor pod bý-
valým schodištěm byl v rámci možností zkoumán plošně
(obr. 39).
Areál bývalého proboštského dvora je poprvé zmiňo-

ván v roce 1306. V roce 1588 proboštský dvůr zakoupil
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, který zahájil pře-
stavbu dvora (Samek 1994, 138). Rekonstruované scho-
diště se nachází v místě zadního traktu tzv. Ernova domu,
jenž byl zbourán v roce 1907. Na místě domu vznikla
dnešní ulička mezi areálem kapucínského kláštera (tzv.
Trenckovým traktem) a blokem domů Moravského zem-
ského muzea při Kapucínském náměstí a Zelném trhu.
Po odtěžení stávajícího schodiště byly odkryty po-

zůstatky zděných konstrukcí, které náležely právě zmí-
něnému zadnímu traktu Ernova domu. Nejstarší zděné
konstrukce zakomponované do tohoto traktu náleží stře-
dověku. Podle charakteru zdiva a stratigrafických situací
většina zdí pochází z období renesance, případně raného
baroka. Dokumentovány byly i následné subfáze různých
drobných stavebních úprav. Ze západní strany přiléhal
k průběžné zdi, uzavírající zadní trakt domu, dnes za-
sypaný sklep. Sklep se nacházel mimo půdorys zadního
traktu pod nádvořím biskupství, přístupný však z něj byl.
Všechny zděné konstrukce byly zapuštěny do středově-
kých souvrství. Jejich datace spadá do období od poloviny
13. do 15. století. Nejstarší sídlištní aktivity zde předsta-
vovaly relikty zahloubených objektů z 1. poloviny 13. sto-
letí a úroveň útržkovitě dochovaného zkulturněného čer-
nozemního půdního typu z téhož období.

Obr. 40: Orlí 19–21 (A075/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 40: Orlí-Str. 19–21 (A075/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

Západně odkrytých substrukcí zdí byla proražena z ci-
hel zděná štola, která přiváděla vodu do kapucínského
kláštera. Jednalo se o jednu z větví vodovodu, jenž mimo
jiné zásoboval pitnou vodou kašnu Parnas na Zelném trhu
a jižní část města obecně. Vodovod vycházel z vodárny
na Františkově (Puhlíku). Štola je v dobrém technickém
stavu (až na průraz), představuje výrazné technické dílo.
Její trasa je zachycena na plánu z roku 1745 a na plánu vo-
dovodů z roku 1817. Dle technologie stavby (cihly, malta,
spárování) můžeme uvažovat o tom, že byla vystavěna ně-
kdy na sklonku 17. století.
Výzkum je v současné době ve fázi zpracování, proto

bude o jeho výsledcích podrobněji referováno později
(Holub, Merta, Peška 2008).
Orlí ulice 19–21, p. č. 165, 166 (akce A075/2008).

Středověk, novověk. Město. záchranný výzkum.
V prosinci 2008 započal záchranný archeologický vý-

zkum na parcelách č. 165 a 166 v ulici Orlí. První etapa
výzkumu byla realizována v zadní (severní) části dvora
parcely 166. Akce bude pokračovat i v zimních a jarních
měsících roku 2009. Podrobně se bude o výsledcích vý-
zkumu referovat až po jeho ukončení, prozatím stručně
zmíníme jen dílčí poznatky (obr. 40).
Na geologické podloží tvořené sprašovou kvartérní ná-

vějí navazovala po celé ploše parcely šedohnědá vrstva
plastické hlíny, obsahující keramický materiál 1. polo-
viny 13. století. Interpretace této vrstvy není prozatím
zcela jasná, vzhledem k plynulému přechodu do spra-
šového podloží se prozatím jeví jako zkulturněný půdní
horizont. Více informací vedoucích k jasné interpretaci
snad poskytnou odebrané vzorky. Ze stavebních aktivit
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Obr. 41: Šilingrovo náměstí 2 (A005/2006). Vyznačení plochy
výzkumu. Abb. 41: Platz Šilingrovo náměstí 2 (A005/2006).
Bezeichnung der Grabungsfläche.

byly v odkryté ploše interpretovány pozůstatky dvou dře-
vohliněných staveb. V prvním případě se jednalo o po-
zůstatky nadzemního dřevohliněného domu, možná hos-
podářského charakteru. Více snad opět napoví analýza
odebraných vzorků z podlahových úrovní stavby. Od-
kryto také bylo nároží reliktu suterénu dřevohliněného
domu. Tyto aktivity lze datovat kolem poloviny, popř.
do průběhu 2. poloviny 13. století. V jižní části zkoumané
plochy bylo identifikováno nároží nepodsklepené gotické
stavby. Kamenná konstrukce domu je zděna na světle
okrovou maltu. Výrazné stavební úpravy v průběhu 14. či
15. století doprovázela ve stratigrafické sekvenci maltová
vrstva o mocnosti až 0,15 m. Odkryty a částečně prozkou-
mány byly již také pozůstatky tří odpadních jímek.
Archeologický výzkum probíhá v předstihu před vlast-

ními stavebními pracemi, což je ideální pro dokonalé po-
znání archeologického i stavebního vývoje obou parcel
(Holub, Sedláčková 2008).
Šilingrovo náměstí 2, p. č. 371 (akce A005/2006).

Středověk, novověk. Město, opevnění. Záchranný vý-
zkum.
V roce 2008 bylo ukončeno zpracování záchranného

archeologického výzkumu prováděného při stavbě „Ho-
tel Městský dvůr v Brně, Šilingrovo náměstí č. 2“. Jeho
hlavní terénní část proběhla v letních měsících roku 2007
(obr. 41, 42).
Ve zjednodušeném pohledu byla zachovaná horní úro-

veň geologického podloží lokality tvořena sprašovou ná-
vějí. Svrchní části podloží a případné starší (pravěké
a raně středověké) antropogenní úrovně chyběly. Příči-
nou této absence bylo patrně hloubení příkopu městského

Obr. 42: Šilingrovo náměstí 2 (A005/2006). Pohled od vý-
chodu na sondy v prostoru příkopu městského opevnění.
Abb. 42: Platz Šilingrovo náměstí 2 (A005/2006). Blick von Os-
ten auf die Suchschnitte im Raum des Grabens der Stadtbefesti-
gung.

opevnění. Původní terén pod východním křídlem domu,
kde by se mohl při hraně příkopu dochovat, byl odstraněn
již při výstavbě v 19. století.
Z městského příkopu se podařilo zachytit pouze jeho

stupňovité dno v prostoru dvora a severního křídla stáva-
jícího domu. Ve zkoumané části byly přítomny tři úrovně.
Nejhlubší byla víceméně plochá a rovná. Dosáhla úrovně
227,30–227,60 m n. m. Prostřední úroveň byla plochá,
místy rovná, místy mírně skloněná směrem k nejhlubší
úrovni, proti které byla převýšena v průměru o 0,60 m.
Její šířka činila cca 3 m. Z nejvyšší úrovně zasahoval
na zkoumanou plochu jen malý segment. Byl převýšen
o cca 0,60 m oproti prostřední úrovni (228,50 m n. m.).
Příkop byl dokumentován v délce 34 m. Jeho průběh byl
orientován jihojihovýchod–severoseverozápad.
Při západní stěně východního křídla domu byly do-

kumentovány relikty historických konstrukcí, které spo-
jujeme s eskarpou městského příkopu. Šlo především
o opěrný pilíř s. j. 900 (základové zdivo s. j. 901)
v sondě S12. Pozůstatkem opěrného pilíře by mohl být
rovněž segment zdi s. j. 904, zachycený v sondě S13. Obě
zdiva byla zděna na světle šedou až bílou maltu. Odlišný
charakter měl segment zdi s. j. 909 v sondě S15. Je otáz-
kou, zda jde jen o technologickou změnu, nebo o starší
pilíř.
K otázce, ze kterého období pochází odkrytá podoba

příkopu, se nelze přesněji vyjádřit. Ve zkoumaném pro-
storu se nedochovaly žádné starší archeologické situace.
K datování přispívá pouze keramický materiál odebraný
z výplní, které byly podle stratigrafické situace rozděleny
do čtyř skupin.
Pokusme se nyní o stručné shrnutí. Zkoumaná plocha

dvora stávajícího domu se nachází v prostoru městského
příkopu, který teoreticky může pocházet již ze 13. století.
V dlouhé existenci příkopu však lze předpokládat jeho
další úpravy. Dokumentovaná podoba může pocházet až
z 15. století. Tak staré jsou keramické zlomky získané
z nejstarších výplní příkopu. Do nich byly zahloubeny
sloupové jamky, snad pozůstatky dřevěné konstrukce le-
šení používaného při výstavbě či opravě eskarpy. Ná-
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sledně došlo k uložení dalších výplní příkopu, které ob-
sahovaly keramický materiál datovaný rovněž do 15. sto-
letí. Do nich byly zahloubeny opěrné pilíře eskarpy pří-
kopu. Můžeme tedy předpokládat více fází její výstavby
či oprav. S tím by korespondoval i odlišný charakter zdiva
pilířů s. j. 900–901 a 904 a reliktu zdi s. j. 909. Příkop
byl později zasypán a zároveň asi došlo také k destrukci
jeho vyzdění (minimálně dokumentovaných pilířů). Tyto
zásypy obsahovaly keramický materiál datovaný do 16.–
1. poloviny 17. století. Teprve poté byl terén zvýšen na-
vážkami, které se nepodařilo přesněji datovat. Předchá-
zely však výstavbě stávajícího domu v 19. století.
Hypotetická interpretace bymohla vypadat následovně.

Dno městského příkopu se v 15. století začalo „přirozeně“
zanášet. Ještě v tomtéž století došlo k výstavbě či opravě
eskarpy příkopu. V části příkopu se pak dále začínal
ukládat odpad, který však nenarušil výrazně jeho funkci.
Ještě v 15. či spíše 16. století dochází k další úpravě es-
karpy (nejméně opěrné pilíře s. j. 900–901 a 904). Snad
v 17. století (v souvislosti s výstavbou barokního opev-
nění?) dochází k destrukci eskarpy a zavezení příkopu.
Následuje zvýšení terénu navážkami. Je otázkou, zda sou-
visí ještě s výstavbou barokního opevnění, či jeho de-
strukcí a úpravou plochy v 1. polovině 19. století. V le-
tech 1853–1855 pak byl postaven stávající dům (Kolařík,
Sedláčková, Zůbek 2008).
K. ú. Pisárky
Bauerova ulice; p. č. 151/1 až 17, 86/32, 38 a další

(akce A062/2008). Novověk. Plužina. Záchranný vý-
zkum.
V souvislosti s výstavbou Pavilonu P v areálu brněn-

ského výstaviště proběhl v létě 2008 archeologický do-
hled zemních prací (obr. 43).
Výzkum spočíval v dokumentaci vybraných stěn zem-

ních výkopů a stavební jámy pro kolektor. Všechny do-
kumentované řezy zachytily v zásadě stejnou situaci.
Na štěrkové terase byly uloženy písčité, případně pís-
čité povodňové hlíny, které byly překryté dorovnávkami
terénu, pocházejícími patrně z 19. a 20. století. Situace
odpovídá široké inundaci Svratky, která dříve v prostoru
dnešního výstaviště meandrovala. Jednalo se tedy o pro-
stor nevhodný pro osídlení, takže první antropogenní ak-
tivity zde máme doloženy až v souvislosti s průmyslovou
revolucí v 19. století (Peška 2008b).
K. ú. Staré Brno
Hybešova ulice 30, p. č. 1291, 1292/1, 1292/2 (akce

A088/2008). Novověk. Město. Záchranný výzkum.
Záchranný archeologický výzkum v nároží ulic Hybe-

šova a Vodní byl vyvolán záměrem výstavby polyfunkč-
ního domu (obr. 44). Na podzim roku 2008 bylo v rámci
stavebních příprav a demolice stávajícího objektu doku-
mentováno několik dílčích řezů, které dokládají nárůst
terénu na lokalitě v průběhu 17.–18. století. Doklady
staršího osídlení nebyly nalezeny. Akce bude pokračovat
i v průběhu roku 2009, proto o ní bude blíže referováno
později (Holub 2008d).
Kopečná ulice 41, p. č. 1121 (akce A012/2008). Stře-

dověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
Záchranný archeologický výzkum na parcele č. 1121,

realizovaný v březnu a dubnu 2008, byl vyvolán přístav-
bou k bytovému domu Anenské terasy. Zkoumaný prostor

Obr. 43: Bauerova (A062/2008). Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 43: Bauerova-Str. (A062/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

se nachází v jižní uliční frontě ulice Kopečná. Je situován
na poměrně prudkém jihovýchodním svahu, sklánějícím
se směrem k ulicím Anenská a Leitnerova. Svah je v pod-
statě úpatím vrchu Špilberka (obr. 45).

Geologické podloží lokality tvoří terciérní jílové ulože-
niny, prokládané vrstvami písku. Mladší geologické situ-
ace (spraš, svahové hlíny) nebyly na rozdíl od poznatků
učiněných dříve na sousedních parcelách přítomny (Kola-
řík, Peška, Zapletalová 2005).

Ve středověku se mírnému návrší při úpatí Špilberka
říkalo Lochenberg. Později, spíše až potřicetileté válce,
se ujal název Provaznický vršek, tedy Seilerberg či Sei-
lersteig (Flodrová 1997, 193–194). V těsném sousedství
západně od plochy výzkumu byl situován od středověku
kostel Všech svatých se hřbitovem. Kostel byl poničen
za švédského obléhání Brna roku 1645 a po jeho ukon-
čení byl zbořen. Zástavba po třicetileté válce zde měla
výlučně profánní charakter. Prostor bývalého hřbitova
a kostela byl po zplanýrování parkově upraven a prav-
děpodobně připojen k přiléhajícím domům. Na východ
od hřbitova poté vznikl okapově orientovaný dům (poz-
dější Kopečná 43) se zděnými i dřevěnými přístavbami.
Na počátku 20. století byla původní drobná barokní či kla-
sicistní zástavba z velké části nahrazena novostavbami.

Archeologický výzkum probíhal formou plošné exka-
vace zjištěných aktivit. Některé situace byly z časových
důvodů pouze vzorkovány či sondovány. V čele parcely
byla většina archeologických situací zničena novověkou
výstavbou sklepů domu Kopečná 41. Zůstaly zachovány
pouze výrazně zahloubené objekty. Novověké a pozdně
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Obr. 44: Hybešova 30(A088/2008).Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 44: Hybešova-Str. 30(A088/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

Obr. 45: Kopečná 41 (A012/2008).Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 45: Kopečná-Str. 41 (A012/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

středověké navážky a dorovnávky terénu byly na většině
plochy staveniště terasovitě sníženy na úroveň jílovitého
podloží, ze kterého byly dále preparovány archeologické
situace.

Na západní stěně stavební jámy bylo dokumentováno
poměrně mohutné souvrství navážek, nasedající na jílo-
vité podloží (profil P1 – viz obr. 46). Na základě keramic-
kého materiálu získaného z těchto navážkových úrovní
odpadového charakteru můžeme nejstarší nárůst terénu,
postihnutelný v ploše výzkumu, datovat do 15.–16. století
(s. j. 115, 122, 130, 129). V jižní části řezu P1 datuje nále-
zový materiál nejstarší uloženiny až do přelomu 16. a 17.,
resp. 17. století (s. j. 101, 108, 125). V severní části řezu
byly z uloženiny s. j. 109 odebrány keramické zlomky,
které je možné označit za nejstarší zjištěné na lokalitě.
Lze je datovat snad až k přelomu 12. a 13. století. Z nále-
zové situace nebylo patrné, zda se jednalo o relikt vrstvy
či zásyp objektu. Na základě pozorování vývoje geologic-
kého podloží v okolí se můžeme přiklonit k variantě, že
šlo o výplň neznámé jámy bez zachyceného výkopu.

Uloženina s. j. 109 vymezovala severní hranu v řezu
zachyceného příkopu s. j. 510. Jeho jižní hrana byla vy-
mezena odvalem výkopku s. j. 112, 113, 114, 120. Kera-
mický materiál z odvalu příkopu lze datovat do 14. století.
Zánik příkopu (výplň s. j. 111, 121) poté datujeme do sto-
letí 15., stejně jako s. j. 110, výplň mírné deprese severně
od příkopu. V superpozici pod odvalem příkopu se na-
cházel objekt s. j. 511 (výplň s. j. 128), z něhož pochází
materiál 14. století.

Nejvýraznější nárůst terénu (s. j. 122, 115) lze datovat
do průběhu 16. století. Navazoval sled méně mocných vrs-
tev s. j. 116, 117, 118, 119. Nejmladší aktivitou zjištěnou
v řezu P1 byla výstavba sklepa s. j. 903. Patřil k domu,
který reprezentuje nároží s. j. 900.

V severní části staveniště bylo z úrovně jílovitého pod-
loží zkoumáno několik reliktů odpadních jímek. V pří-
padě objektů s. j. 501 a 502 není tato interpretace zcela po-
tvrzena. U objektu s. j. 502 ji však mohou naznačovat od-
halené nárožní dřevěné stojky s. j. 905/1 a 905/2. Nepoda-
řilo se je bohužel dendrochronologicky datovat. Keramic-
kým materiálem byl objekt s. j. 502 (výplň s. j. 134) zařa-
zen do první poloviny 16. století. Objekt s. j. 501 byl stra-
tigraficky starší. Lépe dochována byla výdřeva čtvercové
odpadní jímky s. s. j. 001 (s. j. 909). Měla vnitřní rámo-
vou konstrukci, tvořenou trámy s. j. 909/1, 909/6, 909/12
a 909/15 a stojkami s. j. 909/21 a 909/22. Jednotlivá pole
byla vyplněna dřevěnými pruty a tyčemi (obr. 47). Den-
drochronologické vzorky s. j. 909/1 a 909/12 byly díky
dochovanému podkornímu letokruhu datovány do období
podzimu či zimy na přelomu let 1305 a 1306. Vzorky
s. j. 909/6 a 909/15 udaly rozpětí od 1306 (resp. 1307)
do 1316. Vznik jímky tak lze zasadit zhruba do roku 1306
nebo nedlouho poté.

Při severní hranici parcely byl odkryt relikt vstupu
do sklípku či lochu. Vlastní vstupní chodba měla šířku
0,50 m. Reprezentovala ji šikmá plošina tesaná do pod-
loží. Při předpokládaném ústí do sklípku či lochu byl od-
kryt pozůstatek dřevěného schodu s. j. 904 a byla zde si-
tuována sloupová jáma s. j. 505. Podobné objekty známe
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Obr. 46: Kopečná 41 (A012/2008). Profil P1. Abb. 46: Kopečná-Str. 41 (A012/2008). Schnitt P1.

Obr. 47: Kopečná 41 (A012/2008). Detail dřevěné kon-
strukce odpadní jímky (14. století). Abb. 47: Kopečná-
Str. 41 (A012/2008). Detail der Holzkonstruktion der Latrine
(14. Jahrhundert).

v současné době i z jiných lokalit v oblasti historického
předměstí Brna či přilehlých středověkých vesnic.

Archeologický výzkum v prostoru parcely č. 1121 po-
tvrdil bohaté středověké osídlení oblasti tzv. Provaznic-
kého vršku, zjištěné již dříve archeologickými výzkumy
v sousedství. Zajímavým jevem se ukazuje výskyt stře-
dověkých příkopů v této oblasti. Příbuznost městskému
prostředí vyjadřují četné nálezy odpadních jímek. Díky
vhodnému geologickému podloží z nich byl získán soubor
dendrochronologickydatovaných dřevěných prvků. Až na
možný vstup do raženého sklípku či lochu nebyly zachy-
ceny žádné pozůstatky staveb. Z hlediska nejstaršího osíd-

Obr. 48: Křídlovická (A081/2008). Vyznačení sledovaného vý-
kopu. Abb. 48: Křídlovická-Str. (A081/2008). Bezeichnung
des verfolgten Aushubs.

lení je důležitý soubor keramických zlomků datovaných
na přelom 12. a 13. století (Holub, Zůbek 2008).
Křídlovická ulice, p. č. 1382/1 (akce A081/2008).

Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
V listopadu 2008 byl dokumentován řez stavební jámou

podzemních kontejnerů na tříděný odpad v křižovatce ulic
Křídlovická a Nové Sady (obr. 48).
Dokumentovaná situace osvětlila podmínky geologic-

kého podloží a navazující archeologické stratigrafie v pro-
storu severovýchodně haly Rondo. Povrch geologického
podloží se v tomto prostoru nachází cca 0,90 m pod sou-
časným povrchem. Na náplavové horizonty, tvořené stří-
dajícími se úrovněmi plastických hlín, hlinitých písků
a písků, navazovala 0,40 m mocná šedá kulturní vrstva
s nevýrazným keramickým materiálem, datovatelným
do 15.–16. století. Nejmladší aktivitou bylo mělce za-
ložené základové kamenného zdivo nároží o šířce cca
0,50 m. K jeho stavbě byly použity pískovce a slepence
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Obr. 49: Nové sady 19–25 (A009/2008).Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 49: Nové sady-Str. 19–25 (A009/2008). Bezeich-
nung der Grabungsfläche.

Old Red pojené šedou maltou s patrnými zlomky vápna
(Holub 2008e).
Nové sady 19–25, p. č. 1341, 1342, 1343

(akce A009/2008). Středověk, novověk. Město.
Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavbou „Administrativní centrum Ti-

tanium ul. Nové sady, Brno-město“ proběhl od 30. 4.
do 19. 6. 2008 na ploše parcel 1341, 1342 a 1343 zá-
chranný archelogický výzkum (obr. 49).
Dokumentované středověké a novověké situace souvi-

sejí s někdejším předměstím Novosady (obr 50, 51, 52).
Nejstarší spadají do 14. a 15. století. Byly dokumento-
vány také mladší aktivity, pozůstatky kontinuálního vý-
voje předměstí přes 16., 17., 18. a 19. století až do sto-
letí dvacátého. Zachyceny byly především aktivity pat-
řící k bezprostřednímu či vzdálenějšímu zázemí domů –
odpadní jímky a jámy, jámy na hašení vápna, studny/ cis-
terny atd. (Holub, Sedláčková, Zapletalová, Zůbek 2008).
Pekařská ulice, p. č. 958 (akce A053/2008). Středo-

věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
O akci je referováno v oddíle Husova ulice, Pekařská

ulice, k. ú. Brno-město (obr. 25).
Pekařská ulice, p. č. 958 (A041/2008). Středověk, no-

vověk. Město. Záchranný výzkum.
V rámci přípravných prací pro rekonstrukci ulic Hu-

sova a Pekařská proběhl dohled nad obnovou trasy plyno-
vého potrubí v ulici Pekařská (obr. 25).
Akce je ve fázi zpracování, proto bude o jejích výsled-

cích referováno později.

Obr. 50: Nové sady 19–25 (A009/2008). Pohled od severozá-
padu na sondu S2. Abb. 50: Nové sady-Str. 19–25 (A009/2008).
Blick von Nordwesten auf die Sondage S2.

Obr. 51: Nové sady 19–25 (A009/2008). Začišt’ování odpadní
jímky. Abb. 51: Nové sady-Str. 19–25 (A009/2008). Säuberung
der Latrine.

Pekařská ulice 53, p. č. 1752/1 (akce A066/2008).
Středověk, novověk. Město, klášter. Záchranný vý-
zkum.
V říjnu 2008 započal záchranný archeologický výzkum

v prostoru Fakultní nemocnice U sv. Anny. Byl vyvo-
lán výstavbou Mezinárodního centra klinického výzkumu
(International Clinical Research Center – ICRC). Plocha
výzkumu se nacházela ve východní části nemocničního
areálu v bezprostředním sousedství ohradní zdi Anenské
ulice (obr 53). Výzkum bude pokračovat i v roce 2009,
proto o jeho konečných výsledcích poreferujeme později
(obr. 54–56).
Dosavadní výsledky potvrzují předpoklad, že daný pro-

stor nebyl ve středověku a novověku zastavěn. Podle pí-
semných pramenů se zde měla nacházet zahrada, nále-
žející ke klášteru dominikánek U sv. Anny, který zalo-
žila Eliška Přemyslovna v roce 1312. V jižním prostoru
protékal mlýnský náhon, někdejší rameno řeky Svratky.
Šlo o poměrně vlhký terén pod Františkovem (Petrov),
nazývaný Žabí louže či Loužová louka. Jisté aktivity se
však v daném prostoru odehrávaly. Dokumentováno bylo
několik jam, většinou neznámé funkce (nejstarší ze 14.–
15. století). Byly odkryty relikty dvou otopných zařízení
z 19. století (Zůbek 2008).
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Obr. 52: Nové sady 19–25 (A009/2008). Část dřevěné kon-
strukce odpadní jímky. Abb. 52: Nové sady-Str. 19–25
(A009/2008). Die Teile der Holzkonstruktion der Latrine.

Obr. 53: Pekařská 53 (A066/2008).Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 53: Pekařská-Str. 53 (A066/2008). Bezeichnung
der Grabungsfläche.

K. ú. Trnitá
Přízova ulice 4–6, p. č. 1017 (akce A040/2006). Doba

hradištní, středověk, novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.
V roce 2008 bylo ukončeno zpracování záchranného

archeologického výzkumu, který probíhal v letech 2006
a 2007 v souvislosti s výstavbou bytového domu (obr. 57,
58).
Výraznější středověké aktivity pocházely již z 9.

a 10. století. Šlo o dvě jámy neznámé funkce. Byly za-
hloubeny do vrstvy, kterou (nebo alespoň její svrchní
část) můžeme zařadit rovněž do tohoto období. Pravdě-
podobně vznikala již v mladší době železné a v mlad-
ších obdobích byla silně ovlivněna. Obsahovala poměrně

Obr. 54: Pekařská 53 (A066/2008). Pohled od východu
na sondu S1. Abb. 54: Pekařská-Str. 53 (A066/2008). Blick
von Westen auf die Sondage S1.

Obr. 55: Pekařská 53 (A066/2008). Pohled od východu
na sondy S2 a S3. Abb. 55: Pekařská-Str. 53 (A066/2008). Blick
von Osten auf die Sondagen S2 und S3.

velký podíl pravěké keramiky. K ovlivnění nemuselo do-
jít pouze v období 9. a 10. století. Ve vrstvě byly totiž
zaznamenány také ojedinělé zlomky keramiky pražského
typu (6. století) a některé střepy by bylo možné začlenit
do 8. století. Výplně jmenovaných jam obsahovaly že-
leznou strusku, dokládající zpracování tohoto kovu někde
v blízkosti zkoumaného prostoru. Překryla je vrstva, kte-
rou řadíme do 11.–12. století. Není však vyloučeno, že
náleží až do 13. století.
13. století přineslo značný nárůst stavebních aktivit.

Dokumentována byla řada kůlových a sloupových ja-
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Obr. 56: Pekařská 53 (A066/2008). Relikt otopného zařízení
z 19. století. Abb. 56: Pekařská-Str. 53 (A066/2008). Relikt
der Heizanlage aus dem 19. Jahrhundert.

Obr. 57: Přízova 4–6 (A040/2006).Vyznačení plochy výzkumu.
Přízova-Str. 4–6 (A040/2006). Abb. 57: Přízova-Str. 4–6
(A040/2006). Bezeichnung der Grabungsfläche.

mek, jam neznámé funkce a vrstev. Nejvýraznější situací
bylo zahloubené pyrotechnologické zařízení ve tvaru pís-
mene „T“. Několik zahloubených objektů bylo přiřazeno
14. a 15. století. Zmínit je nutné především jámu s vsaze-
ným dřevěným sudem, snad odpadní jímku.
Středověké situace se koncentrovaly v západní části

zkoumané plochy. Zdá se, že byla zachycena okrajová část
osídlení. Pravděpodobně to souviselo s tím, že východ-
nější prostor se již nacházel v blízkosti Ponávky a její zá-
plavové zóny.
Některé středověké aktivity byly překryty částí sou-

vrství, které datujeme do 16. století. Domníváme se, že
zkoumaná plocha byla zemědělsky využívaná. Podle mi-
kromorfologické analýzy jde o horizont, kdy zaplavování

Obr. 58: Přízova 4–6 (A040/2006). Pohled od severu na stře-
dověké situace v sondě S6-B. Abb. 58: Přízova-Str. 4–6
(A040/2006). Blick von Norden auf die mittelalterlichen Befunde
in der Sondage S6-B.

je podobného charakteru jako v pravěkém období, ale pře-
vládá přínos rozplavené spraše. Souvrství je tedy makro-
skopicky světlejší než pravěké a raně středověké vrstvy
a nese mnohem slabší stopy vegetace. Není vyloučeno, že
se začalo ukládat již ve 13. století. Pokud by se ve svrchní
části nejednalo o navážku, bylo by nutné se zaplavová-
ním (a zvyšováním úrovně terénu) počítat až v průběhu
16. století.
Ze 14.–16. století nám chybějí doklady povrchových

aktivit a vrstev. Situace 13. století jsou překryty navážkou
datovanou do 17.–18. století. Nejspíše je nutné předpo-
kládat úpravy, které terén v raném novověku snížily, aby
byl následně v 17.–18. století opět navýšen. Navyšování
pokračovalo asi i v 19. století, než zde byl vystavěn dům,
asanovaný ve 20. století. Novověké aktivity však nebyly
zevrubněji zkoumány.
Archeologický výzkum potvrdil již starší poznatky

o středověkém osídlení lokality od 7. do 13. století, kdy
se území stalo součástí I. předměstské čtvrti rozvíjejícího
se Brna.
Při výzkumu byl získán soubor středověkých a no-

vověkých nálezů, který z podstatné části tvoří zlomky
keramických nádob a zvířecí kosti. Dále byly nalezeny
zlomky železných předmětů (např. středověká podkova
a klíč) a předmětů z barevných kovů (např. dva prsteny),
méně pak zlomky skleněných nádob, stavební keramiky
a kostěné předměty. Byly získány také zlomky středově-
kých drobných keramických plastik zvířat (např. koníček)
(Sedláčková, Zůbek 2008).
Spálená ulice, p. č. 1059 (akce A039/2008). Doba

hradištní, Středověk. Město. Záchranný výzkum.
Výzkum byl vyvolán stavbou měnírny Dopravního

podniku města Brna v komunikaci na Spálené ulici. Pro-
běhl na přelomu května a června 2008. Jednalo se o zemní
zásah malého rozsahu (obr. 59).
Zkoumaný prostor se nachází v prostoru středověké

I. předměstské čtvrti, v blízkosti ulice Mlýnské. Její trasa
je rovněž středověkého původu. Hluboko do novověku
se cesta a osídlení, které ji obklopovalo, nazývalo Malá
Křenová. Dnešní název ulice je až záležitostí 19. století,
i když Sladovnický mlýn, k němuž cesta vedla, je opět
středověkého původu (Flodrová 1997, 152; Kuča 2000,
424). Vzhledem k doloženému raně středověkému osíd-
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Obr. 59: Spálená (A039/2008). Vyznačení sledovaného výkopu.
Spálená-Str. (A039/2008). Abb. 59: Spálená-Str. (A039/2008).
Bezeichnung des verfolgten Aushubs.

lení je otázkou možný starší původ této trasy. Mohlo by
se jednat o komunikaci vedoucí od Olomouce ke Starému
Brnu a obcházející svahy Petrova. Prozatím neznáme
raně středověké osídlení z blízké Velké Křenové, což
byla komunikace na Olomouc ve vrcholném středověku
a novověku. Zástavba, zvaná v pramenech Malá Kře-
nová či Nová Křenová, má ale původ až v rozparcelování
špilberských pozemků při cestě ke mlýnu v roce 1494
(Kuča 2000, 425). Starší osídlení tohoto území zřejmě
v pramenech vystupuje pod názvem Sladovnická čtvrt’,
jež se měla od poloviny 14. století rozkládat v okolí
Sladovnického mostu. Ten překračoval Svratecký náhon
na cestě od města ke Komárovu (Vičar 1966, 229). Tento
stav může odrážet uskutečněnou snahu vytlačit nebez-
pečná řemesla z městského obvodu, výslovně vyjádřenou
v městských privilegiích z roku 1243 (Flodr 1993, 10,
26). Případný odlišný raně středověký název před vzni-
kem města není znám. Samotný název Spálená ulice je
pozdní, původně se jmenovala Tempelgasse (1867) nebo
U synagogy (1918). Dnešní název získala až po 2. světové
válce podle vypálené synagogy (Flodrová 1997, 224).
Archeologicky bylo toto území opakovaně zkoumáno

až poměrně nedávno. V roce 1995 prot’al ulice Uhel-
nou, Mlýnskou, Spálenou a Dornych kanalizační sběrač
a při této příležitosti bylo poprvé doloženo raně stře-
dověké a pravěké osídlení (Geislerová, Procházka 1996;
Sedláčková 2007, 21–23). V roce 1997 následoval ne-
zpracovaný a nezveřejněný výzkum na staveništi po de-
molovaném hotelu Metropol (Sedláčková 2007, 23–24;
Procházka 2000, 28). Poté se lokality dotkly až výzkumy
realizované v souvislosti s budováním kolektoru (Holub,

Kolařík, Merta, Peška, Zapletalová, Zůbek, 2004, 41–45;
Zůbek 2002). Naposledy byl v letech 2006 a 2007 realizo-
ván plošný výzkum na blízké lokalitě Přízova 4–6 (refero-
váno výše; předběžně Holub, Kolařík, Merta, Peška, Po-
lánka, Sedláčková, Zapletalová, Zůbek 2007, 448). Opa-
kovaně byla zachycena polykulturní lokalita osídlena již
v pravěku (Sedláčková 2007, 21–27, 33–38; Holub, Ko-
lařík, Merta, Peška, Polánka, Sedláčková, Zapletalová,
Zůbek 2007, 448). Raně středověké osídlení se podařilo
doložit již od pražského typu, poté pokračuje ve starší,
střední a mladší době hradištní. Přesnější časové posta-
vení a případnou kontinuitu nebo hiáty v osídlení bude
možné stanovit až po srovnání s nálezy ze Starého Brna
a jižní části města, eventuálně s dalšími lokalitami (Zuba-
lík 2008; Holub, Kováčik, Merta, Peška, Procházka, Za-
pletalová, Zůbek 2002, 105–107; Holub, Kováčik, Merta,
Peška, Zapletalová, Zůbek 2003, 70, 90; Holub, Kolařík,
Merta, Peška, Zapletalová, Zůbek 2004, 41–45; Holub,
Kolařík, Merta, Peška, Polánka, Sedláčková, Zapletalová,
Zůbek 2007, 448).
Dnešní povrch lokality se nachází v nadmořské výšce

okolo 201–202,50 m n. m. Geologické podloží nebylo
při výzkumu zachyceno. Z akcí v bezprostředním okolí
ale víme, že ho tvoří sprašová hlína poněkud odlišné kon-
zistence, než jakou mají sprašové návěje v prostoru his-
torického jádra. Na její povrch nasedá holocénní půdní
horizont, v horní části antropogenně zkulturněný (Holub,
Kolařík, Merta, Peška, Zapletalová, Zůbek 2004, 43; Sed-
láčková, Zůbek 2008).
Stavební jáma byla od úrovně cca 1,60 m od povrchu

hloubena ručně. Ukázalo se však, že je převážně vypl-
něna písčitým zásypem nad klenbou kolektoru (zkoumáno
při akci A006/2002–Holub, Kolařík, Merta, Peška, Za-
pletalová, Zůbek 2004, 41–45). Archeologický terén zde
byl již zničen a zachoval se pouze jako řez archeologic-
kými situacemi při jižní stěně stavební jámy. Byl doku-
mentován do úrovně cca 3,50 m od povrchu.Od sledování
celé hloubky stěny stavební jámy, jež měla podle projek-
tové dokumentace dosáhnout úrovně 4,20 m od povrchu,
bylo upuštěno z bezpečnostních důvodů.
Zbytek původního terénu tvořilo středověké kulturní

souvrství. Zjednodušeně řečeno, se souvrství skládalo
ze světlejší svrchní a tmavé spodní části. Světlejší část vy-
kazovala silnou příměs rozkládající se organické hmoty
a popela a byla oproti tmavšímu souvrství méně konzis-
tentní, měla odpadní charakter. Její součástí byla svrchní
vrstva o mocnosti 0,25–0,30m. Pod ní byla rozlišena další
úroveň, jež byla v západní části řezu oddělena spíše me-
chanicky, ve východní se ale jevila proti svrchní vrstvě
jako výrazně světlejší. Tuto uloženinu oddělovala od tma-
vého souvrství zřetelná styková úroveň, která se místy
vyznačovala zřetelnou příměsí žluté hlíny a popela. Tyto
vrstvy poskytly vedle malých úlomků vrcholně středo-
věké keramiky (slídnatá keramika, okraje džbánku, výdut’
zdobená radélkem) různě starou a nepříliš typickou raně
středověkou keramiku. Vznikaly asi ve 13.–14. století.
Tmavší část souvrství, vizuálně odpovídající zkultur-

něné půdě, začínala mírně zvodnělou vrstvou. Rozdíly
mezi vrstvami byly jen nepatrné. Někdy byly jednotlivé
horizonty od sebe odděleny díky náznaku stykové plochy
(kamínky), někdy spíše jen mechanicky. Výjimku před-
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stavoval pouze výrazně uhlíkatý a měkčí zásyp mělkého
výkopu či deprese. Podle složení nálezů se jedná převážně
o raně středověké aktivity. Přitom většina materiálu není
typická. Jen s velkou mírou pravděpodobnosti můžeme
nejspodnější dvě vrstvy prohlásit za starší než mladohra-
dištní, a to jen proto, že z těchto vrstev nebyla získána
tuhová keramika. Početnější soubor byl získán z nejsvrch-
nější vrstvy, z něhož pochází i zlomek tuhové zásobnice
a výdut’ s radélkem. Vyzvednuta byla i drobná kovová
tyčinka, jejíž funkce snad vyjde najevo po konzervaci.
Svrchní část souvrství se tedy utvářela až v 1. polovině
13. století, popř. v této době povrch souvrství fungoval
jako pochůzná úroveň a ukládal se na něm odpad.
Ve všech případech se ovšem metodou vzorkování po-

dařilo získat jen nepočetné soubory o charakteru terciér-
ního odpadu (malé otřelé fragmenty). Původně očekávané
pravěké stáří báze souvrství se při zpracování nálezů ne-
potvrdilo. Je ale nutno poznamenat, že i při plošně vede-
ném výzkumu byly odebrané nálezové soubory z kultur-
ních vrstev rozlišených na Spálené a Přízově ulici smíšené
a obsahovaly často různě staré pravěké, raně i vrcholně
středověké nálezy. Důvody tohoto faktu mohou být různé.
K době ukládání vrstev se tedy nelze vyjádřit zcela přesně.
Je možné pouze stanovit, kdy byl vývoj obou souvrství
uzavřen (Zapletalová 2008).

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška,
Lenka Sedláčková, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek

Literatura

Bukovský, J., Cejnková, D. 1975: Středověké nálezy
v obvodu kartuziánského kláštera v Králově Poli. Pa-
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zpráva o provedení záchranného archeologického vý-
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města Brna. Forum Urbes Medii Aevi I., 57–97.
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Holub, P., Kolařík, V., Merta, D., Peška, M., Zapleta-
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Holub, P., Kováčik, P., Merta, D., Peška, M., Zapleta-
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Kuča, K. 2000: Brno – vývoj města, předměstí a připoje-
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k přírodnímu prostředí, otázka zásobování středově-
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Sedláčková, L., Zůbek, A. 2008: Nálezová zpráva
o provedení záchranného archeologického výzkumu
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Resumé

Brno (Bez. Brno-Stadt)
Der vorliegende Beitrag stellt sich das Ziel, ähnlich

wie in den vergangenen acht Jahren über die Ergebnisse
archäologischer Rettungsgrabungen zu informieren,
die durch die gemeinnützige Gesellschaft Archaia
auf dem Gebiet des Großen Brünn, vor allem im his-
torischen Stadtkern und im Raum seiner historischen
Vorstädte durchgeführt wurden. Die Perspektiven,
Konzeption und Methodik der systematischen archäol-
ogischen Erforschung des Zentrums Brünns blieben
unverändert (Merta, Peška, Procházka, Sadílek 2000, 35–
36, zuletzt zusammenfassend in Holub, Kolařík, Kováčik,
Merta, Peška, Procházka, Zapletalová, Zůbek 2004,
57–97).
Archäologische Rettungsgrabungen in Brünn

im Jahre 2008:
Die im Jahre 2008 durchgeführten Grabungen können

in drei Gruppen geteilt werden: 1) Flächengrabungen,
2) Grabungen im Rahmen des Projekts der „Sanierung
der Brünner Kellerräume“, 3) kleinere Terraingrabun-
gen und Dokumentation von Versorgungsnetzen. Als
4. Gruppe werden Grabungen angeführt, deren Terrain-
phase schon früher, aber die Bearbeitung und Auswertung
erst im Jahre 2008 erfolgte.
Ad 1) Flächengrabungen

Die 2007 aufgenommene Grabung in der Jakubská-
und Rašínova-Straße (Aktion A086/2007) setzte
fort. Im Raum der Straße Nové sady 19–25 wurde
eine Grabung durchgeführt (Aktion A009/2008).
Aufgenommen wurden die Grabungen in Orlí-Straße
19–21 (Aktion A075/2008) und Pekařská-Straße 53
(Aktion A066/2008), die auch im Jahre 2009 fortsetzen
werden.
Ad 2) Suchschnitte, die im Rahmen des Projekts

der „Sanierung der Brünner Kellerräume“ dokumentiert
wurden
Im Rahmen des Projekts der „Sanierung der Brün-

ner Kellerräume“, über welches bereits 2000 detailliert
berichtet wurde (Merta, Peška, Procházka, Sadílek 2000,
36), wurden im Jahre 2008 2 Projekte realisiert. „Saniert“
wurden die Blöcke 47b, 48b, 68b und 69 – Česká-
und Joštova-Straße (Aktion A021/2008). Zwei Such-
schnitte wurden in der Husova-Straße im Gehsteig
vor dem Hotel International angelegt (Aktion A070/208).
Ad 3) Grabungen kleineren Umfangs
Straße Bašty 2 (Aktion A020/2008), Bauerova-

Straße (Aktion A062/2008), Benešova-Straße 6, Orlí-
Straße 34 (Aktion A099/2007), Besední-Straße (Aktion
A036/2008), Božetěchova-Straße 1 (Aktion A003/2008),
Božetěchova-Straße 2 (Aktion A052/2008), Božetěchova-
Straße 2 (Aktion A087/08), Dominikanerplatz (Aktion
A079/2008), Husova-Straße, Pekařská-Straße (Aktion
A041/2008), Hybešova-Straße 30 (Aktion A088/2008),
Josefská-Straße 15–19 (Aktion A111/2007), Joštova-
Straße, Moravské náměstí –Mährischer Platz (Aktion
A080/2008), Kopečná-Straße 41 (Aktion A012/2008),
Kozí-Straße 5 (Aktion A007/2008, Křídlovická-Straße
(Aktion A081/2008), Malinovského-Platz 2 (Aktion
A008/2008), Muzejní-Straße 2 (Aktion A073/2008),
Spálená-Straße (Aktion A039/2008).
Ad 4) Bearbeitung und Auswertung abgeschlossener

Grabungen
Im Jahre 2008 wurde die Bearbeitung der 2006

und 2007 durchgeführten Grabungen abgeschlossen.
Es handelt sich um folgende Aktionen: Běhounská-,
Dvořákova-, Jezuitská-, Kozí-Straße (A002/2007),
Kobližná-Straße, Poštovská-Straße (A025/2007),
Přízova-Straße 4–6 (A040/2006), Platz Šilingrovo
náměstí 2 (A005/2006).
Vorläufige Ergebnisse einzelner Grabungen (Aktionen

sind in alphabetischer Reihenfolge nach Katastern ange-
ordnet):
Katastralgebiet Královo Pole
Božetěchova-Straße 1, Parzellennr. 594/2, 595

(Aktion A003/2008). Mittelalter, Neuzeit. Siedlung,
Schloss. Rettungsgrabung.
Die 2008 im Raum des sog. Schlösschens durchge-

führte Grabung stellt die letzte Etappe der Aktion dar,
die im Rahmen der Rekonstruktion des ehemaligen
Wirtschaftshofs des Kartäuserklosters in Královo Pole er-
folgte.
Erfasst wurde ein Segment des Kellers eines holzlehmi-

gen Baus aus dem 14.–15. Jahrhundert. Die dendrochro-
nologische Analyse präzisierte die Datierung der ältesten
Entwicklungsetappe des Schlösschens in die 1670er
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Jahre. Starke Umbauten sind in den 1760er bis 1780er
Jahren anzunehmen.
Božetěchova-Straße 2, Parzellennr. 594/2, 595 (Ak-

tion A052/2008). Mittelalter, Neuzeit. Klosterareal.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Sommer und Herbst 2008

im Zusammenhang mit der Rekonstruktion der sog. Fass-
binderei im Areal des Kartäuserklosters.
Es wurde das sekundäre Gewölbe im Untergeschoss

des Gebäudes nachgewiesen. Die ursprüngliche flache
Decke kam durch Reihen von Balkenlöcher in der Ost-
und Westwand zum Ausdruck. Auf der Nordwand wur-
den unter dem Terrainniveau Relikte des Außenverputzes
mit Quadermuster wohl aus dem 14. Jahrhundert ent-
deckt. In der spätgotischen Phase wurde die Nordwand
mit drei Kragsteinen versehen, die wohl eine leichte Hol-
zlehmkonstruktion trugen.
Božetěchova-Straße 2, Parzellennr. 2 (Aktion

A087/08). Mittelalter, Neuzeit. Kloster. Rettungs-
grabung.
Die Grabung verlief im November und Dezember 2008

im Zusammenhangmit der Entfeuchtung desMauerwerks
der Zelle A und des anliegenden Abschnitts des großen
Ambits des Kartäuserklosters in Královo Pole.
Es wurde das Grundmauerwerk der Zelle A1

und weiterer bisher unbekannter Konstruktionen
aus dem 14. Jahrhunderts freigelegt.
Katastralgebiet Město Brno
Straße Bašty 2, Parzellennr. 351 (Aktion

A020/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung verlief im Mai und Juni 2008 im Zusam-

menhangmit demAufbau des Parkhauses für das geplante
Hotel Padowetz.
Es wurden mehrere Objekte (Vorratsgrube,

Keller usw.) aus dem späten 12. und der Wende
des 12. und 13. Jahrhunderts untersucht. Aus der nach-
folgenden Periode stammten zwei Brotöfen, eine Ab-
fallgrube, Überreste eines eingetieften holzlehmigen
Baus, ein gemauerter Keller und ein Brunnen. Gegen-
wärtig wird die Grabung bearbeitet, daher wird darüber
detailliert später berichtet werden.
Běhounská-, Dvořákova-, Jezuitská-, Kozí-Straße,

Parzellennr. 13, 32, 59, 102 (Aktion A002/2007). Mit-
telalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Jahre 2007 im Zusammenhang

mit der Aktion „Komplexe Regeneration des historischen
Kerns – andere Kommunikationen – Kozí-Straße“.
Es wurde die mittelalterliche Erhöhung des Ter-

rains auf öffentlichen Freiplätzen durch Abfall-
und Planierschichten dokumentiert. Mittelalterliches
oder neuzeitliches Pflaster höherer Qualität wurde nicht
verzeichnet. Untersucht wurde eine neuzeitliche Kalk-
grube und einige weitere Gruben unbekannter Funktion,
ein mittelalterlicher Brunnen und Rillen nach Wa-
genrädern. Es wurden Teile gemauerter Kanalisation
aus dem 19. Jahrhundert verfolgt. Die Grabung lieferte
wichtige Informationen zur Problematik der bürgerlichen
Bebauung der Kozí-Straße. Es wurden zehn gemauerte
Bauten erkannt.

Benešova-Straße 6, Orlí-Straße 34, Parzellen-
nr. 265/1, 267, (Aktion A099/2007). Mittelalter,
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Die Grabung verlief im Mai bis Juli 2008 im Zusam-
menhang mit dem Aufbau des Mehrzweckobjekts
an der Ecke der Benešova- und Orlí-Straße.

Sie brachte wichtige Erkenntnisse über die Besiedlung
und Bebauung der mittelalterlichen Brünner Vorstadt. Es
wurden zahlreiche Latrinen erforscht. In einigen Fällen
blieb die Holzkonstruktion erhalten. Die letztgenannte
wurde auch bei dem freigelegten Brunnen festgestellt.
Weiter wurden drei Öfen, ein Keller und eine stein-
erne Kellerkonstruktion eines dem Brand zum Opfer
gefallenen Hauses entdeckt. Alle genannten Objek-
te stammen aus dem Mittelalter, das jüngste gehört
dem 15. Jahrhundert an. Freigelegt wurde auch ein Seg-
ment der barockzeitlichen Bastei der Stadtbefestigung.

Besední-Straße, Parzellennr. 593/2 (Aktion
A036/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.

Im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des Park-
platzes in der Besední-Straße wurde im April 2008
eine Künette für elektrische Leitung entlang der Straße
abgeteuft.

Darin wurden anschließend archäologische Befunde
dokumentiert. Meistens handelte es sich um Relikte mit-
telalterlicher und neuzeitlicher gemauerter Bebauung.

Česká-Straße, Joštova-Straße, Parzellennr. 776, 789
(Aktion A021/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Die Grabung verlief im Frühjahr und im Sommer 2008
im Zusammenhang mit dem Projekt der „Sanierung
der Brünner Kellerräume“.

Dokumentiert wurden mittelalterliche und neuzeitliche
Aktivitäten, die mit der Existenz der ehemaligen his-
torischen Vorstadt Brünns zusammenhingen. Es wurde
ein Teil der barocken Basteibefestigung festgestellt, die
im gegebenen Raum nach der Entfernung der Vorstadtbe-
bauung erbaut worden war. Die Ergebnisse der Grabung
werden gegenwärtig bearbeitet, daher wird darüber detail-
liert später berichtet werden.

Dominikanerplatz, Parzellennr. č. 509 (Aktion
A079/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.

Im November 2008 wurde die archäologische
Grabung aufgenommen, die durch den Aufbau
des Sekundärkollektors auf dem Dominikanerplatz
in Brünn veranlasst wurde. Sie wird auch im Jahre 2009
fortsetzen, daher wird über ihre Ergebnisse später
berichtet werden.

Husova-Straße, Parzellennr. 620/3 (Aktion
A70/2008). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Die Grabung verlief im Jahre 2008 im Zusammen-
hang mit dem Projekt der „Sanierung der Brünner Keller-
räume“.

Es wurde ein System von Kellerräumen entdeckt, die
wohl aus dem 19. Jahrhundert stammen. Untersucht
wurde auch ein Teil des Grabens der Stadtbefestigung.
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Přehled výzkumů 50, Brno 2009

Husova-Straße, Pekařská-Straße, Parzellennr. 367,
621, 958 (Aktion A053/2008). Mittelalter, Neuzeit.
Stadt. Rettungsgrabung.
Die Grabung begann 2008 im Zusammenhang

mit der umfangreichen Renovierung der Husova-Straße
und des anliegenden Teils der Pekařská-Straße. Sie
wird auch im Jahre 2009 fortsetzen, daher wird darüber
detailliert später berichtet werden.
In der Husova-Straße wurde ein Überrest der mit-

telalterlichen Vorstadtbesiedlung und der Rest
eines neuzeitlichen Ziegelofens entdeckt. In der Pekařská-
Straße wurden mehrere Überreste eingetiefter Teile
holzlehmiger Bauten identifiziert. An der Kreuzung
der genannten Straßen wurden Relikte des Grundmauer-
werks des Barbakans des Brünner Tors freigelegt.
Jakubská-Straße, Rašínova-Straße, Parzellen-

nr. 548, 549/1 (Aktion A086/2007). Mittelalter,
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Im Mai 2008 wurde die archäologische Grabung

abgeschlossen, die anlässlich der Renovierung
der Straßen Jakubská und Rašínova seit 2007 durchge-
führt worden war. Ihre Ergebnisse werden gegenwärtig
bearbeitet, daher wird darüber später berichtet werden.
Josefská-Straße 15–19, Parzellennr. 227/1, 288/1, 2,

3, 4, 7, 14, 15, 22, 23, 24 (Aktion A111/2007). Mittelal-
ter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief in den Jahren 2007 und 2008

anlässlich des Aufbaus des Mehrzweckgebäudes
an der Kollektormündung in der Jofefská-Straße, Brünn.
Dabei wurde eine Grube unbekannter Funktion

aus dem 12. Jahrhundert dokumentiert. Viel mehr Be-
funde brachte das 13. und 14. Jahrhundert. Es han-
delte sich vor allem um Aushübe – Pfosten- und Säulen-
grübchen, Gruben unbekannter Funktion, in die Sohle
abgeteufte Keller und Untergeschosse holzlehmiger Baut-
en. Im 14.–16. Jahrhundert wurde eine starke Terrainer-
höhung verzeichnet, hauptsächlich dank Abfall- und Auf-
schüttungsschichten. Aus derselben und der nachfol-
genden Periode stammten ein paar Gruben unbekan-
nter Funktion. Dokumentiert wurden zahlreiche Relikte
neuzeitlicher gemauerter Bebauung.
Joštova-Straße, Moravské náměstí - Mährischer

Platz, Parzellenr. 776, 800 (Aktion A080/2008). Mitte-
lalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Im November 2008 wurde die archäologische Grabung

aufgenommen, die im Zusammenhang mit der Aktion
„Komplexe Regeneration des historischen Kerns – andere
Kommunikationen–Moravské náměstí“ verlief. Sie wird
auch im Jahre 2009 fortsetzen, daher wird über ihre
Ergebnisse später berichtet werden.
Kobližná-Straße, Poštovská-Straße, Parzellenr. 128,

144 (Aktion A025/2007). Mittelalter, Neuzeit. Stadt.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Jahre 2007 im Zusammen-

hang mit der Aktion „Komplexe Regeneration des his-
torischen Kerns – andere Kommunikationen–Kobližná-
und Poštovská-Straße“.
Es wurde die mittelalterliche Terrainerhöhung

auf öffentlichen Freiplätzen durch Abfall- und Pack-
ungsschichten dokumentiert. Das mittelalterliche oder
neuzeitliche Pflaster höherer Qualität wurde nicht

verzeichnet. Von der historischen Bebauung konnten
nur Relikte gemauerter Konstruktionen dokumentiert
werden. Eine wichtige Entdeckung stellte die spätmitte-
lalterliche oder neuzeitliche keramische Wasserleitung
dar. Verfolgt wurden auch Teile gemauerter Kanalisation
aus dem 19. Jahrhundert.
Kozí-Straße 5, Parzellennr. 56/2 (Aktion

A007/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung verlief im Jahre 2008 im Zusammenhang

mit dem Aufbau des Mehrgebäudes.
Untersucht wurden vor allem mittelalterliche

und neuzeitliche Latrinen.
Malinovského-Platz 2, Parzellennr. 92/1, 93, (Aktion

A008/2008). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Februar bis April 2008

im Zusammenhang mit der Renovierung des Hauses
der Künste.
Die absolute Mehrheit der erforschten Befunde bilde-

ten spätmittelalterliche und neuzeitliche Aufschüttun-
gen. Darauf lagen Planierungen, die aus der barocken
Basteibefestigung stammten, die Mitte des 19. Jahrhun-
derts aufgehoben worden war. Freigelegt wurde ein Teil
des Luftschutzraums aus Beton aus dem 2. Weltkrieg.
Muzejní-Straße 2, Parzellennr. 301, 302 (Aktion

A073/2008). Mitttelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung verlief Ende 2008 im Zusammen-

hang mit der Rekonstruktion des sog. Bischofshofs
und der Treppe, die in den Hof von dem Kapuzinerplatz
ausführt. Die Grabungsergebnisse werden gegenwärtig
bearbeitet, daher wird darüber später berichtet werden.
Es wurde eine Schichtenfolge aus dem 13.–

15. Jahrhundert erforscht, in welche Relikte gemauerter
neuzeitlicher Bebauung eingetieft waren. Erfasst wurde
ein Teil des Wasserleitungsstollens aus dem späten
17. Jahrhundert.
Orlí-Straße 19–21, Parzellennr. 165, 166 (Aktion

A075/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung begann im Dezember 2008 und wird

in Winter- und Frühlingsmonaten 2009 fortsetzen. Über
ihre Ergebnisse wird später berichtet werden.
Bisher wurden ein paar mittelalterliche Latrinen,

ein oberirdischer holzlehmiger und ein gemauerter Bau
erforscht sowie das Untergeschoss eines weiteren hol-
zlehmigen Baus.
Platz Šilingrovo náměstí 2, Parzellennr. 371 (Aktion

A005/2006). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Befestigung.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Sommer 2007 im Zusammen-

hang mit dem Aufbau des Hotels Stadthof in Brünn, Šil-
ingrovo náměstí 2.
Es wurde ein Segment des Grabens der Stadt-

befestigung entdeckt. Seine älteste Phase fällt wohl
ins Mittelalter. Weiter wurde seine allmähliche Entwick-
lung bis zum 17. Jahrhundert beobachtet, wo er wohl
zugeschüttet worden war.
Katastralgebiet Pisárky
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Bauerova-Straße; Parzellennr. 151/1 bis 17, 86/32, 38
und weitere (Aktion A062/2008). Neuzeit. Ackergrund.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Jahre 2008 im Zusammenhang

mit dem Aufbau des Pavillons P im Areal des Brünner
Messegeländes.
Dokumentiert wurden nur die Flussterrassen

der Svratka, die Auelehme und Aufschüttungen
aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Katastralgebiet Staré Brno
Hybešova-Straße 30, Parzellennr. 1291, 1292/1,

1292/2 (Aktion A088/2008). Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung begann im Herbst 2008 im Zusam-

menhang mit dem Aufbau des Mehrgebäudes. Sie wird
im Jahre 2009 fortsetzen, daher wird darüber später
berichtet werden.
Bisher wurde die Erhöhung der Geländeebene im Ver-

lauf des 17.–18. Jahrhunderts dokumentiert.
Kopečná-Straße 41, Parzellennr. 1121 (Aktion

A012/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Die Grabung verlief im März und April 2008

im Zusammenhang mit dem Anbau der Wohnhauses
„Anenské terasy“.
Untersucht wurden Relikte der mittelalterlichen

und neuzeitlichen Vorstadt. Es handelte sich um Latrinen,
einen kleinen Keller oder ein Loch, Schichten und Reste
gemauerter Bebauung.
Křídlovická-Straße, Parzellennr. 1382/1 (Aktion

A081/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Im November 2008 wurde der Schnitt durch die Bau-

grube der Untergrundkontainer für sortierten Abfall
an der Kreuzung der Straßen Křídlovická und Nové Sady
dokumentiert.
Auf Auelehmschichten beruhte die Kulturschicht

aus dem 15.–16. Jahrhundert. Der jüngste Fund
war das seichte steinerne Grundmauerwerk ein-
er Gebäudeecke.
Nové sady – Straße 19–25, Parzellennr. 1341, 1342,

1343 (Aktion A009/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im April bis Juni 2008 im Zusam-

menhangmit demAufbau des „Administrativen Zentrums
Titanium Nové sady“.
Dokumentierte mittelalterliche und neuzeitliche

Befunde (Latrinen, Brunnen/Zisternen usw.) hängen
mit der ehemaligen Vorstadt Novosady zusammen.
Die ältesten fallen in das 14. und 15. Jahrhundert.
Pekařská-Straße, Parzellennr. 958 (Aktion

A053/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
Über die Aktion wird im Abteil Husova-Straße,

Pekařská-Straße, Katastralgebiet Brünn-Stadt berichtet.
Pekařská-Straße, Parzellennr. 958 (A041/2008).

Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief im Jahre 2008 im Zusammen-

hang mit der Vorbereitung der Rekonstruktion der Straßen
Husova und Pekařská.

Die Aktion wird gegenwärtig bearbeitet, daher wird
darüber später berichtet werden.
Pekařská-Straße 53, Parzellennr. 1752/1 (Aktion

A066/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Kloster. Ret-
tungsgrabung.
Im Oktober 2008 begann die archäologische Grabung

im Raum des St. Anna-Fakultätskrankenhauses,
die durch den Aufbau des Internationalen Zentrums
klinischer Forschungen (International Clinical Re-
search Center – ICRC) veranlasst worden war. Sie wird
im Jahre 2009 fortsetzten, daher wird darüber später
detailliert berichtet werden.
Bisherige Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass

der gegebene Raum im Mittelalter und der Neuzeit
nicht bebaut war. Dokumentiert wurden nur ein paar
Gruben unbekannter Funktion (die ältesten aus dem 14.–
15. Jahrhundert). Es wurden Relikte zweier Heizanlagen
aus dem 19. Jahrhundert freigelegt.
Katastralgebiet Trnitá
Přízova-Straße 4–6, Parzellennr. 1017 (Aktion

A040/2006). Burgwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Stadt.
Rettungsgrabung.
Die Grabung verlief in den Jahren 2006 und 2007

im Zusammenhang mit dem Aufbau des Wohnhauses.
Sie bestätigte ältere Kenntnisse über die mittelal-

terliche Besiedlung der Lokalität in der Zeitspanne
des 7.–13. Jahrhunderts, wo das Gebiet Bestandteil
der I. Vorstadt wurde. Aus dem 9.–10. Jahrhunderts
stammen zwei Gruben unbekannter Funktion. Zahlre-
iche Aktivitäten brachte das 13. Jahrhundert. Es wur-
den viele Pfosten- und Säulengruben sowie Gruben un-
bekannter Funktion und Schichten dokumentiert. Der aus-
geprägteste Befund war eine eingetiefte pyrotechnologis-
che Anlage in T-Form. Mehrere eingetiefte Objekte wur-
den in das 14. und 15. Jahrhundert datiert. Erwähnenswert
ist vor allem die Grube mit eingesetztem Holzfass.
Spálená-Straße, Parzellennr. 1059 (Aktion

A039/2008). Burgwallzeit, Mittelalter. Stadt. Ret-
tungsgrabung.
Die Grabung verlief an der Wende Mai–Juni 2008

im Zusammenhang mit dem Aufbau des Gleichrichten-
werks des Straßenbahnbetriebs der Stadt Brünn.
Erfasst wurde nur ein kleines Segment der mittelalter-

lichen Schichtenfolge.

BRUNTÁL (K. Ú. BRUNTÁL – NISSKÉ PŘED-
MĚSTÍ, OKR. BRUNTÁL).

Ruská ulice, p. č. 1611. Novověk. Hrobka, hřbitov.
Záchranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí okapového chodníku

u kaple sv. Michala na ul. Ruská, parc. č. 1611
v ochranném pásmu MPZ Bruntál, proběhl v měsíci říjnu
roku 2008 záchranný archeologický výzkum (obr. 60.
Původně hřbitovní kaple sv. Michala byla postavena
v roce 1674 na popud velmistra řádu německých rytířů
Johanna Kaspara z Ampringenu, podle projektu Baltazara
zv. Carlo Fontany. Jedná se o volně stojící osmibokou
centrálu se čtyřbokou sakristií s oratoří v patře, přiléha-
jící k jihovýchodní straně. Střecha ve tvaru zalamované
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Obr. 60: Bruntál – Ruská ulice. Lokalizace výzkumu ve vý-
řezu indikační skici stabilního katastru z roku 1836 (Nisské
předměstí). Abb. 60: Bruntál – Ruská Str. Lokalisierung
der Rettungsgrabung in der Indikationskizze des Urkatasters
aus dem Jahre 1836 (Neisser Vorstadt).

Obr. 61: Bruntál – Ruská ulice. Půdorys nálezové situace evi-
dované v hrobce. Kresba Pavla Skalická. Abb. 61: Bruntál –
Ruská Str. Der Grundriss des Befundes in der Gruft. Zeichnung
Pavla Skalická.

helmy je završena polygonální lucernou (Samek 1994,
273; Mezerová 2001, 25). Objekt, zapsaný v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 32859/8–7, se
nachází mimo historické jádro města, na jeho západním
(Nisském) předměstí. Původní jádro tohoto předměstí tvo-
řily dvě řady usedlostí situovaných na parcelách oriento-

Obr. 62: Bruntál – Ruská ulice. Ostruha – součást pohřební vý-
bavy. Foto Martin Knápek. Abb. 62: Bruntál –Ruská Str.
Der Sporn – der Bestandteil der Grabausstattung. Foto Martin
Knápek.

vaných kolmo k cestě vycházející severozápadním smě-
rem z Nisské brány městského opevnění (viz indikační
skica stabilního katastru z roku 1836; srovnej Kuča 1996,
351).

V průběhu stavebních prací byla v jižním sousedství
kaple porušena cihlová klenba podzemní zděné prostory.
Tato skutečnost bezprostředně vedla k uzavření dohody
se stavebníkem a zahájení záchranného archeologického
výzkumu (NPÚ Ostrava, akce č. 83/08). V první fázi byl
odstraněn hlinitý zásyp, který se do interiéru zděné pod-
zemní stavby dostal v souvislosti s proražením klenby.
Po odstranění zásypu byla zjištěná nálezová situace vy-
hodnocena jako podzemní zděná hrobka s kostrovým po-
hřbem (obr. 61. Hrobka byla vyzděna z cihel na vápennou
maltu a opatřena cihlovou klenbou. Stěny hrobky byly
omítnuty, klenba nikoliv, dobře patrné byly stopy po ša-
lování. Podlaha sestávala z cihel opatřených monogra-
mem H F (Herrschaft Freudenthal). Na podlaze hrobky
byly evidovány částečně dochované kosterní pozůstatky
dospělého jedince orientovaného Z–V. Patrně v důsledku
nepříznivého mikroklimatu v hrobce byly kosti fosilizo-
vané a celé oddíly chybí (jmenovitě kostra osová, plete-
nec lopatkový a pánevní). Nedochovala se rovněž rakev
(předpokládaná na základě reliktů kovových plechů do-
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chovaných v oblasti nohou zemřelého) ani pohřební oděv.
Z hrobové výbavy se zachovaly pouze předměty z trvan-
livých materiálů: kovový křížek s pozlaceným závěsní-
kem, jezdecké ostruhy a přezky (obr. 62, náprsní řádový
kříž a lemování velkého řádového kříže z pláště, kostěné
korálky z růžence. Nálezový soubor prokazatelně indi-
kuje pohřeb příslušníka řádu německých rytířů, vzhledem
k samostatné hrobce a charakteru doprovodných před-
mětů nejspíše výše postaveného hodnostáře v rámci řá-
dové hierarchie. Bližší údaje k osobě pohřbeného včetně
časového vročení může přinést stylistický rozbor dopro-
vodných předmětů v kombinaci s antropologickou analý-
zou kosterních pozůstatků a archivním průzkumem.
Kromě dokumentace vlastní hrobky byl formou son-

dáže ověřen stratigrafický vztah hrobky k okolnímu
terénu. Byla potvrzena důvodně předpokládaná vazba
hrobky na hřbitovní kapli, důležité zjištění pak před-
stavuje zachycení staršího hřbitovního horizontu, časově
předcházejícího výstavbě kaple v roce 1674.

František Kolář
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Resumé

Bruntál (Kat. Bruntál –Nisské předměstí, Bez. Brun-
tál), Ruská Str. Neuzeit. Gruft, Friedhof. Rettungsgra-
bung.

BŘECLAV (OKR. BŘECLAV)

Zámecké náměstí č. o. 2, č. p. 1, p. č. 421/3, 481/1.
Pozdní středověk, novověk. Zámek (hrad). Zjišt’ovací
výzkum.
V souvislosti s přípravou rekonstrukce břeclavského

zámku pro potřeby Městského úřadu v Břeclavi byla
v květnu 2008 provedena zjišt’ovací sondáž, která měla
upřesnit strategii následného záchranného archeologic-
kého výzkumu. Za tímto účelem byly strojně vyhloubeny
dvě sondy (S 01, 02; obr. 63), jejichž profily byly následně
zdokumentovány a ovzorkovány archeologem.
Sledovaný prostor se nachází na katastrálním území

Břeclav v prostorách a přilehlém areálu břeclavského
zámku (Zámecké nám. č. o. 2, č. p. 1). Z hlediska histo-
rického byl prostor od raného středověku součástí břec-
lavského hradu (od poloviny 16. století renesančního
zámku). Nachází se v nadmořské výšce cca 160 m n. m.,
300–400 m severozápadně od dnešního kostela sv. Vác-
lava na nám. TGM. Lokalita leží v údolní nivě řeky Dyje,
která je v okolí Břeclavi široká 2 až 6 km. Na většině míst
je podloží tvořeno pleistocénními až holocenními písči-
toštěrkovými terasami, které jsou překryty mladšími po-
vodňovými hlínami. V samotném prostoru břeclavského

zámku tvoří podloží říční (fluviální) písčitohlinité se-
dimenty povodňových hlín (Czudek 1997, 45; Stráník,
Havlíček 2001, 11–14).
Sonda S 01 (1,60 × 1,20 m, hloubka 2,10 m; S-

JTSK -583748.6558, -1210956.0016; -583747.5656,
-1210955.6482; -583746.9906, -1210957.1696; -
583748.0808, -1210957.6368) byla vyhloubena vně
zámku, při jižní stěně jižního křídla, v místech projek-
tovaných podzemních garáží a její dno se nacházelo
přibližně v hloubce dna základového výkopu budoucí
stavby. Sonda S 02 (2,0 × 1,5 m, hloubka 2,0 m;
S-JTSK -583721.9776, -1210939.6796; -583720.1208,
-1210938.9968; -583719.5311, -1210940.3937; -
583721.4469, -1210941.0874) byla položena opět vně
zámku při východní straně jižního křídla, v blízkosti
trasy kolektoru projektovaného na nádvoří zámku. Její
hloubka opět přibližně korespondovala s hloubkou
výkopu pro kolektor.
V celém profilu sondy S 01 (P1) byly zachyceny pouze

hlinitopísčité navážky (s. j. 100–108), které se svažovaly
směrem k jihu, popř. k jihovýchodu. Některé z nich měly
charakter požárových destrukcí se značným podílem vět-
ších kusů přepáleného až slinutého hlinitopísčitého mate-
riálu (s. j. 102, 103). Při severní straně sondy byl obna-
žen cihlový základ jižní stěny jižního křídla zámku, jeho
základové spáry však nebylo dosaženo. Zlomkový kera-
mický materiál, který nebyl zastoupen nijak četně, lze da-
tovat obecně do období pozdního středověku a raného no-
vověku.
V celém profilu sondy S 02 (P2) byly zachyceny vý-

plně raně novověké jámy na pálení vápna (s. j. 110, 111,
112?), jejíž dno bylo v hloubce cca 1,80 m pod povrchem
současného terénu tvořeno tvrdou vápennou krustou s ka-
meny a cihlami. Pod ním se nacházela souvislá uloženina
charakteru přemístěných vrstev, obsahující příměs středo-
věkého materiálu (s. j. 109). Při západní straně sondy byl
obnažen předstupující základ východní stěny jižního kří-
dla zámku ze smíšeného zdiva (s. j. 900), jehož základové
spáry nebylo dosaženo. Vzhledem k tomu, že vnější strana
zdiva směrem k základové spáře pozvolna předstupovala
směrem do sondy, musíme předpokládat, že bylo původně
zděno do volného prostoru (příkop, značně nižší úroveň
terénu před výstavbou zámku?), který byl pravděpodobně
následně zavezen (Dejmal, Kolařík, Sedláčková 2008).
Ani v jedné ze dvou sond nebylo dosaženo geolo-

gického podloží, které je v místech zámku tvořeno flu-
viálními písčitohlinitými sedimenty povodňových hlín.
Stejně tak sondy nenarazily na původní pravěké ani
raně a vrcholně středověké terény a objekty, které se
tedy pravděpodobně nacházejí ve větších hloubkách, jak
ostatně ukázaly i starší archeologické výzkumy (Klani-
cová, Peška 1993; Kordiovský 1980; 1987; Kordiovský,
Unger 1972; 2001). Charakter zjišt’ovacího výzkumu nás
neopravňuje předkládat jednoznačné závěry, nicméně do-
kumentované situace naznačují, že minimálně jižní kří-
dlo zámku bylo pravděpodobně zakládáno do mocných
pozdně středověkých a raně novověkých navážek (S 01),
popř. lokálně stavěno z poněkud nižší úrovně terénu, který
byl v zápětí navýšen přibližně na dnešní niveletu (S 02).

Václav Kolařík, David Merta
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Obr. 63: Břeclav, zámek. Vyznačení sond. Abb. 63: Břeclav,
Schloss. Kartierung der Suchschnitte.
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Uloženo: Archiv nálezových zpráv, Archaia Brno,
o. p. s.

Klanicová, E., Peška, J. 1993: Průzkum na zámku
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Resumé

Břeclav (Bez. Břeclav), Schlossplatz Nr. 2. Spätmitte-
lalter, Neuzeit. Siedlung, Schloss (Burg). Probegrabung.

BŘEZINA (OKR. BLANSKO)

Intravilán obce. Středověk, novověk. Vápenická
pec. Záchranný výzkum.
Při výstavbě rodinných dvojdomků v Březině fir-

mou RKM brokers, s. r. o., došlo k narušení historické
polní vápenické pece, která byla zapuštěná do zanik-
lého úvozu, jenž procházel z V strany paralelně se sou-
časnou asfaltovou komunikací ve směru Ochoz–Březina.
Pec byla prot’ata v podélné ose hlubokým zářezem
vjezdu k budoucímu domu (GPS Loc: 49°16’43.139"N,
16°44’49.089"E). Jednalo se o jámovou vápenku s čelní
„kamennou“ plentou a jedním tahovým kanálem, která
byla kompletně zapuštěna do hlinitopísčitého podloží.
Z okolních odvalů byly získány ojedinělé zlomky kera-
miky, datovatelné přibližně do pozdního středověku až
novověku.

Petr Kos

Resumé

Březina (Bez. Blansko), Intravillan der Gemeinde. Mit-
telalter, Neuzeit. Kalkofen. Rettungsgrabung.

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU (OKR. OPAVA)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, p. č. 1. Středověk,
novověk. Sakrální areál. Záchranný výzkum.
Záchranný archeologický výzkum v Budišově byl vy-

volán celkovou rekonstrukcí schodiště a opěrných zdí
před průčelím kostela Nanebevzetí PannyMarie. Stávající
kostel představuje barokní novostavbu z let 1747–1756
(stavitel Mikuláš Thalherr z Fulneku) na místě původního
středověkého kostela, zmiňovaného v písemných prame-
nech poprvé k roku 1530 (srov. Malý 1931, 125). Město
Budišov nad Budišovkou leží na Moravě, poblíž histo-
rickémoravsko-slezské hranice, v široké kotlině, která od-
děluje pásmo Nízkého Jeseníku a Oderské vrchy. Vznik
Budišova jako institucionálního města lze předpokládat
v průběhu poslední čtvrtiny 13. století v souvislosti s ko-
lonizační činností olomoucké kapituly (Malý 1931, 76;
Kuča 1996, 394–397; Samek 1994, 304–306).
Archeologický výzkum (NPÚ Ostrava akce č. 48/08)

byl prováděn v době od 1. července do 24. září roku 2008,
a to ve stavbou dotčeném prostoru před průčelím kostela
(obr. 64, 65). Bezprostředním impulzem k zahájení arche-
ologického výzkumu bylo narušení torza zděné architek-
tury v samém začátku stavebních prací. V rámci zkou-
mané plochy byl nejprve formou ručního odkryvu sledo-
ván průběh dochovaného zdiva. Postupně tak byl v pů-
dorysné situaci (v úrovni dochované koruny zdiva) odha-
len pozůstatek někdejšího stavebního komplexu, sestáva-
jícího z centrály zapojené do ohradní zdi. Následně byl
systémem zjišt’ovacích sond (S1-S7), položených v kon-
taktu s dochovanými relikty zdiva, ověřen stratigrafický
vztah těchto zdiv k okolnímu terénu a dokumentován vý-
voj historického nadloží od středověku po současnost.
Ve všech sondách (vyjma sondy S7) bylo dosaženo zákla-
dové spáry zdiva, bylo registrováno předstupující zákla-
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Obr. 64: Budišov nad Budišovkou – kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Lokalizace výzkumu v indikační skice stabilního ka-
tastru z roku 1830. Abb. 64: Budišov nad Budišovk-
ou –Dekanatskirche zu Maria Himmelfahrt. Lokalisierung
der Rettungsgrabung in der Indikationskizze des Urkatasters
aus dem Jahre 1836.

dové zdivo a došlo k identifikaci původní úrovně terénu,
do jejíhož povrchu byl veden základový vkop.

Nálezová situace v sondách S1, S2 – položených
při vnějším líci kruhové zděné stavby, mimo areál vyme-
zený navazující ohradní zdí – prokázala existenci intenci-
onálního zpevnění povrchu daného prostoru (realizova-
ného bezprostředně po její výstavbě či v určitém časo-
vém odstupu), a to formou posypu drobnými úlomky bři-
dlice. Minimální postupný nárůst terénu v těchto místech
(nášlap, dorovnávka terénu; keramický střepový materiál
16.–17. stol.) byl završen opětným zpevněním povrchu,
tentokrát vrstvou tvořenou železářskou struskou.

Sonda S3 byla situována rovněž při vnějším líci kru-
hové zděné stavby, ovšem v rámci areálu vymezeného
ohradní zdí. Registrována zde byla mocná hřbitovní
vrstva, časově korespondující s dobou existence zděné
kruhové stavby a ohradní zdi. Hrobové jámy identifikova-
telné v této vrstvě obsahovaly kostrové pohřby v rakvích,
orientované JZ–SV a částečně narušené základovým zdi-
vem stávajícího barokního kostela.

Sonda S4 byla realizována v interiérové části kru-
hové zděné stavby. Kromě základového vkopu a přísluš-
ného konstrukčního zásypu byla identifikována podla-
hová úprava sestávající z vrstvičky dusané hlíny, přímo
na jejím povrchu pak souvrství lidských kostí o moc-
nosti cca 0,5 m– bezprostřední indikátor někdejší funkce

objektu. Spodní část stratigrafické sekvence v sondě S4
(předcházející výstavbě zděné kruhové stavby) představo-
val cca 1 m hluboký příkopovitý útvar zahloubený do pod-
loží reprezentovaného svahovými sedimenty a navětra-
lými břidlicemi. Zániková výplň příkopu, tvořená pře-
místěným podložím a značnou koncentrací lomového ka-
mene, obsahovala keramický střepový materiál 14./15.–
15. století.
Pokračování tohoto příkopu bylo zachyceno rovněž

v sondě S5 (a částečně také v sondách S3 a S6), kde
byl příkop na své předpokládané vnější (tj. k radnici ob-
rácené) hraně opatřen řadou kůlových jam indikujících
někdejší palisádu či plot. Zániková výplň objektu – opět
obsahující keramický střepový materiál 14. /15. – 15. sto-
letí – byla tvořena do červena přepálenou mazanicí. Ná-
sledovalo souvrství soudobých či mladších terénních do-
rovnávek, přičemž úroveň terénu, korespondující s vý-
stavbou kruhové zděné stavby a navazující ohradní zdi,
byla v těchto místech – vně areálu vymezeného ohradní
zdí – opět zpevněna břidlicovým posypem. Dláždění bylo
v těchto místech evidentně průběžně udržováno, nebot’
zde nebyl zaznamenán další nárůst terénu jako v případě
sond S1 a S2. Důvodem byla zjevně větší komunikační
exponovanost tohoto prostoru, nebot’ právě v těchto mís-
tech prolamoval ohradní zed’ vstup do areálu hřbitova,
opatřený schodištěm.
Sonda S6 byla situována při vstupu do areálu vymeze-

ného ohradní zdí z její vnitřní strany. Registrováno bylo
dorovnávkové souvrství, související částečně se zánikem
zmiňovaného středověkého příkopu, dílem pak zjevně pl-
nící roli hřbitovní vrstvy (nálezy drobných devocionálií
ze 17.–18. stol. – obr. 66,). V souvislosti s postupným ná-
růstem terénu v areálu hřbitova byly v místě vstupu insta-
lovány dva dodatečné schodištní stupně.
Sonda S7 byla položena kolmo k ohradní zdi, uvnitř

areálu touto zdí vymezeného. Zachycen byl kostrový po-
hřeb v rakvi, přičemž výkop hrobové jámy byl veden
ze stávající úrovně povrchu a narušoval vnitřní líc ohradní

Obr. 65: Budišov nad Budišovkou – kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Celkový pohled na zkoumanou plochu z ptačí perspek-
tivy s vyznačením jednotlivých sond. Foto František Kolář.
Abb. 65: Budišov nad Budišovkou –Dekanatskirche zu Maria
Himmelfahrt. Gesamtblick auf die erforschte Fläche mit der
Bezeichnung der einzelnen Sondagen. Foto František Kovář.
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Obr. 66: Budišov nad Budišovkou – kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Drobná devocionálie (křížek) z barokního ná-
sypu z doby výstavby kostela (50. léta 18. století). Foto Jana
Tůmová. Abb. 66: Budišov nad Budišovkou –Dekanatskirche
zu Maria Himmelfahrt. Kleines Devotionalium (Kreuzchen)
aus der barockzeitlichen Aufschüttung aus der Zeit des Ausbaus
der Kirche.

zdi. Jedná se tedy o záležitost související s existencí stáva-
jícího barokního kostela (orientace pohřbu byla ve shodě
s orientací kostela Z–V), realizovanou v době, kdy po-
zůstatky někdejší ohradní zdi již překrývalamladší naváž-
ková vrstva.
Archeologický výzkum je dosud ve stadiu zpracování,

včetně rešerše dochovaných písemných pramenů, shro-
máždění ikonografických podkladů, provedení antropolo-
gických, numismatických a uměnovědných analýz a foto-
grammetrického zachycení dochovaných zdiv. Předběžně
lze konstatovat, že byly odkryty a zdokumentovány po-
zůstatky pozdně středověké či spíše raně novověké zděné
hřbitovní kaple s kostnicí (kruhový půdorys; kámen na jíl;
ve značném rozsahu dochováno původní nadzemní zdivo;
15./16.–1. polovina 16. stol., popř. 16./17.–1. polovina 17.
stol.), stavebně provázané s někdejší ohradní zdí hřbitov-
ního areálu. Hřbitovní kaple s ohradní zdí funkčně sou-
visela se středověkým předchůdcem barokní novostavby
kostela, při jejíž realizaci ve 40.–50. letech 18. století
byla – spolu s původním kostelem– demolována a za-
konzervována v navážkovém souvrství, které nivelizo-
valo úroveň terénu před průčelím novostavby. Středověký
vývoj lokality, předcházející výstavbě hřbitovní kaple
a ohradní zdi, reprezentuje příkopovitý útvar skromných
rozměrů (maximální hloubka cca 1,5 m, maximální šířka
cca 2 m), situovaný na úpatí kostelního návrší a opat-
řený v části svého průběhu palisádou či dřevěným plo-
tem. Pravděpodobně se jednalo o symbolické a právní
vymezení areálu původního středověkého kostela (Če-
chura 2006, 283–290), na druhou stranu ovšem nelze vy-

Obr. 67: Hrad Buchlov, trasa sondáže na I. nádvoří hradu,
kresba T. Chrástek. Abb. 67: Burg Buchlov. Trasse der Sondage
auf dem I. Schlosshof, Zeichnung T. Chrástek.

loučit – vzhledem k torzovitosti nálezové situace a přítom-
nosti palisády při vnější hraně příkopu – ani možnost vy-
mezení určitého areálu (dvorec?) vůči sakrálnímu okrsku.

František Kolář
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Resumé

Budišov nad Budišovkou (Kat. Budišov nad Budišov-
kou, Bez. Opava), Dekanatskirche zu Maria Himmelfahrt.
Mittelalter, Neuzeit. Kirchenareal. Rettungsgrabung.

BUCHLOVICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

Hrad Buchlov. Vrcholný středověk. Zjišt’ovací vý-
zkum.
Ve dnech 19. 11.–12. 12. 2008 proběhl v prostoru

I. nádvoří hradu a v podhradí archeologický výzkum
související s akcí „Vodovod Lázeňka – hrad Buchlov“.
Tato akce by měla vyřešit dlouhodobě závažný problém–
zásobování areálu hradu pitnou vodou. Archeologický vý-
zkum formou zjišt’ovací sondáže provedli pracovníci Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti.
Cílem archeologického výzkumu bylo zvolit optimální

trasu vodovodu v prostoru 1. nádvoří hradu tak, aby ne-
došlo k poškození skalního podloží, případně archeolo-
gických nálezů, reliktů zdiva apod. Za tímto účelem byla
na 1. nádvoří určena trasa vodovodu směrem od vstupní
(hlavní) brány směrem do nádvoří podle předložené doku-
mentace – architektonického projektu. Před vlastními vý-
kopovými pracemi byly všechny kameny v trase výkopu
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z dlažby 1. nádvoří očíslovány a fotograficky dokumen-
továny, aby mohly být uloženy zpět na původní místo.
Na základě architektonického projektu byly vytyčeny dvě
sondy – sonda č. 1 za vstupní branou do hradu a sonda
č. 2 v místech rozhraní kamenné dlažby a jejího přechodu
do travnaté plochy. Vzdálenost mezi oběma sondami byla
zpočátku 780 cm.
Na základě vyhodnocení možnosti uložení potrubí

v této trase bylo přikročeno k propojení obou výše uve-
dených sond. Snahou bylo odhalit případné pokračo-
vání výskytu skalního výchozu. Sondáž potvrdila klesající
skalní podloží až do hloubky téměř 100 cm a tím i mož-
nost vést touto trasou vodovod přes 1. nádvoří. Z arche-
ologického hlediska byla pozitivní pouze část výkopu–
původně sondy č. 2 díky výskytu porůznu roztroušených
zlomků vrcholně středověké keramiky (15 kusů) a zlomků
zvířecích kostí, vše v druhotném uložení. Další archeo-
logické nálezy ve výkopu objeveny nebyly. Na většině
plochy bylo zjištěno skalnaté podloží v hloubce od 45
do 85 cm pod současnou úrovní. Na všech úrovních byly
zachyceny pouze smíchané vrstvy v druhotném uložení,
což je svědectvím novodobých zásahů v celé délce vý-
kopu.

Miroslav Vaškových

Resumé

Buchlovice (Bez. Uherské Hradiště), Burg Buchlov,
Hohe Mittelalter. Vorläufige Forschung.

BÝKOV (OKR. BRUNTÁL)

Kostel Panny Marie Karmelské se hřbitovem,
p. č. 25 st., 43 ost. pl. Novověk. Kostel, hřbitov. Zá-
chranný výzkum.
V souvislosti s realizací dešt’ové kanalizace v ploše

hřbitova při kostele Panny Marie Karmelské proběhl
v měsíci srpnu roku 2008 záchranný archeologický vý-
zkum (obr. 68). Kostel, vybudovaný v letech 1767–1768,
představuje zděnou jednolodní stavbu s hranolovou dřevě-
nou věží nad vstupem (Samek 1994, 219; Mezerová 2001,
36). Objekt, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod r. č. 49606/8–3972, se nachází v his-
torickém jádru obce, doložené písemnými prameny již
pro první polovinu 13. století (Grůza, Goryczková 1998,
nestránkováno; Samek 1994, 219; Mezerová 2001, 36).
Otázka možného předchůdce pozdně barokního kostela
není dosud jednoznačně vyřešena. Na základě rozboru pí-
semných pramenů předpokládá A. Grůza (Grůza, Gory-
czková 1998, nestránkováno) v období 13.–18. století pří-
slušnost Býkova k farnosti v Úvalně (vyjma období let
1533–1630, kdy příslušel pod luteránskou faru v Krnově).
V průběhu zemních prací byly v severním soused-

ství presbytáře narušeny kostrové pohřby. Tato skuteč-
nost bezprostředně vedla k uzavření dohody se staveb-
níkem a zahájení záchranného archeologického výzkumu
(NPÚ Ostrava, akce č. 67/08). Inkriminované úseky vý-
kopů pro dešt’ovou kanalizaci byly označeny jako sondy
S1, S2 a S3, jednotlivé uloženiny a výplně byly ručně

odebrány po úroveň povrchu geologického podloží a poté
bylo přistoupeno k fotografické a kresebné dokumentaci
takto vzniklých profilů a půdorysů. Půdorys a dokumen-
tované profily byly geodeticky zaměřeny v souřadnicích
S-JTSK.
Sonda S2 byla situována podél presbytáře, vyneseného

na segmentovém půdorysu. Nálezová situace v sondě
umožnila rámcově postihnout stratigrafický vztah ulo-
ženin dokumentovaných v sondách S1 a S3 vzhledem
ke zdivu kostela a díky tomu vyvodit určité obecné chro-
nologické závěry. Geologické podloží tvořené svahovými
sedimenty bylo v těchto místech pokryto přepálenou hli-
nitou krustou s uhlíkatou vrstvičkou a vrstvou do červena
přepálené mazanice v nadloží. Tento spáleništní horizont
předcházející výstavbě kostela lze vzhledem k absenci da-
tovatelných nálezů pouze hypoteticky vztáhnout k váleč-
ným událostem, které postihly Krnovsko v důsledku vo-
jenské kampaně Matyáše Korvína v roce 1474, případně
v období třicetileté války. Popožárová planýrka byla pře-
vrstvena hlinitou uloženinou, opět téměř bez nálezů. Oje-
dinělý objev hlavičky dýmky (obr. 69) umožňuje tuto
vrstvu rámcově datovat do období 17.–18. století. Do této
vrstvy byl veden základový vkop nově budovaného kos-
tela. Na základě písemných pramenů lze tuto stavební akci
vročit do průběhu let 1767–1768 (srovnej Grůza, Gorycz-
ková 1998, nestránkováno). Na této úrovni terénu, souvi-
sející s výstavbou kostela, se pak v průběhu jeho existence
uložila hřbitovní vrstva (1767–1. pol. 20. století). Výzku-
mem bylo v sondách S1–S3 zachyceno celkem 12 hro-
bových jam obsahujících kostrové pohřby, orientované
ve většině případů SSZ–JJV, ve třech případech pak Z–V.
Vzhledem k nepříznivým pedologickým podmínkám byl
stav dochování kosterních pozůstatků nedostatečný a neu-
možňoval provést antropologický rozbor. V některých pří-
padech byly výzkumem evidovány pozůstatky rakví, pro-
jevující se zbytky ztrouchnivělého dřeva, případně pou-
hým negativním otiskem. Nestandardní řešení v rámci po-
hřebních zvyklostí představuje nálezová situace odkrytá
v sondě S1. Jednalo se o hrobovou jámu naddimenzo-
vaných parametrů (2,8 m délky), obsahující tři dětské
kostrové pohřby v rakvích, řazených za sebou. Kosterní
pozůstatky (podle rozměrů rakví se jednalo nejspíše o ko-
jence) se vlivem pedologických podmínek nezachovaly,
součástí pohřební výbavy byl ve dvou případech růže-
nec (skleněné korálky spojované drátěnými očky s pru-
žinkami, kovový křížek) (obr. 70).
Archeologický výzkum omezeného rozsahu potvrdil

předpoklad pohřbívání při kostele v časovém horizontu
druhé poloviny 18.–1. poloviny 20. století, možné po-
hřební aktivity předcházející výstavbě kostela registro-
vány nebyly. Nepřímým dokladem využití daného pro-
storu v období středověku, případně raného novověku je
popožárová planýrka v místě stávajícího kostela, zachy-
cená při obvodové zdi presbytáře.

František Kolář
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Obr. 68: Býkov – kostel Panny Marie Karmelské. Lokali-
zace výzkumu ve výřezu indikační skici stabilního katastru
z roku 1836. Abb. 68: Býkov –Kirche der Jungfrau
Maria von Carmel. Grabungsfläche in der Indikationskizze
des Urkatasters aus dem Jahre 1836.

Obr. 69: Býkov – kostel Panny Marie Karmelské. Keramická
hlavička dýmky z vrstvy s. j. 110 (úroveň terénu předcházející
výstavbě kostela; před r. 1767). Foto Jana Tůmová. Abb. 69:
Býkov –Kirche der Jungfrau Maria von Carmel. Der keramis-
che Pfeifkopf aus der Schicht N. 110 (vor dem Jahre 1767). Foto
Jana Tůmová.

Uložení: NPÚ ÚOP Ostrava. Nepublikovaný strojo-
pis.

Mezerová, L. 2001: Seznam nemovitých kulturních pa-
mátek okresu Bruntál. Bruntál–Ostrava.

Samek, B. 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska I.
Praha.

Resumé

Býkov (Kat. Býkov, Bez. Bruntál), Kirche der Jungfrau
Maria vom Carmel, Neuzeit. Kirche, Friedhof. Rettungs-
grabung.

DIVÁKY (OKR. BŘECLAV)

„Padělky za humny“. Střední–mladší doba hra-
dištní. Pohřebiště, sídliště. Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum na středo a mladohradištním pohře-

bišti pokračoval v roce 2008 systémem sond, jejichž úče-
lem bylo vymezení nekropole na západní straně. V od-
stupu 1,5 m byly ve směru S–J hloubeny sondy široké
0,3 m s hloubkou 0,5 m. V těchto sondách byly poté

Obr. 70: Býkov – kostel Panny Marie Karmelské. Růženec
s křížkem z dětského pohřbu (19.–19./20. století). Foto Jana
Tůmová. Abb. 70: Býkov –Kirche der Jungfrau Maria
vom Carmel. Der Rosenkranz mit dem Kreuzchen aus ein-
er Kinderbestattung (19. Jahrhundert). Foto Jana Tůmová.

rozpoznávány hrobové jámy. Zjištěné hroby byly půdo-
rysně vymezeny, vypreparovány a zdokumentovány. Cel-
kem bylo prozkoumáno 21 kostrových hrobů datovaných
do střední a mladší doby hradištní a jedna jáma kultury
s moravskou malovanou keramikou ležící za severním
okrajem pohřebiště. Hrob 160 byl vyzvednut sterilním
způsobem pro DNA analýzu. Bylo zřízeno flotační pra-
coviště pro proplavování obsahu zásypu hrobů. V hro-
bové jámě (?) 155 nebyly zjištěny žádné kosterní po-
zůstatky, ale u dna byl nalezen bronzový nůž z mladší
doby bronzové a v zásypu středohradištní přeslen. V stře-
dohradištních hrobech byly nalezeny nádoby, které nebyly
uloženy na dně hrobové jámy, ale v zásypu nad dnem.
Dále byly odkryty korálky, náušnice (jeden pár pozla-
cený) a nože. Z jiného hrobu pocházejí jednoduché že-
lezné ostruhy s ploténkami a dvěma nýty. Na pohřebišti
bylo zjištěno překrývání středohradištních hrobů hroby
mladohradištními. V mladohradištních hrobech byly na-
lezeny mince (denár Oty I. Sličného a Konráda I.), eso-
vité záušnice a nožíky. Pohřebiště pokračuje dále západ-
ním směrem.

Josef Unger

Resumé

Diváky (Bez. Břeclav), „Padělky za humny“. Gräber-
feld, Siedlung. Mittlere - jüngere Burgwallzeit. Rettungs-
grabung.

DOLNÍ KOUNICE (OKR. BRNO-VENKOV)

Intravilán obce. Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizačního řádu v intra-

vilánu obce Dolní Kounice proběhl na předmětné stavbě
v období od června 2007 do května 2008 záchranný arche-
ologický výzkum (Holub 2008). Zkoumaný prostor zasáhl
celý intravilán současné obce. Výkopy byly realizovány
na veřejných prostranstvích v rámci levobřeží i pravobřeží
řeky Jihlavy.
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Obr. 71: Dolní Kounice. Vyznačení dokumentovaných profilů.
Abb. 71: Dolní Kounice. Bezeichnung der dokumentierten

Schnitte.

Archeologický výzkum byl realizován metodou doku-
mentace dílčích řezů, vzniklých výkopovými pracemi.
Lokálně bylo přistoupeno k plošné dokumentaci nálezové
situace. Dokumentované situace byly zaznamenány pí-
semně, kresebně a fotograficky a posléze byly navzorko-
vány pro zajištění nálezového materiálu.

Město Dolní Kounice, ležící v hlubokém údolí na střed-
ním toku řeky Jihlavy, bylo osídleno již v průběhu 12. sto-
letí. Pokud by se údaj o dolnokounickém kostele v zaklá-
dací listině zdejšího kláštera ukázal jako pravdivý, mohly
by být ještě starší. Poprvé se Kounice připomínají v sou-
vislosti se založením kláštera premonstrátek na počátku
80. let 12. století. Mezi lety 1285–1306 zde Václav II. po-
volil pořádat každý čtvrtek týdenní trhy a Dolnokounické
osvobodil na čtyři roky od placení mýt ve svých zemích.
Tím byl položen základ přeměny klášterní vsi v pod-
danské městečko. Zdá se však, že Dolní Kounice nabý-
valy dalších urbánních rysů poněkud pomaleji, protože
ještě roku 1306 se o nich hovořilo jako o vsi. Charak-
teru městské osady Dolní Kounice dosáhly zřejmě až bě-
hem 2. poloviny 14. století (Doležel 2000, 189; Kuča
1996, 718). Městečko bylo snad opevněno, samostatné
opevnění měl nepochybně farní kostel. Od druhé polo-
viny 14. století jsou v městečku doloženi židé (Kuča 1996,
718). V závěru 16. nebo v průběhu 17. století vzniká ži-
dovské ghetto v prostoru na západním okraji města. V této
době také došlo ke vzniku předměstského osídlení v Zá-
vodí. Roku 1862 byly Dolní Kounice postiženy ničivou
povodní, která zdemolovala 180 domů a poškodila farní
kostel. Nový farní kostel byl z bezpečnostních důvodů vy-
budován v letech 1877–1879 v čele středního bloku ná-
městí v místech bývalé radnice.

Archeologický výzkum při stavbě kanalizace v obci
Dolní Kounice poskytl dobrý přehled o vývoji geologic-
kého podloží v jednotlivých částech. Na levobřeží Jihlavy
se jednalo především o výchozy skalního podloží, pří-
padně jeho navětralého povrchu vyplňovaného v depre-
sích novověkými a recentními navážkami. V ulici Jirás-
kova byla ve střední části dokumentována sprašová ná-
věj s naléhajícím vyvinutým půdním horizontem. Na pra-
vém břehu Jihlavy bylo geologické podloží zachyceno
v podstatě pouze v oblasti Masarykova náměstí. Jednalo

se o štěrkovou říční terasu naléhající písčité hlíny a nivně
přenesené spraše. I v rámci nejmladších fluviálních ulože-
nin byly zachyceny archeologické nálezy dokládající ge-
ologicky velmi mladou činnost. V průběhu výkopových
prací při výstavbě ČOV byl získán z písčitých a hlinitých
náplav řeky Jihlavy nálezový materiál náležející období
17.–18. století. Do stejného období lze datovat i předměty
získané z nejmladší úrovně podloží v řezu P4 dokumento-
vaném v areálu bývalé židovské čtvrti (s. j. 121). Nejstarší
archeologicky datovaná fluviální činnost byla zachycena
v řezu P9 na Masarykově náměstí. Dva zlomky získané
keramiky nesly výrazné znaky postdepozičních procesů
a lze soudit, že jsou snad již pravěkého stáří, i když nelze
vyloučit ani dataci jednoho z nich do 13. století (s. j. 161).

Nejstarší archeologicky doložené osídlení v Dolních
Kounicích lze datovat již do 12. století. Soubor keramiky
vyzvednutý z dokumentovaných situací v západní části
Masarykova náměstí pochází především z kulturních vrs-
tev (s. j. 166, 145, 197, 199, 139), ale i z ojedinělých
objektů (s. j. 135). Nejstarší osídlení bylo dokumento-
váno v řezech P6, P7, P8, P9 a P12). V případě kultur-
ních vrstev se vždy jedná o dolní část stratigrafické sek-
vence řezu naléhající přímo na podloží. Zachycený objekt
v řezu P6 lze interpretovat jako zahloubenou část blíže ne-
známé stavby. To potvrzuje i dokumentovanámazanicová
destrukce v zánikovém horizontu objektu (s. j. 134). Dno
objektu bylo snad vyloženo dřevěnými deskami (s. j. 133).
V prostoru řezu P6 a P7 byly mimo kulturní vrstvy da-
tované do 12. století zachyceny i další objekty, z nichž
lze identifikovat především sloupové jámy, ale i pozůsta-
tek většího výkopu, snad odpadní jímky. Zjištěné osíd-
lení 12. století je na základě dokumentovaných situací vy-
mezeno řezy P6, P7, P8, P9 a P12. Koncentruje se tedy
v západní části dnešního Masarykova náměstí. Na pře-
lomu 12. a 13. století se osídlení rozšiřuje východním
směrem (pozůstatek zahloubené stavby zachycený v řezu
P13 – s. j. 185, 188). Keramický materiál 13. století zís-
kaný v řezech P11 a P14 při východní hranici Masarykova
náměstí pochází ze šedohnědé nivní uloženiny s patrně
zkulturněným povrchem.Naznačuje tak rozšíření osídlení
do tohoto prostoru v průběhu 13. století. Původní pro-
stor dnešního náměstí měl výrazně svažitý terén směrem
k severu (k řece Jihlavě). Zatímco dokumentované situ-
ace v severní části náměstí zachytily geologické podloží
v hloubce cca 1,7–2 m pod dnešním povrchem terénu,
řezy při jižní linii náměstí dokumentovaly jeho povrch
v hloubce okolo 1 metru.

V průběhu 17. století se osídlení rozšiřuje i do prostoru
ulice Skalní, situované v bývalé židovské čtvrti. To do-
kládá nálezový materiál získaný z řezů P4 a P5 (s. j. 126,
122, 129, 131, 132). Mocnost navážek v tomto prostoru
činí 1–1,2 metru. Západně od křižovatek ulic U Škrobárny
a Skalní byly již pozorovány pouze recentní navážky do-
rovnávající terén na pravém břehu řeky. Geologické pod-
loží tvořící vyvýšený ostrov vhodný k osídlení se zvedá
až v průběhu ulice U Škrobárny (řezy P1 a P3).

Taktéž v řezu P2, v křižovatce ulic Tovární a Růžová,
bylo nejstarší zachycené osídlení datováno do 16.–17. sto-
letí. Souvrství kulturních vrstev prokládaných štěrkovými
zpevněními povrchu zde dosahuje mocnosti 1,1 m.
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Obr. 72: Dolní Kounice. Dokumentované profily. Abb. 72: Dolní Kounice. Dokumentierte Schnitte.

Na levobřeží Jihlavy je archeologicky doložené osíd-
lení výrazně mladší než situace na pravém břehu řeky.
Tzv. Závodí se vyvíjí až v průběhu novověku. V ulici
Jiráskova bylo zachyceno přemostění bezejmenné vodo-
teče, jež tvoří nevýrazný levobřežní přítok Jihlavy. Úsek
koryta vodoteče byl v místě křížení s dnešní ulicí Jirás-
kova vyzděn konstrukcí s. j. 906.

V ulici Stráně a Rybárna byly –mimo místy zachycené
skalní podloží – sledovány pouze novověké a recentní na-
vážky. Stejně tak výkopy kanalizace v ulici Benátky nedo-
kumentovaly kromě geologického podloží a dorovnávek-
navážek žádné významné archeologické situace.

Archeologický výzkum v rámci akce rekonstrukce
a výstavba kanalizace v Dolních Kounicích přinesl zá-
sadní nové poznatky o počátcích osídlení města. První
osídlení můžeme v archeologických nálezech spatřit již
ve 12. století. Tato osada rozkládající se v západní části
dnešního Masarykova náměstí vznikla pravděpodobně
v souvislosti se založením kláštera Rosa coeli roku 1183
nebo krátce před tím. V průběhu 13. století byla snad již
osídlena plocha odpovídající dnešní rozloze Masarykova
náměstí.

Okrajové části města byly osídleny až v souvislosti
s budováním židovského ghetta. Nejstarší nálezy z ob-
lasti ulic Tovární a Růžová odpovídají počátkům osíd-
lení v průběhu 16. století. S písemnými prameny také
koresponduje zjištění o počátcích osídlení v ulici Skalní,
jež souhlasí se zmínkami o přesunutí ghetta po třiceti-
leté válce. Do období 17. nebo až 18. století spadá také
první zjištěné osídlení Závodí. Výsledky archeologického
výzkumu tak potvrdily historický význam města Dolní
Kounice a zjistily velmi dobré poměry zachování arche-
ologických terénů na veřejných prostranstvích.

Petr Holub
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Resumé
Dolní Kounice (Bez. Brno-venkov), Innenbereich der Ge-
meinde. Frühes bis spätes Mittelalter, Neuzeit. Siedlung,
Stadt. Rettungsgrabung.

FRÝDEK-MÍSTEK (OKR. FRÝDEK-MÍSTEK)

Ulice 8. pěšího pluku a Pivovarská. Novověk. Město.
Záchranný výzkum.
V souvislosti s obnovou obvodové komunikace

v Místku byl uskutečněný záchranný archeologický vý-
zkum na nezastavěné ploše v sousedství ulice Pivovar-
ské. Snížení terénu na plánovanou úroveň odkrylo kul-
turní vrstvu obsahující fragmenty keramiky z 2. poloviny
16. a přelomu 16 a 17. století. Nelze vyloučit, že se jedná
o terénní vyrovnávku deponovanou zde v době, kdy za-
číná rozmach Místku jako državy hukvaldského panství
(od r. 1584).
Na ploše byly zdokumentovány také relikty kamenných

základových zdí zahloubených do výše popsané kulturní
vrstvy. Dataci těchto konstrukcí nelze spolehlivě určit.
U některých však není vyloučeno jejich datování do star-
šího novověku.

Martin Moník, Miroslava Plaštiaková
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Obr. 73: Dolní Kounice. Výběr keramiky , 11.–13. století. Abb. 73: Dolní Kounice. Auswahl der Keramik, 11.–13. Jahrhundert.
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Obr. 74: Frýdek-Místek. Pohled na zkoumanou plochu.
Abb. 74: Frýdek-Místek. Blick auf die Grabungsfläche.

Resumé

Frýdek-Místek (Bez. Frýdek-Místek), Straße 8. pěšího
pluku und Pivovarská. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

HLUČÍN (OKR. OPAVA).

Hrnčířská ulice, p. č. 325 a 326. Novověk.Město. Zá-
chranný výzkum.
Krátký záchranný výzkum (NPÚ Ostrava akce

č. 10/08), vyvolaný plánovanou výstavbou Domu služeb,
se uskutečnil v průběhu března až dubna 2008 v prostoru
dvou parcel o rozloze cca 850 m2 na okraji někdejšího
středověkého Hlučína. Délka parcel je vymezena dvěma
komunikacemi, tj. ulicí Pode Zdí na západě a Hrnčířskou
na východě. Na severu navazují na zastavěnou parcelu,
jižně se nachází volný prostor parčíku.
Cílem výzkumu bylo zmapování potenciálních archeo-

logických situací na lokalitě a také ověření průběhu hlu-
čínského hradebního systému (snesenému před dvěma
stoletími), který byl již dříve zkoumán na několika mís-
tech (dochované solitérní bašty č. 5, 8 a 9), na dotčeném
místě však jeho pozice zůstává hypotetickou, přestože ji
potvrzuje samotný název ulice Pode Zdí.
Výzkum se omezil na rýhy pro základy budoucí stavby

(sondy 1–6). Terén na lokalitě mírně stoupá od západu
k východu (rozdíl cca 1,30 m). V sondách byly pod trav-
natým drnem a demoliční vrstvou zachyceny základy star-
ších, většinou kamenných zdí, které nelze jednoznačně
datovat. S největší pravděpodobností jde o základy novo-
věkého domu, zbouraného na počátku 20. století. Zákla-
dová spára byla zjištěna pouze u zdi k. 901, a to v hloubce
1,40 m pod stávajícím terénem. Kamenná zed’, v horních
vrstvách místy reparovaná cihlami o šíři max. 0,70 m, je
paralelní s ulicí Pode Zdí a navazuje na čelní obvodo-
vou zed’ sousedního domu. Vzhledem k tomu, že jevila
provázanost s kolmou kamennou zdí 900 na ni příléha-
jící k vedlejší budově, lze mít za to, že jde i v tomto pří-
padě o obvodové zdivo staršího domu a nikoli o zed’ hra-
dební, na tomto místě důvodně předpokládanou. V rýze
byla nadto vysledovatelná jen v délce cca 7 m, kde její
průběh narušil výkop pro recentní kanalizaci. Dochova-
ných 0,80 m výše zdiva, zachyceného v profilu, nevyka-
zuje stavební odlišnosti. Ve výkopu pro suterén v přední

části parcely bylo však těsně u této zdi zjištěno střepiště
novověké keramiky, patrně související s hrnčířskou dílnou
v nedalekém okolí. Podobná situace již byla zachycena
i při výzkumu u bašty č. 5 v roce 1995. Keramiku lze da-
tovat do delšího období od 16. do 19. století, vyskytuje se
i recentní odpad.

Hana Francesca Teryngerová

Resumé

Hlučín (Kataster Hlučín, Bez. Opava). Hrnčířská
Strasse. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

HNĚVOTÍN (OKR. OLOMOUC)

Farní kostel sv. Leonarda. Novověk. Záchranný vý-
zkum.
Během měsíců srpna až listopadu roku 2008 proběhl

záchranný výzkum v kostele sv. Leonarda v Hněvotíně.
Záchranný výzkum probíhal formou dohledu, zejména
byl zaměřen na dokumentaci profilů vyhloubených vý-
kopů, nejen uvnitř lodi kostela, ale i na ploše farní za-
hrady. Dnešní vzhled kostela pochází z roku 1772, kdy
byl přestavěn na místě staršího chrámu. Kostel byl po-
staven jako jednolodní stavba s půlkruhovým kněžištěm,
k jehož jižní straně přiléhá sakristie. K západní straně ob-
délné lodi přiléhá starší hranolová věž. Identifikace loka-
lity je možná na mapovém listu ZM ČR (M 1:10 000)
číslo 24-22-18: Z : 334 – J : 11; Z : 336 – J : 8; Z : 334 – J
: 7; Z : 331 – J : 11. Vzdálenosti jsou uvedeny v milimet-
rech od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.
Výzkum vyvolala instalace vytápění budovy fary a čás-

tečně i farního kostela za pomoci tepelného čerpadla.
Na pozemcích farní zahrady byly provedeny vrtné a vý-
kopové práce pro vedení tepla k vytápěným objektům.
Profily výkopů na farní zahradě byly dokumentovány, ale
bohužel stratigrafická situace byla z větší části zničena
již v minulosti. Výjimkou byl výkop podél budovy fary,
kde bylo zjištěno intaktní souvrství, ovšem bez movitých
nálezů. Uvnitř kostela bylo zkoumáno pět vyhloubených
výkopů, čtyři byly v hlavní lodi kostela a pátý byl umís-
těn před hlavní oltář. Před hloubením výkopů v hlavní
lodi byla nejprve odstraněna dlažba na ploše 3,60 ×

2,70 m a teprve poté byly zrealizovány samotné výkopy,
které měly maximální délkové rozměry 1 metr a hloubku
0,90 m. Během výzkumu byly dokumentovány profily
všech výkopů. Ve výkopech byly zjištěny vrstvy souvi-
sející s výstavbou kostela, které obsahovaly zlomky ci-
hel, malty a kameny. V severovýchodní části lodi kostela
byla ve výkopu pozorována část cihlové klenby krypty,
nad kterou vedou rozvody vytápění kostela.
Dále byly dokumentovány dvě starší úrovně pod-

lah. Stratigraficky mladší byla tvořena pálenými cihlami
v maltovém loži. Starší úroveň podlahy kostela tvořily
šestiúhelníkové dlaždice v maltovém loži. Před vyhloube-
ním výkopu u hlavního oltáře byla také odstraněna dlažba.
Tento výkop měl délku 1,20 m, šířku 0,40 m a 2,00 m.
Byly v něm opět pozorovány vrstvy se zlomky cihel,
malty, kamenů a jedna kamenná zed’ postavená na maltu.

Jakub Vrána
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Resumé

Hněvotín (Bez. Olomouc), Pfarrkirche sv. Leonarda.
Neuzeit. Rettungsgrabung.

HORNÍ DUBŇANY (OKR. ZNOJMO)

Kostel sv. Petra a Pavla, p. č. 2. Středověk, novověk.
Záchranný výzkum.
V září 2008 proběhl dohled nad výkopy pro dešt’o-

vou kanalizaci, jež byly hloubeny po obvodě kostela
sv. Petra a Pavla v Horních Dubňanech. Dohled provedli
na základě objednávky Římskokatolického farního úřadu
Horní Dubňany pracovníci společnosti Archaia Brno,
o. p. s. Horní Dubňany se poprvé připomínají roku 1279,
kdy biskup Bruno ze Šaumburku potvrdil patronát kos-
tela templářům. Po zrušení řádu roku 1312 patronát při-
padl starobrněnským johanitům. Roku 1358 náležela ves
ke statku hradu Rabštejna. Po smrti Hynka Jevišovic-
kého z Kunštátu roku 1408 získal Dubňany jeho bratr
Petr z Jevišovic. Nedlouho poté přešly do majetku Jana
z Lomnice, který je postoupil Anně ze Šternberka. Jan
spolu s Markvartem ze Šternberka postoupil zboží roku
1447 Matěji Stoškovi z Arbolovic a ten je téhož roku pře-
nechal Pertoldu a Jindřichovi z Lipé. Roku 1503 se kvůli
obsazení fary dostal do sporu Jindřich z Lipé s johanit-
ským komturem Petrem. V roce 1596 přešly Dubňany k
sousedním Tulešicům, patřícím Jindřichovi z Náchoda,
a dále sdílely jejich osud až do zrušení patrimoniální
správy (Hosák 2004, 124).
Kostel sv. Petra a Pavla má jádro z 2. poloviny

12. století. V neznámé době vyhořel a zřejmě po polo-
vině 15. století došlo k prodloužení kostelní lodi k vý-
chodu. V 16. století byla přistavěna tzv. stará sakristie,
v roce 1775 pak byl dokončen presbytář s novou sakristií.
V roce 1831 byl zrušen hřbitov (Samek 1994, 516).
Výkopy, dosahující hloubky cca 0,7 až 0,9 m, neza-

sáhly žádné konstrukce ani archeologické terény, nedo-
sáhly ani horizontu pohřbů. Pouze ve dvou případech se
výkopy dotknuly vlastního zdiva kostela. Potvrdily mimo
jiné, že kostelní lod’ je vyzděna z kamenného zdiva, které
je makroskopicky shodné se zdivem na jižní straně (nej-
starší část stavby) i při tzv. staré sakristii na straně se-
verní. Východně od presbytáře byla proříznuta trojice z ci-
hel vyzděných hrobek. V jednom případě víme bezpečně
díky „in situ“ se nacházejícímu náhrobnímu kameni, že
zde byl pohřben malý Adolf Forgatsch (*1817–†1818)–
hrobka III. Ke dvěma dalším hrobkám náleží zřejmě ně-
který z náhrobníků druhotně umístěných při jižní (tzv.
nové) sakristii a presbytáři kostela. K jedné z nich mů-
žeme asi vztáhnout dnes nečitelný náhrobek, o jehož ma-
jiteli víme pouze to, že zemřel roku 1801. Ve všech pří-
padech se jednalo o členy rodiny majitelů nedalekého
zámku a panství v Tulešicích (zámek drželi od roku 1785
do 1843). Hrobky I a II byly vyzděny z cihel. Na hrobku I
(zdivo s. j. 900) byly použity cihly o formátu 30 × 14,5
× 7 cm, na hrobku II (zdivo s. j. 901) cihly 29,5 × 15
× 6,5 cm. Hrobka III byla vyzděna ze smíšeného zdiva
(zdivo s. j. 903), v němž byly z 50% použity fragmenty
cihel (původní rozměr cihel ? × 14 × ? cm). Její vnitřní

Obr. 75: Hostišová. Zlomek novověkého kamnového kachle.
Abb. 75: Hostišová. Ein Stück der neuzeitlichen Ofenkachel.

rozměry činily 0,8 × 1,7 m. Hrobka I měla vnitřní roz-
měry 0,45 × 1,4 m, hrobka II 0,95 × 1,4 m. Hrobky I
a III byly valeně zaklenuty opět z cihel. Na severní stranu
hrobky III navazovalo smíšené zdivo neznámého určení
(10% fragmenty cihel, 90% kámen, pojeno světle béžo-
vou vápennou maltou). Pravděpodobně se jednalo o další,
v tomto případě starší hrobku.

David Merta
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Resumé

Horní Dubňany (Bez. Znojmo), Kirche St. Peter
und Paul, Parz. Nr. 2. Mittelalter, Neuzeit. Rettungsgra-
bung.

HOSTIŠOVÁ (OKR. ZLÍN)

Intravilán obce č. p. 146. Novověk. Záchranný vý-
zkum.
V měsíci říjnu byly z rýhy vyhloubené před domem

č. p. 146 (GPS: 49°15’12.956"N, 17°35’23.997"E) vyta-
ženy zlomky keramiky datované do vrcholného a pozd-
ního středověku. Dále zde byl nalezen úlomek zdobe-
ného kamnového kachle, který může časově spadat do 16.
až 19. století (obr. 75).

Ivan Čižmář

Resumé

Hostišová (Bez. Zlín). Innenbereich der Gemeinde.
Neuzeit. Rettungsgrabung.
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Obr. 76: Hradec nad Moravicí. Zámek. Rezervoár. Abb. 76:
Hradec nad Moravicí. Das Schloss. Das Wasserbehälter.

HRADEC NAD MORAVICÍ (OKR. OPAVA)

Zámek, p. č. 1317/1. Středověk, novověk? Zámek.
Záchranný výzkum.
V měsíci říjnu byl prováděn archeologický dohled

nad výkopovými pracemi v areálu zámku v Hradci
nad Moravicí (č. akce NPÚ Ostrava 84/08). Jednalo se
o 0,6 m široký a cca 1,5 m hluboký liniový výkop
pro elektronické zabezpečení a vodovodní přípojku novo-
gotické Bílé věže, který vedl od vnější zdi jižního křídla
budovy zámku.
Po odstranění recentních vrstev se v některých místech

objevil již 0,5 m pod povrchem skalní masiv. V severní
části výkopu byl nalezen do skalnatého podloží vylámaný
objekt. Povrch jeho výplně se nacházel 0,7 m pod stáva-
jícím povrchem (344,06 m n. m.). Vzhledem k velice úz-
kému výkopu nebylo možno dosáhnout dna, proto byly
práce ukončeny ve 2,2 m pod povrchem, kdy zjištěná
hloubka objektu činila 1,4 m. Zachycen byl ale pravo-
úhlý zlom kolmých nerovných stěn objektu, který ukazuje
na jeho čtvercový nebo obdélný tvar. Vzdálenost mezi vý-
kopem zjištěnými hranami objektu činila 2,8 m. Rozlišeny
byly dva komponenty hlinité výplně, přičemž svrchní ob-
sahovala vápno. Bohužel se z těchto zásypů nepodařilo
získat žádný keramický fragment nebo jiný předmět, který
by pomohl situaci datovat. Interpretace je nejistá, mohlo
by se jednat např. o vodní rezervoár (obr. 76).
Dále byla výkopem obnažena koruna zdiva suterénu

Bílé věže, ve kterém je situována studna. Zazděný vchod
s novogotickým pískovcovým portálem chodby vedoucí

do sklepení k této studni se nachází na východní terase
věže.

Pavel Malík

Resumé

Hradec nad Moravicí (Kataster Hradec nad Moravicí,
Bez. Opava). Das Schloss. Mittelalter, Neuzeit? Rettungs-
grabung.

HRANICE (OKR. PŘEROV)

Farní ulice, ulice 28. října, Školní náměstí. Vrcholný
středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
V průběhu měsíců srpna až října roku 2008 proběhl zá-

chranný výzkum v rámci historického jádra města Hra-
nice. Identifikace lokality je možná na mapovém listu ZM
ČR (M 1:10 000) číslo 25-12-22: Z : 20 – J : 110; Z :
12 – J : 93; Z : 3 – J : 120; Z : 11 – J : 99. Vzdálenosti
jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) a jižní (J)
sekční čáry. Výzkum byl vyvolán stavebními úpravami
podoby této části města Hranic, součástí úprav bylo také
hloubení inženýrských sítí. Záchranný výzkum probíhal
formou dohledu, především byl zaměřen na dokumen-
taci profilů vyhloubených výkopů a vzorkování naleze-
ných kulturních vrstev. V úrovni východního konce domu
č. 44, který se nachází ve Farní ulici, byl dokumentován
fragment kulturního souvrství. Souvrství dosedalo na již
zbořenou kamennou zed’ (kontext 0900), která se nachá-
zela pod dnešní úrovní vozovky. Ve zkoumaném sou-
vrství byly zjištěny kontexty 0110, 0112, které obsahovaly
zlomky vrcholně středověké keramiky. V úzkých vodo-
vodních výkopech na Školním náměstí byly dokumento-
vány zděné konstrukce, které jsou s největší pravděpodob-
ností reliktem původního farního kostela sv. Jana Křtitele.
V ulici 28. října byly při hloubení inženýrských sítí doku-
mentovány zbytky kamenných konstrukcí, které jsou po-
zůstatky městského opevnění. Pravděpodobně byla ve vý-
kopech pozorována část zdiva hlavní městské hradby.

Jakub Vrána

Resumé

Hranice (Bez. Přerov), Farní Straße, 28. října Straße,
Školní Platz. Hochmittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.

HULÍN (OKR. KROMĚŘÍŽ)

„Višňovce“. Střední doba hradištní. Pohřebiště. Zá-
chranný výzkum.
Od března do července a v listopadu 2008 proběhla

2. etapa výzkumu pod nově budovanou komunikací
RK55. Na sídlišti bylo prozkoumáno 2185 objektů (cel-
kem 3635) LnK, MMK, KZP, věteřovské skupiny, ve-
latické kultury, platěnické kultury, z pozdní doby řím-
ské a 60 hrobů na pohřebištích KZP, velatické kultury
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Obr. 77: Chudobín. Zámek. Místo záchranného zkoumaného
výzkumu. (Sonda 2008) Abb. 77: Chudobín. Schloss. Die Stel-
lung der Suchgrabung (Sondage 2008)

a ze střední doby hradištní. Lokalita leží na jižním svahu
mírného návrší východně od Hulína, ohraničeného na se-
veru říčkou Rusavou a na jihu potokem Žabínek. Lokalitu
s nadmořskou výškou 193–198m lze identifikovat v mapě
MZ 1:10 000, list 25–31–08, v souřadnicích Z s.č.:J s.č.:
105 mm : 245 mm, 203 mm : 172 mm, 196 mm : 220 mm.
V listopadu 2008 bylo v trase bývalého trvalého

ochranného pásma plynovodu dozkoumáno 10 kostro-
vých hrobů patřících k pohřebišti ze střední doby hradištní
(celkem 44 hrobů). Z hrobů, orientovaných Z–V, byly zís-
kány 3 nádoby, železná žebra dřevěného vědra, 22 skle-
něných korálků, zlomek laténského skleněného náramku,
pár bronzových hrozníčkových náušnic, bronzový gom-
bík, bronzové nákončí řemene, nůž, ocílka a sekera. Ske-
lety byly díky nepříznivým půdním podmínkám špatně
dochovány.

Marek Kalábek, Pavlína Kalábková, Jaroslav Peška

Resumé

Hulín (Bez. Kroměříž), „Višňovce“. Mittlere Burgwal-
dzeit. Gräberfeld. Rettungsgrabung.

CHUDOBÍN (OKR. LITOVEL)

Zámek. Raný novověk, 20. století. Zámek. Zá-
chranný výzkum.
V souvislosti s plánovanou investiční akcí v zámeckém

areálu v obci Chudobín u Litovle byl v měsíci říjnu 2008
proveden zjišt’ovací archeologický výzkum, který usku-
tečnila společnost Archaia Olomouc, o. p. s.
Vlastní předmětná plocha výzkumu byla situována

při západním okraji obce, přímo v zámeckém areálu. Zjiš-
t’ovací sonda byla položena v prostoru dvorního traktu,
ve vzdálenosti 6 m od SZ nároží zalomené dvoukřídlé
budovy tzv. tvrze (obr. 77) a měla délku 12,6 m a šířku
0,9 m. Dno výkopové rýhy se nacházelo v hloubce 1,6–
1,9 m od současného povrchu. Byla orientována ve směru
JV–SZ podélně se stávající budovou.
Nejzávažnějším zjištěním bylo odkrytí základových

partií stavby s. j. 1900 (obr. 78). Ta zanikla nejspíše v dů-
sledku válečných událostí před pol. 17. století, aniž by
byla kdy znovu obnovena. Zdivo stavby bylo posléze
pouze využito jako dostupný zdroj stavebního materiálu.
Datace zánikového horizontu se opírá o soubor keramiky
z druhé pol. 17. století, nalezené ve vrstvě terénní vy-
rovnávky s. j. 1105, která překrývala substrukce stavby

Obr. 78: Chudobín. Detail zdiva 1900. Abb. 78: Chudobín.
Detail des Mauerwerks 1900.

s. j. 1900. Do této vyrovnávky byl v období pozdního ba-
roka (18. století) zapuštěn kanalizační systém, jehož jed-
notlivé větve probíhající pod současným dvorním traktem
ve směru S–J a V–Z byly výzkumem rovněž zachyceny.
K atraktivním nálezům spíše kulturně-historické hod-

noty dále patří soubor zlomků porcelánových nádob, které
byly součástí luxusního kuchyňského servisu rodiny Ter-
schů, která zámek vlastnila v letech 1802–1945. Na vy-
tříbený vkus poukazují dílenské značky předních evrop-
ských porcelánek své doby, jakými byla Míšeň, Vídeň,
Bauer Weiden či Union Klášterec. Zajímavým je pak zlo-
mek talíře ze speciální série značené 1941 SS-Reich Baus-
cher Weiden, určená pro jednotky SS. Celý soubor byl
nalezen v zásypu dlážděného mělkého koryta vedeného
od domu správce k SZ křídlu zámečku. Jeho výplň dále
obsahovala drobné dekorativní kovové a kostěné před-
měty, vojenské knoflíky z doby Rakousko-Uherska a dále
pozlacené knoflíky s rodinným erbem Terschů (obr. 79)
z dílen ve Vídni. Dobu zásypu koryta pak nejlépe da-
tuje nález říšskoněmeckého feniku z roku 1944 a knof-
líku z uniformy příslušníka Rudé armády, který zcela
výmluvně hovoří o posledních pohnutých dnech konce
II. světové války. Vzpomínky místních pamětníků po-
tvrzují rabování zámku krátce po osvobození v prvních
dnech května 1945.
Z pohledu stavebně historického vývoje nepanuje mezi

zainteresovanými badateli v případě zámeckého areálu
Chudobín úplná shoda. Týká se to zejména názorů vzta-
hujících se k umístění původní tvrze zmiňované v histo-
rických pramenech k roku 1447, kdy byla v rukou Víška
ze Stříteže. Tradičně převládá názor o existenci dvou aris-
tokratických obydlí v zámeckém areálu. Za starší ob-
jekt byla považována dnešní zalomená dvoukřídlá budova
(předpokládaná tvrz nebo starý zámek). Z. Otruba (1973)
ve své práci upozorňuje, že ve hmotě této stavby ne-
byl zjištěn žádný architektonický prvek, který by svěd-
čil o tom, že by budova starého zámku byla starší než
ze 16. století. Přitom pustá tvrz je připomínaná již roku
1448. Proto se někteří badatelé přiklánějí k názoru, že pů-
vodní tvrz je třeba hledat na místě nového zámku (Pla-
ček 2007, 266).
V případě základů stavebních konstrukcí odkrytých vý-

zkumem v roce 2008 není jednoznačné, zda se jedná sku-
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Obr. 79: Chudobín. Detail knoflíku s erbovním znamením
rodiny Terschů. Abb. 79: Chudobín. Detail des Knopfens
mit dem Wappen der Familie Tersch.

tečně o základy stavby původní tvrze či pouze hospodář-
ských budov přiléhajícího dvora. Na to, jaký byl skutečný
rozsah zachycených stavebních konstrukcí a upřesnění je-
jich datace v rámci stavebněhistorického vývoje, by od-
pověděl případný odkryv většího rozsahu.

Jan Mikulík, Zdeněk Schenk
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Resumé

Chudobín (Bez. Litovel), Schloss. Neuzeit, 20. Jh.
Siedlung. Suchgrabung.

JAVORNÍK (OKR. JESENÍK)

Zámek Jánský Vrch. Vrcholný středověk, novověk.
Hrad, zámek. Záchranný výzkum.
K nálezu kamenného zdiva došlo při rekonstrukci

a zabezpečení terasy pod mohutnou dělostřeleckou baš-
tou (později kaplí) na severu, kontrolující opyš a měs-
tečko pod hradem. Pod klasicistním zábradlím terasy byla
v hloubce 1 m objevena koruna kamenného zdiva o šířce
cca 1 m, které bylo pojené vápennou maltou. Zdivo zalo-
žené na skále, dochované do výšky 0,3–0,6 m, s orientací
severozápad–jihovýchod, pokračovalo vně terasy a bylo
rekonstrukčními úpravami odkryto v délce 3 m. Podle do-
provodné pozdněstředověké keramiky a statigrafie, kdy
jej překrývala vrstva novověkých navážek a vyrovnávka
terasy, je zdivo datovatelné do pozdního středověku a bylo
součástí severního opevnění hradu.

Pavel Šlézar

Resumé

Javorník. Schloss Jánský Vrch (Bez. Jeseník). Ho-
chmittelalter, Neuzeit. Burg, Schloss. Rettungsgrabung.

JEMNICE (OKR. ZNOJMO)

Kostel sv. Víta. Středověk, novověk. Záchranný vý-
zkum.
V souvislosti s pracemi doprovázejícími rekonstrukci

a vyklízení podzemních prostor situovaných severně
presbytáře kostela sv. Víta v Jemnici uskutečnila
na sklonku roku 2008 společnost Archaia Brno, o. p. s.,
záchranný archeologický výzkum a dílčí dokumentaci
(Merta 2008).
Kostel sv. Víta v Jemnici byl doposud předmětem dvou

stavebněhistorických průzkumů. V jeho interiéru a nej-
bližším okolí se uskutečnily tři archeologické výzkumy
(Holub, Merta 2007). Na žádost bratří Albrechta, Hynka
a Štěpána z Lichtenburka souhlasil olomoucký biskup Bo-
huš ze Zvole 24. září 1455 s předáním kaple sv. Víta
na pahorku poblíž Jemnice budoucímu františkánskému
klášteru. V říjnu roku 1455 převzal kapli oficiálně pro-
vinční vikář spolu s pozemky, které klášteru věnovali páni
z Lichtenburka a znojemský měšt’an Petr z Jemnice, ja-
kožto fundátoři kláštera. Přiléhající budovy konventu byly
po roce 1676 zbořeny. V kostele sv. Víta se konaly boho-
služby až do jeho zrušení roku 1785 (Foltýn a kol., 329 n.;
Holub, Merta 2007, 217).
Vyklízená chodba (10), vybíhající z kaverny 07 a smě-

řující k západu, byla v poměrně nedávné minulosti čás-
tečně zasypána. Dle artefaktů vyzvednutých ze zásypu lze
uvažovat, obdobně jako v případě již sanovaného sklepa
a chodeb, o 19., případně počátku 20. století. Vlastní
ražená chodba připomíná důlní dílo. Zda se však jedná
o štolu raženou z důvodu prospekce či těžby nějaké ne-
rostné suroviny, nedokáže archeologie v současnosti roz-
hodnout. Podle řešení této chodby/štoly a chodby ved-
lejší, stejně jako předpokládaných chodeb/štol vedených
i z obou dvou zbývajících kaveren (08 a 09) asi nelze před-
pokládat, že se jedná o klasické chodby, případně zamýš-
lený nedokončený systém sklepů. Stáří chodeb nelze ur-
čit. Zřejmě byly budovány v nedlouhé časové návaznosti
na velký sklep (místnost 02), tedy na sklonku 15. století.
Kámen vytěžený při budování všech podzemních pro-

stor měl pravděpodobně primárně použit ke stavbě kláš-
terních budov.

David Merta
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Obr. 80: Jemnice – náměstí Svobody. Zaměření zkoumaných
sond. Abb. 80: Jemnice – Platz Svobody. Bezeichnung der Such-
schnitte.

Uloženo: Archiv nálezových zpráv, Archaia Brno,
o. p. s.

Resumé

Jemnice (Bez. Třebíč), Kirche St. Veit. Mittelalter,
Neuzeit. Rettungsgrabung.

JEMNICE (OKR. ZNOJMO)

Náměstí Svobody, p. č. 2. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti se zemními pracemi při výsadbě stromů

na náměstí Svobody v Jemnici se 5. 11. 2008 uskutečnil
archeologický dohled nad těžbou 24 výkopů. Základním
úkolem archeologického dohledu bylo zjištění možných
antropogenních činností a případné zdokumentování a od-
borné vypreparování archeologických situací narušených
těžbou (Kolařík, Sedláčková 2008).
Ve všech dokumentovaných sondách (S1–S24) byly

zjištěny recentní úrovně komunikací o mocnosti 50–
74 cm. Pod tímto souvrstvím byly téměř ve všech son-
dách dokumentovány komunikační štěrkové vrstvy, které
můžeme na základě získaného keramického materiálu da-
tovat jen obecně do období středověku až novověku a po-
tvrzují tak tehdejší využití daného prostoru jako převážně
volného prostranství s komunikační funkcí. V sondách S1,
S2, S3, S4, S10 a S23 byly dokumentovány výkopy jam
blíže neurčené funkce. Asi nejzajímavějším objektem je
s. j. 503, jehož výplň tvořila i destrukční vrstva vypá-

Obr. 81: Jemnice – sonda S2 se zachyceným výkopem s. j. 503
na řezu P2 a sonda S3 se zachyceným výkopem s. j. 500
na řezu P3. Abb. 81: Jemnice – Platz Svobody. Suchschnitte S2
und S3.

lené hlíny (s. j. 112) snad z nějaké, nám blíže neznámé
dřevohliněné konstrukce. Rozsah výkopů pro budoucí vý-
sadbu stromů nám neumožnil zjistit rozměry tohoto ob-
jektu, je tedy otázkou, zda zjištěný výkop s. j. 500 ve ve-
dlejší sondě S3 by nemohl být totožný s tímto objektem.
Připustíme-li tuto poněkud odvážnou hypotézu, byl by S–
J rozměr daného objektuminimálně 5 m. Nemnohé nálezy
keramiky tento objekt datují do období pozdního středo-
věku až raného novověku. Další zachycené objekty (S1 –
s. j. 502; S4 – s. j. 505; S10 – s. j. 501; S23 – s. j. 504) svým
malým rozsahem a charakterem neumožňují bližší inter-
pretaci. Bohužel se z jejich zásypu nepodařilo vyzvednout
ani žádný archeologický materiál, který by mohl přispět
k jejich časovému zařazení.
Přestože první písemná zmínka o Jemnici jako městu

pochází z roku 1227, nepodařilo se doposud žádným ar-
cheologickým výzkumem zachytit osídlení starší 15. sto-
letí (Plaček 2007, 98), což potvrdil i dohled nad staveb-
ními pracemi při hloubení výkopů pro novou výsadbu
stromů na náměstí Svobody v Jemnici.

Václav Kolařík, Lenka Sedláčková
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Resumé
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telalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
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JESENÍK (OKR. JESENÍK)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Novověk.
Krypta. Zjišt’ovací výzkum.
V průběhu září až listopadu roku 2008 byl na základě

žádosti římskokatolické farnosti Jeseník proveden prů-
zkum krypty pod jižní kaplí kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Jeseníku. Krypta byla otevřena naposledy na po-
čátku šedesátých let 20. století. Průzkumem bylo zjiš-
těno, že krypta obdélného půdorysu je barokní cihlové
konstrukce postavené na starších kamenných základech
a v dobrém stavu. Podlaha krypty je tvořena starými zá-
plavovými sedimenty, na nichž se nacházela vrstva tvo-
řená lidskými ostatky v neanatomické poloze a pozůstatky
rakví. Získané artefakty datovaly vrstvu do poloviny
18. století. V jižní části krypty se nacházely dva odpadní
kužely s materiálem datovatelným do konce 19. a první
poloviny 20. století. V průběhu výzkumu byly oba od-
padní kužely i vrstva z 18. století odstraněny. Ostatky více
než 20 lidských jedinců byly uloženy do nové rakve a vy-
selektovaný soubor artefaktů rozšířil historickou sbírku
Vlastivědného muzea Jesenicka. Současně byl proveden
petroarcheologický rozbor kamenného stavebního mate-
riálu. Závěrečná etapa výzkumu proběhne v roce 2009.

Jan Hauk, Josef Jan Kovář

Resumé

Jeseník (Bez. Jeseník), St. Mariä Himmelfahrt Pfarrki-
rche. Neuzeit. Krypta. Die Probegrabung.

JÍVOVÁ (OKR. OLOMOUC)

„Tepenec“. Vrcholný středověk (14. stol.). Před-
hradí. Záchranný výzkum.
Od července do září roku 2008 probíhala V. etapa zá-

chranného archeologického výzkumu na lokalitě Jívová-
Tepenec, která byla vyvolána další fází rozšíření dobý-
vacího prostoru Bělkovického kamenolomu (společnost
Českomoravský štěrk, a. s.). Výzkum plynule navázal
na předchozí etapy z let 1997–1999 a 2007.
Kopec Tepenec s hradiskem popelnicových polí a stře-

dověkým hradem se nachází na okraji Nízkého Jese-
níku, poblíž obce Jívová, zhruba 15 km severovýchodně
od Olomouce. Lokalita je na mapě ZM ČR 1:10 000,
kladový list 25–11–01, identifikována těmito koordi-
náty (měřeno od ZSČ:JSČ): 220:317, 243:335, 254:350,
256:370, 250:376, 234:376 mm. Nadmořská výška se po-
hybuje v rozmezí 480–516 metrů. Výzkumná plocha se
nacházela v areálu předhradí, protože hradní jádro i část
předhradí je již odtěženo.
Metodika záchranného archeologického výzkumu,

který na Tepenci probíhá s přestávkami již 40 let (1968–
1975, 1990, 1997–1999, 2007), je vždy založena na roz-
měření výzkumné plochy do čtvercové sítě o velikosti jed-
notlivých čtverců 5 × 5 metrů. V posledních pěti etapách
byly – zejména z časových důvodů – čtverce zkoumány
šachovnicově (Kalábek, Tymonová 1998; 1999; Procház-
ková 2001, Vránová 2008; Vránová, Vrána 2005 – zde

souhrn starší literatury). V roce 2008 měla výzkumná plo-
cha velikost 75× 20 metrů a byla rozdělena na 60 čtverců
(čtverce č. 310 až 369 – číslování čtverců, kontextů i ob-
jektů navazuje na výzkumy z 90. let). Z toho bylo v úpl-
nosti prozkoumáno 12 čtverců a zbylé čtverce byly zkou-
mány za pomocí detektoru kovů. Poměrně malý počet
prozkoumaných čtverců souvisí se situací na ploše, kdy
se zde také nacházely čtyři velké prohlubně o průměru
zhruba 6 až 7 metrů a 10 čtverců na jižní straně zabíral
pravěký val, jehož zkoumání nebylo pro tento rok priori-
tou. V roce 2008 jsme se soustředili především na výzkum
velkých depresí, nebot’ po zkušenostech z předchozích let
jsme zde předpokládali relikty středověké zástavby před-
hradí.
Během probíhajícího výzkumu jsme zjistili, že tři z pro-

hloubenin představují relikty středověkých sklepů či sute-
rénů nadzemních staveb. Dva sklepy (obj. č. 165 a 168)
jsou částečně zasekány do rostlé skály a jejich stěny jsou
postaveny z lomového kamene spojeného pouze jílem či
hlínou. Rozměry sklepů jsou 4,5 × 4 m (obj. č. 168) a 5
× 5 m (obj. č. 165) a výška dochovaného zdiva se pohy-
buje v rozmezí 0,3 m až 1 m. V jednom ze sklepů (obj.
č. 168) byla na dně nalezena horní část žernovu (běhoun)
se středovým otvorem a dvěma bočními otvory pro uchy-
cení hnací rukojeti. Třetí relikt suterénu (obj. č. 164) byl
vysekán do rostlé skály bez jakékoliv další zjevné úpravy
stěn. Tento suterén byl zkoumán pouze z poloviny a jeho
rozměry jsou 4,2 × 2,35 (jen polovina)× 1,3 m.
Poslední, čtvrtá prohloubenina přinesla poměrně pře-

kvapivý objev v podobě hradní zásobárny vody – cisterny,
která sbírala puklinovou a dešt’ovou vodu. Její horní část
se nálevkovitě zužuje z průměru cca 5 m na 3 m. Celková
hloubka cisterny je téměř 7 m. V hloubce 4,5 m je do kru-
hové jámy vsazeno dřevěné obdélné (1,4× 1,8 m) roubení
z kuláčů a půlkuláčů, hluboké 2,2 m. Roubení je zacho-
váno ve vynikajícím stavu díky stále vlhkému prostředí.
Cisterna byla vyplněna šedým bahnitým zásypem a neu-
stále do ní pomalu prosakovala voda. Ve spodní části bylo
také nalezeno velké množství dřev, patrně ze zhroucené
horní zastřešující konstrukce. Mimo jiné jsme zde nalezli
i dřevěnou hřídel rumpálu. Zajímavé je také to, že ačkoli
v okolí několika metrů od cisterny vystupuje rostlá skála
již v hloubce 2,5 m od dnešního povrchu, cisterna je za-
hloubena do podloží, které tvoří zvětralá skála. Je zřejmé,
že lidé ve středověku využili pro stavbu cisterny přiroze-
nou puklinu ve skále. V zásypu cisterny je poměrně hojně
zastoupena keramika ze 14. století a železná struska. Po-
dařilo se zde také objevit několik zlomků skla ze středo-
věké číše.
Ve všech zkoumaných čtvercích se nacházelo kul-

turní souvrství o maximální mocnosti 0,5 m. Mimo to
bylo prozkoumáno dalších 12 zahloubených sídlištních
objektů, převážně kůlových jamek. Objekty jsou dato-
vány do období slezskoplatěnických popelnicových polí
(pozdní doby bronzové) a vrcholného středověku.
V průběhu výzkumu bylo ve zkoumaných vrstvách na-

lezeno velké množství keramických zlomků jak z období
popelnicových polí, tak z vrcholného středověku. Také
bylo nalezeno větší množství fragmentů strusky a ma-
zanice. Poměrně často nacházíme též středověké železné
artefakty, jako jsou ostruhy, zlomky podkov, hroty šipek
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do kuše či hřebíky různých velikostí. Zajímavým nále-
zem jsou rovněž tři kusy válcovitých olověných projektilů
do hákovnice (Vránová, Vrána v tisku).
Výzkum na Tepenci bude opět pokračovat v návaznosti

na postupu lomových prací v průběhu několika let.

Vendula Vránová
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Resumé

Jívová-Tepenec (Olomouc district). The Middle Ages
(14th century). Castle outer area. Rescue research.
During rescue archaeological research in Jívová-

Tepenec cultural layers and a few sunken features were
investigated with large number of archaeological mate-
rial (especially pottery, daub, slag and iron artefacts). Ex-
plored layers and features are dated back to the Sile-
sian–Platěnice Culture and to the Middle Ages. During
research 3 relicts of medieval cellars and the well (rather
the water reservoir) were found too.

KLOBOUKY (K. Ú. BOHUMILICE, OKR.
BŘECLAV)

„Stračínky“ –ZSO Bohumělice. Středověk. Loch.
Záchranný výzkum.
Dne 28. 7. 2008 jsme byli informování (ÚAPP Brno,

v. v. i.) radním p. Strbíkem a starostou města Klobouky
RNDr. Z. Bobkem o propadu lochu na poli, nedaleko
městské části Bohumilice. Propad se objevil na jaře tohoto
roku, pravděpodobně po delších deštích, kdy došlo k naru-
šení stropů podzemních prostor. Místo propadu se nachá-
zelo na poli SZ až Z obce, na JV–V svahu návrší Stračínky
(277 m n. m.), u drobné bezejmenné vodoteče (JTSK x =
1182330,62; y = 579708,40; z = 193,89). Podle svědectví

starosty Z. Bobka a J. Zvonaře došlo v minulosti k pro-
padu do podzemí i na dalším místě, a to asi o cca 80 m již-
něji. Bylo nám sděleno, že tato polní trat’ se jmenuje Bo-
humělice, což je název ZSO, která je poprvé zmiňována
v obdarovací listině kláštera zábrdovického v roce 1298.
V roce 1440 je uváděna v majetku Karla z Lulče a jako
pustá je zmiňována poprvé v roce 1481 za držení Licka
z Lulče (více pramenů viz Nekuda 1961, 81).
Podzemní objekt představuje klasický případ lochu,

který se na jižní Moravě objevuje v souvislosti se star-
šími vývojovými fázemi obcí nebo ve spojitosti s jejich
zánikem ještě ve středověku. Systém podzemních chodeb
a komor, uspořádaných v kruhové formaci, svědčí o po-
kročilejším vývoji. Kruhový záskok se objevuje na Mo-
ravě přibližně od 13. stol. (Nekuda 1992), avšak pře-
budování do soustavy vzájemně propojených síněk lze
klást pravděpodobně až do některého z následných ob-
dobí (14.–15. stol.). Podle technologie a dalších staveb-
ních prvků lze bohumilický loch zařadit mezi objekty stře-
dověkého stáří a spojit jej s největší pravděpodobností se
zaniklou vsí Bohumělicemi, které jsou poprvé zmiňovány
roku 1298 a naposledy uváděny jako pusté roku 1440.
Tento předpoklad podporuje také výskyt středověké ke-
ramiky a mazanice na poli v bezprostředním okolí místa
propadu. Loch spadá pravděpodobně do skupiny objektů,
které jsou charakteristické „jedním“ vchodem. Ten před-
stavoval těsnou chodbičku, která klesala šikmo do masivu
ze svažitého povrchu.Nelze vyloučit, že vstup byl založen
na utajeném místě, a to snad v suterénu nadzemní obytné
nebo hospodářské stavby. Nález vytržené závorové kapsy
by mohl svědčit o tom, že k zániku nadzemního stavení
mohlo dojít násilně, a to nejspíše za husitských válek.
Vlastní nejstarší jádro podzemních chodeb by mohlo spa-
dat ještě na přelom 12. a 13. nebo 14. stol. (Kos 2008).

Petr Kos
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Resumé

Klobouky-Bohumilice (Bez. Břeclav), Bohumělice.
Mittelalter. Loch/Erdstall. Rettungsgrabung.

KONICE (OKR. PROSTĚJOV)

Náměstí 66. Vrcholný středověk. Město. Sběr na vý-
hozu.
Při stavebních pracích na dvoře č. p. 66 v Konici (ná-

městí) se na výhozu zeminy autorovi příspěvku poda-
řilo dne 24. 7. 2004 sebrat celkem šest zlomků vrcholně
středověké keramiky, v jednom případě se jedná o zlo-
mek okraje loštického poháru (obr. 82). Registrována byla

394
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i početná kolekce keramiky novověké, která zůstala po-
nechána na místě. Přítomnost intaktních archeologických
situací jsem nezjistil; vzhledem k tomu, že část výkopů
již byla zalita betonem, nelze jejich přítomnost vyloučit.
Nálezy byly předány do muzea v Prostějově.
S archeologickými nálezy se v Konici setkáváme stále

pouze ojediněle. V posledních letech se jedná o výkop
s keramikou ze 13. stol., zjištěný na náměstí a ohlášený
autorem tohoto příspěvku a následně zdokumentovaný
pracovníky ÚAPP Brno v. v. i., pobočka Prostějov (Čiž-
mář 2000, 168), a odpadní areál s vrcholně středověkými
a novověkými nálezy, zjištěný při opravě mostu „U An-
dělky“ (Šlézar 2003, 255).

David Vích
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Čižmář, Z. 2000: Konice (okr. Prostějov). Přehled vý-
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zkumů 44, 255–256.

Resumé

Konice (Bez. Prostějov). Bauarbeit. Hochmittelalter.
Lesescherben.

KORYČANY (OKR. KROMĚŘÍŽ)

Náměstí. Novověk. Hřbitov. Záchranný výzkum.
V měsíci září proběhl záchranný archeologický vý-

zkum při úpravách okolo kostela sv. Vavřince. U jižní
stěny kostela byly v profilech výkopu, hloubenémpro deš-
t’ovou kanalizaci, zachyceny čtyři kostrové hroby, které
s největší pravděpodobností patří k zaniklému hřbitovu
v okolí kostela.

Ivan Čižmář

Resumé

Koryčany (okr. Kroměříž), Náměstí. Kirchhof. Ret-
tungsgrabung. In der Umgebung der Kirche St. Lauren-
tius wurden vier undatierte Gräber gestört und nachfol-
gend dokumentiert.

Obr. 82: Konice, vrcholně středověké zlomky keramiky z lo-
kality. Abb. 82: Konice, mittelalterliche Randscherben
aus der Fundstelle.

KOSTELEC U JIHLAVY (OKR. JIHLAVA)

Kostel sv. Kunhuty. Středověk, novověk. Kostel. Zá-
chranný výzkum.
V létě roku 2008 proběhl záchranný archeologický vý-

zkum v interiéru kostela sv. Kunhuty v Kostelci. Výzkum
se soustředil do lodi kostela s navazujícím polygonálním
presbytářem a s větší západní přístavbou a do interiéru sa-
kristie. Severní polovina plochy v interiéru kostela byla
bohužel zčásti zničena stavebními pracemi před archeolo-
gickým výzkumem. V presbytáři byl odkryt základ starší
podkovovité apsidy, vytvořené z kvalitního lomového ka-
mene spojovaného pevnou vápennou maltou. Na vnější
straně apsidy byly zachyceny pozůstatky vrcholně stře-
dověkých pohřbů, uložené ve směru východ–západ. Poz-
ději byla tato apsida stržena a nahrazena polygonálním
presbytářem, který byl vystavěn méně pečlivě na volně
sypaném základu s žebrovou klenbou. Ve 2. pol. 15.–
16. století byl na jižní straně presbytáře vykopán hrob,
který porušil napojení původní apsidy na obvodovou zed’
lodi. Výzkum kostelní lodi odhalil pod vrstvou kamenné
dlažby a jejím podsypem dvě úrovně hliněných udusa-
ných podlah. Díky nálezům keramických střepů a drob-
ných stříbrných mincí ze 2. poloviny 15.–17. století lze
dobře datovat dobu existence podlah a díky početným
uhlíkům a spálené vrstvě č. 125 (v presbytáři kontext
107) je možné konstatovat, že kostel někdy v průběhu
15. století vyhořel. Uprostřed lodi kostela přímo naproti
původnímu jižnímu vchodu se podařilo odkrýt kruhový
kamenný základ z kvalitních granitových bloků. Nejspíše
se jednalo o podstavec pro křtitelnici ze 13.–15. století.
Mezi triumfálním obloukem a jižním vchodem kostela
jsme při jižní obvodové zdi objevili čtvercový kamenný
základ, což byl nejspíše původní podstavec bočního oltáře
z raného novověku. Výzkum západní přístavby – předsíně
z počátku 19. století odhalil v mohutné vrstvě vyrovnávky
terénu a stavební sutě početné nálezy z období vrchol-
ného středověku a novověku. Zajímavé poznatky jsme
získali v severní předsíni – sakristii. Při jižní straně míst-
nosti se ve výkopu objevil kvalitní kamenný základ. Zda
jde o předzáklad severní obvodové stěny kostela, nebo
o základ původního závěru kostela, nelze zatím s jisto-
tou rozhodnout. Na úrovni popisované zdi jsme doku-
mentovali dva horizonty hrobů, uložených opět ve směru
východ–západ. Z vykopaného materiálu se podařilo zís-
kat brakteát Přemysla Otakara II. a kusy krystalického vá-
pence –mramoru, který byl na lokalitu přinesen nejspíše
za účelem pálení vápna.
Nejpočetnější složku archeologických nálezů z vý-

zkumu tvoří zlomky keramických nádob. Do nejstaršího
keramického horizontu patří střepy s velkým obsahem
grafitu, případně písčitého a slídového ostřiva ve hmotě,
a s výzdobou pomocí obvodových rýh, žlábků a vlnic.
Jde vesměs o zlomky hrncovitých nádob. Keramika má
analogie v materiálu z pecí na lokalitě Kostelec – stavba
prodejny Masna (Meduna 1954), z Batelova, Vyskytné
nad Jihlavou a Jihlavy a je možné ji datovat do 2. polo-
viny 13., případně do 1. poloviny 14. století.
Nejpozději v polovině 13. století vzniká na malém, ale

výrazném návrší nad řekou Jihlavou jednoduchá křest’an-
ská svatyně s jednolodní dispozicí, na východě ukončenou
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půlkruhovou apsidou. Do kostelíka se vstupovalo z jihu
dodnes zachovalým gotickým portálem. Uprostřed lodi
se pravděpodobně nacházelo kruhové kamenné baptiste-
rium, zaniklé pozdějšími úpravami kostela. Jak v okolí
kostela, tak v jeho interiéru, minimálně v presbytáři a sa-
kristii, se pohřbívalo. Nejpozději během 15. století došlo
po požáru k rozšíření kostela směrem na východ a po-
lygonální kněžiště bylo zaklenuté žebrovou klenbou. Pů-
vodní apsida ztratila svůj význam a základ zanikl pod no-
vou podlahou chóru. V průběhu 15.–16. století vznikají
přístavby na severní straně kostela a konečně na přelomu
18. a 19. století je dispozice objektu dotvořena přístavbou
mohutné klasicistní předsíně s kruchtou na západní straně
(Bláha et al. 2001; Zimola 2008).

Milan Vokáč, David Zimola
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Resumé

Kostelec (Jihlava district), St. Kunhuta Church. Late
Middle Ages (13th century). Salvage excavation.

KRNOV (K. Ú. OPAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ,
OKR. BRUNTÁL)

Červený dvůr, p. č. 2802/24. Novověk. Hospodářský
dvůr. Záchranný výzkum.
V srpnu a září byl proveden archeologický výzkum

v místní části Krnova – Červený dvůr (č. akce NPÚ Os-
trava 66/08). Jednalo se o areál bývalého hospodářského
dvora, který byl zbourán za účelem výstavby nové prů-
myslové haly firmy Erdrich-Umformtechnik.
Neohlášené výkopové práce byly zaznamenány v do-

sti pokročilém stadiu, výzkum se proto zaměřil především
na dokumentaci dvou cca 65 m dlouhých řezů ve svahu
na okraji staveniště. Tyto 3 až 5 m vysoké profily zachy-
tily situace související s novověkým dvorem (základová
zdiva, výkopy, sklepy, dlažby, planýrky, požární a jiné
vrstvy) a v podloží svahové hlíny, nasedající na štěr-
kopísčité fluviální sedimenty řeky Opavy (obr. 83, 84).
Dále bylo v ploše stavby zjištěno torzo odpadní jímky
s dřevěnou konstrukcí a bedněním. Obsah výplně od-
povídal 19. až počátku 20. stol. V SZ části staveniště
bylo v délce 22 m odkryto dno umělé vodoteče, pokraču-
jící dále do svahu. Konstrukce tohoto zařízení spočívala
v dřevěných hranolech napříč zafixovaných v kamenných
obvodových zdech, uložených do výkopu zahloubeného
do podloží. Kryt tvořily paralelní dvojice masivních dře-
věných fošen, položené pravidelně za sebou. Koryto vo-
doteče ústilo do dvou ploch o rozměrech 1,5 × 1 m, vy-

Obr. 83:Krnov-Červený dvůr. Torzo koryta vodoteče. Abb. 83:
Krnov-Červený dvůr. Der Torso des Gewässerbetts.

Obr. 84: Krnov-Červený dvůr. Profil svahu. Abb. 84: Krnov-
Červený dvůr. Das Hangprofil.

dlážděných velkými deskami břidlice. Dále byla v ploše
staveniště dokumentována četná základová zdiva a s nimi
související dřevěné piloty.

Pavel Malík

Resumé

Krnov-Červený dvůr (Kat. Opavské předměstí, Bez.
Bruntál). Neuzeit. Das Wirtschaftsgut. Rettungsgrabung.
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KUNŠTÁT (OKR. BLANSKO)

Náměstí Krále Jiřího, kostel sv. Stanislava, p. č. 1.
Vrcholný-pozdní středověk, novověk. Kostel. Zá-
chranný výzkum.
V souvislosti s výměnou dlažby a rekonstrukcí pod-

podlažního vytápění byl v kostele sv. Stanislava v Kun-
štátě v červenci roku 2008 proveden záchranný archeo-
logický výzkum. Akce probíhala v součinnosti se staveb-
ními úpravami. Sledovaný prostor se nachází na katastrál-
ním území Kunštát na Moravě (náměstí Krále Jiřího, ná-
městí ČSČK) v interiéru kostela sv. Stanislava (p. č. 1).
Z hlediska historického byl kostel od vrcholného stře-

dověku součástí jádra městečka (podhradní osady) Kun-
štát. Nacházel se v horní třetině vřetenovitého náměstí,
které na severovýchodě předěloval. Město je situováno
na svažitém terénu nad severním (pravým) břehem beze-
jmenného potoka. Nadmořská výška sledovaného území
se pohybuje kolem 450 m. První nepřímá zmínka o kun-
štátském kostele pochází z roku 1386 (tehdy je připomí-
nán farář Mikuláš), i když je jeho existence posouvána
dále do minulosti a dávána do souvislosti se vznikem pod-
hradní osady v druhé polovině 13. století. Kostelní podací
samozřejmě patřilo majitelům panství, tedy pánům z Kun-
štátu. Celková podoba dnešního kostela sv. Stanislava po-
chází až z 1. poloviny 18. století. Gotický kostel měl prav-
děpodobně plochostropou lod’ a při západním průčelí věž.
Za faráře Františka Xavera Lefflera byl roku 1687 pře-
stavěn jednolodní kostel prostějovskými staviteli Matyá-
šemKlingseisenem aMartinemKafkou nákladem hraběte
Kašpara Fridricha z Lamberka. Zvýšili obvodové zdivo
lodi a věže, prodloužili nový presbytář, přistavěli severní
sakristii, vestavěli hudební kruchtu a obnovené prostory
zaklenuli. V první polovině 18. století (1716?), za života
Jana Theodora Ibsena a jeho nákladem, byly ke kostelu
přistavěny dvě boční kaple. Mimo to byla vybudována
jižní sakristie a nad ní oratoř. Tím kostel získal součas-
nou podobu a další opravy již neměnily jeho dispozici. Jde
tedy o podélnou jednolodní stavbu s odsazeným kněžiš-
těm obdélného půdorysu, k němuž na severní straně při-
léhá tzv. stará sakristie, na jižní straně čtyřboký útvar, tzv.
nové sakristie s oratoří v patře. K lodi obdélného půdo-
rysu přiléhají po obou stranách čtyřboké kaple se zkose-
nými nárožími, v ose západního průčelí předstupuje hra-
nolová věž. Hlavní vstup do kostela je podvěžím, zaklenu-
tým valeně se styčnými výsečemi. Z podvěží vede do pa-
tra věže kamenný portál s půlkruhovým záklenkem, uza-
vřený jednodílnými plátovanými dveřmi. Kněžiště a lod’
jsou zaklenuty valeně, se styčnými výsečemi mezi pasy.
Kolem kostela se původně nacházel hřbitov, později pře-
nesený ke kostelu sv. Ducha na předměstí. (Hosák, Skutil,
Štarha 1970; Kafka 2005; Kuča 1998, 264–267; Plaček,
Futák 2006; Samek 1999, 278–284; Tenora 1903).
Terén téměř celé plochy lodi kostela (vyjma asi dvou-

metrového pásu na východě) byl již před příjezdem ar-
cheologů snížen o 0,5 až 0,6 m proti úrovni původní pod-
lahy. Obdobně byl terén snížen i v obou bočních lodích.
Na základě profilu odhaleného mezi lodí a presbytářem
současného kostela bylo možné konstatovat, že byly od-
straněny pravděpodobně jen novověké podlahové úrovně
a navážky, částečně však i menší části nadzemních partií

některých zděných konstrukcí. V presbytáři byly vyhlou-
beny pouze cca 0,6 m široké a asi stejně hluboké rýhy ko-
lem obvodových zdí v trase starého podlahového topení.
Snížená úroveň lodě kostela a bočních kaplí byla prohléd-
nuta a vybrané partie byly s ohledem na relikty starších
zděných konstrukcí ručně začištěny. Stejně byly rekogno-
skovány i výkopy podél stěn presbytáře.
Nejdůležitější aktivitou dokumentovanou výzkumem

bylo do geologického podloží zahloubené základové
zdivo starší fáze kunštátského kostela, resp. jeho trium-
fálního oblouku a presbytáře (s. j. 0903, 0905). Kamenné
zdivo o síle 1,15 až 1,20 m bylo pojeno světle béžovou
maltou. Dalším důležitým poznatkem, který pomohl re-
konstruovat celý půdorys stavby, bylo zjištění, že obvo-
dové stěny stávající lodi (s jistotou severní a jižní) využí-
vají nadzemní zdivo staršího kostela, příslušejícího k od-
haleným základům v interiéru. Zvláště patrné to bylo
při severním výběhu triumfálního oblouku. Původní prů-
běh západní stěny lodi staršího kostela přepokládáme
v dnešní západní obvodové zdi při věži. Zde ovšem nará-
žíme na problém, který není možné vyřešit bez podrob-
ného průzkumu a zaměření věže a přilehlého prostoru
krovu kostela. V krovech postrádáme štít staršího kostela,
na druhou stranu je na východní stěně věže patrný otisk
staršího krovu. Při předpokladu, že věž je mladší než starší
fáze kostela, můžeme se tedy jen domnívat, že během
její výstavby byl západní štít stržen (popř. celá západní
stěna) a nahrazen hmotou věže. Situaci mohla částečně
objasnit dokumentace otlučeného obvodového zdiva kos-
tela při jeho odvlhčení a opravě fasád (2004–2005), která
však pravděpodobně neproběhla.
Z provedené rekonstrukce půdorysu staršího kostela

(obr. 85) můžeme vyvodit následující. Jednalo se o pros-
tou orientovanou jednolodní stavbu s odsazeným, pravo-
úhle ukončeným presbytářem. V místech napojení kně-
žiště a lodi vybíhaly na severní a jižní straně do interi-
éru kostela pilíře triumfálního oblouku. Lod’ měla délku
asi 9,8 m a šířku 8,3 m, kněžiště dosahovalo délky 8,9 m
a šířky 5,0 m. Původní zastropení obou prostor dnes není
možné zjistit. Vzhledem k absenci opěrných pilířů se do-
mníváme, že šlo původně o plochostropou stavbu. Vstup
do kostela, dnes vedený od západu pod věží, se mohl ve
starší fázi nacházet na jižní straně směrem do náměstí.
Výzkum však tuto domněnku neprokázal. V této souvis-
losti by opět problém vyjasnila alespoň fotografická do-
kumentace otlučeného zdiva při sanaci omítek.
K datování výstavby staršího kostela v Kunštátě ne-

přinesl archeologický výzkum bližší informace. Výkop
pro základové zdivo kněžiště sice porušil objekt neznámé
funkce a půdorysu, z jeho výplně se však nepodařilo zís-
kat žádný datovací materiál. Pouze na základě půdorys-
ného typu kostela, nejbližších analogií (kostel sv. Filipa
a Jakuba v Lelekovicích, sv. Prokop v Lošticích) a sí-
delních souvislostí se můžeme domnívat, že k ní došlo
pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, nejpozději pak
v 1. polovině století čtrnáctého.
V neznámém odstupu od výstavby staršího kostela byla

k severní stěně kněžiště přistavěna sakristie (s. j. 0901).
Zachycena z ní byla asi 4,3 m dlouhá část základového
zdiva severní stěny pod severní boční kaplí. Délku se tedy
zjistit nepodařilo, šířka dosahovala asi 2,0 m. K úvahám
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Obr. 85: Kunštát, Náměstí Krále Jiřího. Vyznačení odkrytých
zděných konstrukcí. Abb. 85: Kunštát, König-Georg-Platz.
Bezeichnung der dokumentierten Mauern.

o menším stáří stavby vzhledem ke kostelu nás vede jed-
nak použití odlišného druhu malty a kamenné suroviny,
jednak také skutečnost, že výkop pro základové zdivo
porušil objekt neznámého půdorysu a funkce, jehož zá-
nik můžeme na základě keramického materiálu datovat až
do pokročilého 14. století (s. j. 0100).
Archeologický výzkum se blíže nedotkl kostelní věže.

Předpokládáme, že byla ke kostelu přistavena dodatečně
někdy v období širokého intervalu 2. poloviny 14. až
1. poloviny 16. století (rozměrná okna ve 2. patře s ostě-
ním vyzděným z cihlových tvarovek zazděná až na konci
19. století, ostění okénka v západní stěně 1. patra).
V interiéru kostela byly odkryty i části dvou cihlových

hrobek. Při severní straně staršího kněžiště se nacházela
severní stěna hrobky s. j. 0904. Vzhledem k nepřítomnosti
náběhu klenby je možné, že byla původně překryta jed-
nou z náhrobních desek umístěných dnes druhotně v kos-
tele. Hrobka s. j. 0906 umístěná v jihovýchodním rohu
lodi staršího kostela, ze které byla zachycena jižní a část
západní stěny, byla původně valeně zaklenuta. Ani v jed-
nom případě si netroufáme hrobky blíže datovat, nevíme
s určitostí ani zda náležely k starší nebo současné fázi kos-
tela. V jižní stěně kněžiště byl zachycen druhotně vložený
cihlový schod (?) s. j. 0907. Jeho funkce není zcela jasná.
Může se jednat o stupeň (práh) schodiště, které vedlo do
krypty, popř. větší hrobky pod kněžištěm, která chronolo-
gicky souvisela ještě se starší fází kostela.
Ve výše nastíněné podobě kostel fungoval pravděpo-

dobně až do závěru 17. století (Kafka 2005). Teprve
roku 1687 došlo ke zbourání starého kněžiště a trium-
fálního oblouku (s. j. 0903, 0905), prodloužení lodě asi
o 7,5 m (s. j. 0902) a k výstavbě nového obdélného
presbytáře téměř identických rozměrů jako u kostela star-
šího. Přestavba nového kostela si vyžádala i výstavbu
nové sakristie. Starší sakristie byla asi zcela stržena a na-
hrazena rozměrnější, situovanou v poněkud odsunuté po-
loze směrem k východu (s. j. 0900). Je pravděpodobně
ještě dnes zahrnuta do zdiva stávající sakristie. Na zá-
kladě písemných pramenů (viz výše) došlo ve stejné době
i ke zvýšení obvodového zdiva lodi a věže, vestavění hu-
dební kruchty a zaklenutí celého kostela. Z této doby snad

pochází i dnešní krov, později nad bočními kaplemi upra-
vený.
V 1. polovině 18. století (na vnější straně jižní stěny

jižní kaple vsazen kámen s letopočtem 1716) došlo k vý-
stavbě severní a jižní boční kaple společně s jižní sakristií
a s oratoří v patře (viz výše). V důsledku této stavební
akce byly v místech plánovaných kaplí probourány obvo-
dové zdi lodi (s. j. 0902) a ubourána západní část sakristie
(s. j. 0900). Pod jižní kaplí se nachází valeně sklenutá pod-
zemní prostora, která pravděpodobně sloužila jako roz-
měrná rodinná hrobka.
Závěrem můžeme říci, že archeologický výzkum do-

ložil předpokládanou, ale dosud blíže neznámou podobu
vrcholně středověké fáze kunštátského kostela sv. Stani-
slava a jeho pozdější přestavby. Vzhledem k omezenému
rozsahu a možnostem výzkumu není vyloučeno, že v bu-
doucnumůže dojít k odkrytí dalších, námi nezachycených
vývojových fází kostela. Také chronologické zařazení vý-
stavby starších fází kostela je pouze orientační a archeo-
logický výzkum samotný k němu nepřinesl přímou oporu
(Kolařík 2008).

Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta
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Resumé

Kunštát (Bez. Blansko), König-Georg-Platz, Stanislav-
skirche. Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

KYJOV (OKR. HODONÍN)

Masarykovo náměstí 30. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
Výkopové práce na hlavním kyjovském náměstí

v souvislosti s výměnou letitých stromů za nové byly
v březnu 2008 příležitostí k archeologickému výzkumu
(ZM ČR 1: 10 000, kladový list 34–22–02, okolí bodu
423/220 mm od Z/J s. č.). I přes minimální plošný roz-
sah i hloubku jednotlivých výsadbových jam bylo možné
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zdokumentovat kulturní souvrství, které se v tomto re-
lativně nenarušeném prostoru vytvořilo v minulosti. Jen
asi 30 cm pod svrchním drnem a navážkou se nachází
barevně odlišitelné vrstvy obsahující pozůstatky hmotné
kultury ve formě zlomků keramických nádob, cihel, uh-
líků, strusky apod. Na základě keramiky je možné datovat
nejméně tři výraznější časové horizonty od vrcholného
středověku až po současnost. V dotčených místech se
archeologicky nijak neprojevila případná zástavba, tento
centrální prostor plnil tedy hlavně komunikační funkci.

Svatoborská ulice 26. Středověk, novověk. Město.
Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum pracovníků Masary-
kova muzea v Hodoníně byl realizován v listopadu 2008
v omezeném rozsahu v souvislosti s plánovaným zámě-
rem přístavby, včetně nových přípojek inženýrských sítí
ve dvorním traktu stávající budovy Informačního centra.
Dotčená plocha se nachází v centrálním a již od středo-
věku intenzivně využívaném prostoru města na levé terase
říčky Kyjovky v nadmořské výšce okolo 191 m. Z vý-
chodní strany je ohraničena řadovou zástavbou ulice Sva-
toborská směřující k hlavnímu náměstí, z opačné strany
přiléhá dvorem k ulici Žižkova. Místo archeologického
výzkumu je na ZM ČR 1:10 000, kladový list 34-22-02,
určeno bodem o souřadnicích 415/214 mm od Z/J s. č.

V rámci výzkumu byly vzhledem k většímu naru-
šení plochy zemními pracemi bezprostředně dokumen-
továny odkryté pozůstatky středověkých a novověkých
sídlištních aktivit. Na daných profilech hlavní kanali-
zační šachty upravené na sondu se podařilo zdokumen-
tovat sídlištní souvrství s několika typy zahloubených ob-
jektů (s. j. 500–511), šlo většinou bohužel již jen o je-
jich části, v některých případech ovšem dosti rozměrné.
Na relativně malé ploše poněkud překvapil jejich poměrně
vysoký počet, některé z nich byly zahloubeny více než
200 cm od dnešního povrchu. Na písčitém podloží s mini-
málně zachovaným a zřejmě slabě vyvinutým světle hně-
dým písčitým půdním typem byla dobře pozorovatelná
kulturní vrstva hnědošedé hlíny obsahující množství drob-
ných kousků písku, mazanice a uhlíků, včetně keramiky.
Z blíže chronologicky určitelných nálezů je nutné uvést
zvláště několik desítek keramických fragmentů z jednot-
livých kontextů. Veškerá keramika byla vyrobena z jemně
plavené hmoty, někdy ostřená větším či menším množ-
stvím slídy, resp. písku a redukčně i oxidačně vypálena.
Z hlediska její datace se dá uvažovat o období vrcholného
středověku až raného novověku, tedy o časovém úseku
od 13. do 16. století.

Jaromír Šmerda

Resumé

Kyjov (Bez. Hodonín), Masarykovo Platz Nr. 30. Mit-
telalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Kyjov (Bez. Hodonín), Svatoborská Str. Nr. 26. Mitte-
lalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

LIPNÍK NAD BEČVOU (OKR. PŘEROV)

Osecká, Piaristická, Neffova, Havlíčkova ulice. Stře-
dověk, Novověk. Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavební akcí „Prodejna potravin Lidl,

okružní křižovatka silnice II/437 a silnice II/437“ v are-
álu bývalé tiskárny MTZ v Lipníku proběhl záchranný
archeologický výzkum. Předmětná plocha bezprostředně
přiléhá k západnímu okraji městského jádra v místě his-
torického předměstí. Výzkum probíhal formou dohledu
nad stavebními pracemi v kombinaci s dokumentací řezů
archeologickými situacemi a plošně omezenou exkavací.
Výzkumem byly zdokumentovány zahloubené objekty,
které dokládají intenzivní sídelní aktivity v prostoru situ-
ovaném západně od městských hradeb nejdříve od první
pol. 15. století. K nejzajímavějším patří pozůstatky za-
hloubených částí dvou suterénů pozdně středověkých dře-
vohliněných staveb. V zásypech objektů se podařilo ob-
jevit kromě jiného velké množství typické keramické
produkce z 15. stol. Výzkumem byla zachycena rovněž
odpadní jímka, zahloubená do místního jílovitého pod-
loží. Její zásyp obsahoval zajímavý soubor zlomků užit-
kové keramiky z období pozdního středověku. Na ploše
byly zdokumentovány také relikty kamenných základo-
vých zdí, zahloubených do výše popsané kulturní vrstvy.
Dataci těchto konstrukcí nelze spolehlivě určit. U někte-
rých však není vyloučeno jejich datování do staršího no-
vověku. Výsledky ZAV korespondují s historickými udá-
lostmi přelomu 15./16. stol., kdy nastal všeobecný rozkvět
města a došlo k postupnému růstu lipenských předměstí.

Jan Mikulík, Zdeněk Schenk

Resumé

Lipník nad Bečvou (Bez. Přerov), Osecká, Piaristická,
Negrova und Havlíčkova Strasse. Mittelater, Neuzeit.
Stadt. Rettungsgrabung.

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)

Boskovicova ulice, p. č. 1573/18. Středověk. Město.
Záchranný výzkum.
Lokalizace: poloha lokality v ZM ČR 1 : 10 000, list

24-22-02, rok vydání 1998, na linii mezi body (mm
od Z s. č.:mm od J s. č.) 72:297, 74:304.

Rekonstrukce plynovodu o hloubce max. 0,9 m po-
dél severozápadní strany ulice. Pod recentními podsypy
dlažby se od hloubky 0,4 m objevily tmavé organo-
genní kulturní vrstvy z konce 14. a průběhu 15. století.
Před č. p. 783 a 782 byl učiněn nález pozdně středo-
věké keramiky, unikátního kostěného negativního vývrtku
z výroby kostěných růžencových perel, dále pak zlomky
okrajů lišt neglazovaných reliéfních kachlů (mimo jiné
i nález torza korunního nástavce kachlových kamen (akro-
terium) v podobě stylizované gotické fiály – za laskavou
konzultaci děkujeme PhDr. Pavlu Michnovi).
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Dukelská ulice, p. č. 518/2. Středověk, recent.Město.
Záchranný výzkum.
Lokalizace: plocha lokality v ZM ČR 1 : 10 000, list 24-

22-02, rok vydání 1998, na linii mezi body (mm od Z s. č.
: mm od J s. č.) 54:327, 56:338.
Rekonstrukce plynovodu o hloubce max. 0,9 m ve-

deného v příkopě podél severozápadní strany vozovky.
Do hloubky 0,3 m ležela vrstva recentního násypu, která
spočívala na intaktním geologickém podloží, tvořeném
prachovým jílem žlutohnědé barvy. Z recentní vrstvy před
č. p. 382 z okolí bodu (mm od Z s. č.:mm od J s. č.) 54:329
byl získán solitérní nález torza plastiky světle hnědě gla-
zovaného koníčka (obr. 86), podle analogií snad z průběhu
2. pol. 13. stol.
Masarykova ulice 764, p. č. 210, Šafaříkova ulice

p. č. 1573. Středověk, novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.
Lokalizace: poloha lokality v ZM ČR 1:10 000, list

24-22-02, rok vydání 1998, na linii mezi body (mm
od Z s. č.:mm od J s. č.) 84:314, 87:314.
Kanalizační přípojka o hloubce max. 1 m ve dvoře

domu č. p. 764 (Masarykova ulice), v ulici Šafaříkově
se napojující na hlavní stoku. Ve dvoře byly realizovány
celkem tři kanálové šachty. V jedné z nich poblíž domu
č. p. 764 byl v hloubce 0,9 m zachycen povrch kulturních
vrstev z průběhu 16. stol. Z této situace byl získán, kromě
několika zlomků zeleně glazovaných kachlů, téměř celý
režný základní čtvercový kachel, který byl na čelní vyhří-
vací stěně zdoben v rozích čtyřmi konkávními miskovi-
tými prohlubněmi a jednou prohlubní centrální (průměry
všech cca 5,5 cm), obkrouženou jednoduchým čtyřnásob-
ným liliovitým dekorem. Tento kachel je časově zařadi-
telný do 1. pol. 16. stol.(srov. Smetánka 1969; Pavlík, Vi-
tanovský 2004).
V další šachtici, směrem k Šafaříkově ulici, o hloubce

1,0 m byly nalezeny zvířecí kosti z mršin patrně nejméně
dvou zvířat, avšak nebyly datovány žádnou keramikou.
V ulici Šafaříkově byla v hloubce 0,9 m zachycena
tmavá organogenní odpadní vrstva s keramikou z průběhu
15. století.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé

Litovel (Bez. Olomouc), Boskovicova Str. Parz.
Nr. 1573/18. Mitttelalter. Stadt. Rettungsgrabung.
Litovel (Bez. Olomouc), Dukelská Str. Parz. Nr. 518/2.

Mitttelalter, Rezent. Stadt. Rettungsgrabung.
Litovel (Bez. Olomouc), Masarykova Str. 764, Parz.

Nr. 210, Šafaříkova. Str, Parz. Nr. 1573. Mitttelalter, Neu-
zeit. Stadt. Rettungsgrabung.

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)

„Staré město“. Dukelská ulice p. č. 484/2, 1180,
520/3, 1739, 1738, 484/1, 1577/14, 229/1, 492/2,
1577/38, 1577/18, 1584/2. Pozdní doba hradištní, vr-
cholný středověk, novověk. Sídliště, komunikace. Zá-
chranný výzkum.
Lokalizace: poloha lokality v SMO 1:5 000, list LI-

TOVEL 3-3, rok vydání 2000, plocha mezi body (mm
od Z s. č.:mm od J s. č.): 260:41, 263:49, 271:46, 272:55,
276:54, 278:46, 287:40, 281:31.
Záchranný výzkum realizovaný během března až

června na staveništi Tesco Stores ČR, a. s., se soustře-
dil na kanalizační přípojku o šířce kolem 1,2 m, hloubce
mezi 1,5–1,8 m a délce cca 90 m, vedoucí k budově bu-
doucího supermarketu. Byl také sledován liniový výkop
pro vodovod a plynovod o délce cca 40 m. Lokalita se
nachází v místě meandru řeky Moravy, dobře patrného
na mapě stabilního katastru z roku 1834, kde později
u tzv. Svatojánské struhy existovala před regulací řeky
Moravy ve 30. letech 20. stol. městská plovárna. Ještě
na mapě města Litovle z roku 1900 (Pinkava 1903, pří-
loha) je dobře patrná ulička vybíhající z jihovýchodní
strany Staroměstského náměstí a směřující k předpokláda-
nému místu přechodu řeky Moravy. Další místo přechodu
řeky Moravy s nejstarším moravským kamenným mos-
tem zvaným Svatojánský, postaveným kolem roku 1590,
je vzdálené přibližně 200 m jihovýchodním směrem.
Archeologický výzkum se proto soustředil i na možné

doklady reliktů zaniklých komunikací v tomto prostoru.
Úhrnem zde byly zjištěny celkem na čtyři desítky za-
hloubených sídlištních objektů, převážně malých a střed-
ních rozměrů. Překvapivým zjištěním základní statigra-
fie na lokalitě bylo, že obdobně jako v případě objeve-
ného předlokačního centra s trhovou funkcí „antiqua ci-
vitas“ (Šlézar 2005; Šlézar 2008, 10–27 s lit.) je i zde
původně nad okolí mírně vyvýšená poloha, tvořená jem-
ným akumulačním pískem (obr. 87)), v hloubce 0,4–
1,0 m pod povrchem o síle max. 0,6 m. Směrem k Dukel-
ské, Žerotínově ulici a Staroměstskému náměstí se moc-
nost písku zmenšuje a podloží je zde posléze tvořeno
již pouze hrubým říčním štěrkopískem v hloubce kolem

Obr. 86: Litovel, Dukelská ulice. Torzo plastiky glazovaného
koníčka (foto V. Tomka). Abb. 86: Litovel (Littau). Dukel-
ská Str. Fragment eines keramischen glasierten Pferdchens (Foto
V. Tomka).
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Obr. 87: Litovel. Staré město. Poloha předlokačního síd-
liště v meandru řeky Moravy na podkladě stabilního katastru
z roku 1834. Šipkou označen přechod řeky Moravy, přerušo-
vanou čarou písečné akumulační polohy. Abb. 87: Litovel
(Littau). Staré město (Altstadt). Lage der Vorlokationssiedlung
im Mäander des Flusses Morava (March). Als Kartenunterlage
wurde der Urkataster von 1834 benutzt. Gestrichelte Linie –
Rand der Sanddüne. Pfeilzeichen –Der Flussübergang.

1,25 m a více. Poblíž Žerotínovy ulice byly zdokumen-
továny i dva zahloubené pravěké (KLPP) objekty a torza
vrstvy o síle do 0,1 m, tvořená „zkulturněným“ podložím.
Do podloží se zahlubovaly na dvě desítky pozdněhradišt-
ních sídlištních objektů, doprovázených tmavě šedou pís-
čitohlinitou kulturní vrstvou o síle max. 0,2 m. Pozdněhra-
dištní horizont překrývala tmavě hnědošedá písčitohlinitá
novověká ornice o max. mocnosti 0,5 m a stratigrafii uza-
víraly recentní vrstvy o síle do 0,3 m.
Mezi nejdůležitější objevy patřil zahloubený ob-

jekt 521. V první fázi své existence byl výkop zahlouben
cca 0,8 m do podloží, na řezu v délce 5,8 m. Na dně vý-
chodní části objektu bylo zjištěno ohniště o délce 0,65 m
a síle 0,15 m. Výplň objektu tvořil středně šedý hlinitý
jíl s keramikou pozdní doby hradištní o síle 0,5 m. V jeho
okolí se vyskytovala pozdněhradištní kulturní vrstva o síle
0,2 m. Ve druhé fázi měl objekt na řezu délku více než
7,5 m a vyplňovala jej 0,5 m mocná vrstva tmavě šedé
písčité hlíny s keramikou 2. pol. 13. a 14. století. V okolí
objektu se při bázi novověké ornice objevovala keramika
14. století a blízko ležel i objekt 500, rovněž s keramikou
13. a 14. století. Tento malý areál, přetrvávající i po skon-
čení předlokačního sídliště, totiž ve 2. pol. 13. století
a ve 14. století, měl pravděpodobně funkci související
s přechodem přes řeku Moravu. Mohlo jít o mýtnici,
nebot’ mýto je v Litovli zmiňováno již k roku 1287
(CDM IV, č. 261, s. 339–341), mostné potom k roku 1492
(Pinkava 1903, 127). Tuto interpretaci podporuje i objev
pěti horizontů zaniklých štěrkových komunikací s frag-

mentarizovanou a otřelou keramikou datovanou od 13.
do 18. století v koridoru o šířce 4,5 m, v nevelké vzdá-
lenosti cca 5 m východně od zmíněného objektu 521. Ne-
daleko od prvního koridoru byly objeveny další dva ko-
munikační koridory, opět s několika horizonty zaniklých
komunikací.
Z novověkých aktivit na lokalitě lze zmínit nálezy dvou

deponií nepovedených výrobků a odpadu z hrnčířské vý-
roby 19. století, kdy se litovelské Staré město stalo zná-
mým hrnčířským centrem.

Pavel Šlézar
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Resumé

Litovel (Bez. Olomouc), Dukelská Str. Spätburgwall-
zeit, Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung, Verkehrsweg.
Rettungsgrabung.

LOŠTICE (OKR. ŠUMPERK)

Hradská ulice. Vrcholný středověk, novověk.Město.
Záchranný výzkum.
Během záchranného výzkumu v základových pasech

budoucí přístavby kulturního domu byly prozkoumány
celkem tři zahloubené objekty, které lze datovat do ob-
dobí novověku. Další jáma (č. 1) byla vyhloubena v ob-
dobí vrcholného středověku, jak lze usuzovat ze zjiště-
ných keramických zlomků v zásypu. Kromě toho pro-
běhla dokumentace reliktů zděné stavby, patrně stodoly,
jejíž části byly narušeny při hloubení základových pasů.
Také byla provedena fotografická dokumentace stávají-
cího stavu části budovy kulturního domu, která přiléhá
k výzkumné ploše.

Jakub Vrána

Resumé

Loštice (Bez. Šumperk), Hradská Straße. Hochmittelal-
ter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
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LOŠTICE (OKR. ŠUMPERK)

Náměstí Míru. Vrcholný středověk, novověk.Město.
Záchranný výzkum.
Záchranný archeologický výzkum v Lošticích na ná-

městí Míru vyvolala rekonstrukce silnice třetí třídy, která
vede přes centrum Loštic. Záchranný výzkum probíhal
během měsíců května a června roku 2008. Objekty stře-
dověkého původu byly zjištěny celkem tři, z nichž zají-
mavé jsou hlavně objekty č. 44 a 45. Objekt 44 zasahoval
z části mimo výzkumnou plochu a byl porušen novově-
kým trativodem a recentním výkopem. Sám naopak po-
rušil starší sídlištní objekt z období kultury s lineární ke-
ramikou. Zásyp jámy 44 obsahoval velké množství kera-
mických zlomků ze 13. století. Objekt 44 představuje pa-
trně část suterénu větší nadzemní stavby. Objekt 45 je vr-
cholně středověká studna, postavená z kamene bez použití
malty. Její vnitřní průměr činil 1,60 m a zjištěná hloubka
dosáhla 6 m od povrchu komunikace. V této úrovni byly
práce ukončeny z důvodu zajištění bezpečnosti. Studna
byla podle předběžné datace zasypána na přelomu vr-
cholného středověku a raného novověku. Zásyp obsaho-
val velké množství keramických zlomků, převážně okrajů
zásobnic. Zkoumané objekty z období novověku lze pova-
žovat převážně za kamenné trativody, které porušují starší
zahloubené objekty, podobně jako recentní výkopy inže-
nýrských sítí.

Jakub Vrána

Resumé

Loštice (Bez. Šumperk), Platz Míru. Hochmittelalter,
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

MALÉ HRADISKO (OKR. PROSTĚJOV)

„Baronky“. Vrcholný středověk. Doklady zpraco-
vání železa. Povrchový sběr.
Další doklady zpracování železné rudy v blízkosti tě-

žebního areálu v Repešském žlebu na Prostějovsku byly
objeveny počátkem roku 2008. Na nález železné strusky
pod kořeny vyvrácených stromů upozornil pracovníky
prostějovského pracoviště počátkem roku 2008 ing. Poni-
kelský, vedoucí střediska Vojenských lesů a statků v Žá-
rovicích. Obhlídkou místa nálezu jsme zjistili, že všude
v jeho okolí, zejména v blízkosti vodního pramene, se
nacházejí drobné i větší zlomky strusky. Pozornému oku
jistě neuniknou ani úpravy terénu rýsující se v okolním za-
lesněném okolí. Pod vývratem jednonoho stromu v blíz-
kosti zmíněného pramene bylo získáno několik zlomků
hrubší keramiky ze 2. poloviny 13. století. Zpracování že-
lezné rudy v tomto místě pravděpodobně souvisí s akti-
vitami pánů z Lešan, doloženými v tomto prostoru právě
ve druhé polovině 13. století (Doležel 2008).
Místo nálezu se nachází na rozhraní katastru obce Malé

Hradisko a Vojenského újezdu Březina, a sice v okolí
bodu určeného na ZM ČR 1:25 000, list 24-232 Proti-
vanov, souřadnicemi 143 mm od Z s. č. a 149 mm od J

s. č. Nejbližší polní trat’, v nezalesněném prostoru zá-
padně od místa nálezu, nese název Baronky.

Miroslav Šmíd
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Resumé

Malé Hradisko (okr. Prostějov). „Baronky“. Spätmitte-
lalter. Feldbegehung.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)

Hradiště Mikulčice-Valy, II. kostel 2007–08. Stře-
dohradištní období. Kostel, pohřebiště. Ověřovací vý-
zkum.
V rámci přípravy nové památkové a muzejní prezen-

tace velkomoravského kostela č. II v Mikulčicích byly
v prosinci 2007 až březnu 2008 provedeny ověřovací a do-
plňkové terénní práce v prostoru stavby. Byly sledovány
stratigrafické souvislosti objektu, ověřovány otázky sta-
vebního vývoje, doplňována terénní dokumentace a ode-
bírány vzorky pro analýzy. Nové poznatky podstatně do-
plňují dosavadní obraz stavební podoby a vývoje kos-
tela. Zásadního významu je nález dosud neznámého hrobu
pod obvodovým zdivem mladší „stavby A“.
V první etapě prací byly vyzvednuty imitace hrobů

včetně originálního kosterního materiálu. Byla očištěna
koruna negativu základového zdiva kostela a odebrána
písčitá navážka, která zarovnávala terén vně i uvnitř
stavby, včetně imitovaných útržků původní kamenné
dlažby. Terén byl začištěn v úrovni povrchu jílovitých vrs-
tev, kterými byl zavezen výzkum z let 1954–1959 (srov.
Poulík 1957).
Ve druhé etapě bylo položeno celkem 20 sond vně

i uvnitř kostela. Větší část sond byla vedena v místech
dřívějších výkopů. Práce se tak zaměřily především na za-
čištění a novou dokumentaci starých řezů. Tam, kde to
bylo možné, byly tyto řezy protaženy pod negativ základu
kostela. Největší pozornost byla věnována prostoru chóru
a přístavku po jeho severní straně, dále západnímu prů-
čelí stavby, hrobu 265 uvnitř kostelní lodi, maltové pod-
laze uvnitř kostela a konečně JZ vnitřnímu rohu kostela.
Poslední uvedená sonda byla jedinýmmístem se zachova-
nou intaktní situací, tj. situací neporušenou terénním vý-
zkumem z 50. let. Právě zde bylo učiněno nejzávažnější
zjištění – hrob 2032, zasahující pod zed’ mladší stavební
fáze kostela („stavby A“ podle označení J. Poulíka 1957).
Ve třetí etapě prací proběhla v režii Masarykova muzea

v Hodoníně instalace nové „scénické“ muzejní expozice
II. kostela (viz Konečný 2008).
Z hlediska stratigrafie byla nejpozoruhodnější situace

zjištěna novým výzkumem v prostoru chóru: dokumento-
vané souvrství sestávající ze sídlištních vrstev a písčitých
nebo jílovitých navážek patří k nejvýraznějším dokumen-
tovaným stratigrafickým situacím v areálu akropole. Zcela

402
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odlišná byla situace v přístavku po severní straně chóru,
kde souvrství měla poměrně jednotný (homogenizovaný?)
charakter, snad vlivem sekundárního promísení uloženin
při zahlubování hrobů.
Při výzkumu byly zjištěny 3 hroby, které unikly pozor-

nosti při výzkumu v 50. letech minulého století. V pří-
stavku po severní straně chóru byly pod zídkou vyme-
zující hrob 282 nalezeny pozůstatky dospělého jedince
(hrob 2034). Toto zjištění spolu s dřívějším nálezem dvou
hrobů překrytých zdivem přístavku dokládá kompliko-
vaný vývoj této části stavby a pochovávání v daném pro-
storu. Nelze vyloučit, že přístavek vznikl ve dvou staveb-
ních fázích, a to nejspíše jako hrobová komora. Mladší
fáze přístavku patří patrně k nejmladším stavebním úpra-
vám kostela.
Druhý nově zjištěný hrob byl prozkoumán pod JZ

vnitřním rohem stavby. Prostorná hrobová jáma s výdře-
vou prostupovala pod celou šířkou západní zdi kostela
(hrob 2032; rozměr výdřevy 200 × 95 cm). Obsahovala
však pouze kosterní pozůstatky malého dítěte, vybave-
ného drobnými zlatými nezdobenými gombíky. To je další
doklad datování mladší stavební fáze kostela – „stavby A“
až do pokročilého 9. století. Bohužel nelze zatím jedno-
značně říci, zda se hrob 2032 původně nacházel vně nebo
uvnitř starší stavební fáze kostela. Původní nálezová si-
tuace zde byla patně složitá v důsledku poklesu terénu
západním směrem, tedy k okraji písčité duny akropole.
Svažující se povrch byl v 9. století vyrovnáván poměrně
mocnými navážkami.
Značná pozornost byla věnována maltové podlaze

uvnitř lodi a chóru a jejímu vztahu k obvodovému zdivu
mladší stavební fáze kostela („stavby A“). Byla dokumen-
tována místa, kde půdorys stavby A jednoznačně překryl
nebo porušil maltovou podlahu, jež byla již dříve dávána
do souvislosti se starší stavební fází („stavbou B“). Pro-
tože se nepodařilo nikde doložit konstrukci nebo výraz-
nější destrukci obvodového zdiva starší fáze kostela, do-
mníváme se, že konstrukce této etapy stavby byla nej-
spíše dřevěná s litou maltovou podlahou. Další klíčová
situace – hrob 265 – v lodi kostela („pod maltovou pod-
lahou stavby B“, viz Poulík 1957; k tomu kriticky Ga-
luška, Poláček 2006, Poláček 2008) neposkytl s výjim-
kou dvou nově zjištěných žlábků ve dně hrobové jámy
žádné podstatné informace. Hrob byl v rámci památkové
úpravy obezděn kamennou zídkou, která znemožnila ově-
ření stratigrafické situace tohoto místa. To ovšem nic ne-
mění na pravděpodobném objasnění hrobu 265 jako „in-
teriérového“ pohřbu z doby existence starší stavební fáze
kostela. V souvislosti s hrobem 265 a dalšími skuteč-
nostmi se domníváme, že vývoj stavební podoby kostela
a jeho liturgického prostoru mohl být komplikovanější,
než se dosud předpokládalo.
K problematické existenci I. kostela („stavby C“) nelze

uvést nic průkazného. Kamenné zdivo označované J. Pou-
líkem (1957) za základ stavby C lze mít podle nově prove-
deného řezu spíše za součást destrukce objektu neznámé
podoby a funkce v prostoru SV od chóru II. kostela. Ově-
řovací a doplňkové terénní práce v prostoru II. velkomo-
ravského kostela v Mikulčicích lze mít za významný pří-
spěvek k výkladu stavební podoby a vývoje této pozoru-
hodné sakrální stavby. O významu kostela pro dějiny mi-

kulčického hradu nelze pochybovat. Svědectvím je sám
komplikovaný stavební vývoj kostela, který má v rámci
Mikulčic obdobu snad jenom v případě baziliky.

Lumír Poláček, Jaroslav Škojec
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Resumé

Neue archäologische Überprüfungs- und Ergänzun-
gsarbeiten im Bereich der II. großmährischen Kirche
von Mikulčice in Jahren 2007–2008 brachten wich-
tige Kenntnisse zur Erklärung der Bauform sowie -
entwicklung der Kirche. Es handelt sich um die Ki-
rche mit der kompliziertesten Bauentwicklung in Mikul-
čice. Von grundsätzlicher Bedeutung ist der neue Befund
des Grabes 2032 mit kleinen goldenen Kugelknöpfen un-
terhalb des Mauerwerks der II. Kirche.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)

Hradiště Mikulčice-Valy, severozápadní podhradí,
plocha B 2006–08. Středohradištní období. Hradiště,
sídliště. Systematický zjištovací výzkum.
V priebehu júna 2008 ukončil Archeologický ústav

AV ČR Brno, v. v. i., systematický zist’ovací archeolo-
gický výskum v priestore tzv. severozápadného podhra-
dia slovanského hradiska Mikulčice-Valy. Výskum pri-
amo nadviazal na predchádzajúce sezóny (Hladík 2007,
482; 2008a; Poláček, Mazuch, Hladík, Bartošková 2007,
119–142).Hlavnou príčinou terénnych aktivít v roku 2008
bol požiar na pracovisku v septembri v roku 2007. Pri po-
žiari zanikla dokumentácia z predchádzajúcich sezón
výskumu.
Vzhl’adom na skutočnost’, že plánované terénne

aktivity v priestore severozápadného podhradia sme
v roku 2007 ukončili, pri výskume v roku 2008 sme zame-
rali pozornost’ na odkrytie a opätovné zdokumentovanie
hlavného severozápadného profilu plochy. Ciel’om tejto
akcie bola snaha o zdokumentovanie vertikálnej stratigra-
fie (informácie zaniknuté pri požiari). Okrem odkrytia se-
verozápadného profilu sme sa sústredili aj na doskúma-
nie situácie v juhozápadnej časti plochy (sektory 98–100),
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v ktorej sa v závere sezóny 2007 podarilo odkryt’ a zdo-
kumentovat’ novovekú kupolovú pec (Hladík 2008b).
Sondu zahrnutú v roku 2007 sme vykopali s pomocou

t’ažkého mechanizmu. Severozápadný profil sme začis-
tili a zdokumentovali. Situácia v troch novo otvorených
sektoroch (98–100) v juhozápadnej časti plochy bola to-
tožná so situáciou v okolitých sektoroch (Hladík 2008b).
Pod niekol’ko desiatok cm mohutnými ílovými nápla-
vami sa nachádzala nevýrazná včasnostredoveká kultúrna
vrstva. Pod touto vrstvou sa nachádzali len povodňové
hliny bez nálezov. Jednoznačné stopy po novovekomosíd-
lení sa v sektoroch 98–100 neobjavili. V kultúrnej vrstve
sa nachádzali predovšetkým zlomky keramiky z prelomu
9. a 10. storočia. Na pomerne malom priestore troch sek-
torov (3 m2) sa v kultúrnej vrstve našlo celkovo pät’ zlom-
kov železných predmetov (dve rolničky, ostroha).

Marek Hladík
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Resumé

Burgwall Mikulčice-Valy, nordwestliches Suburbium,
Grabungsfläche B 2006–08. Mittlere Burgwallzeit.
Siedlung. Suchgrabung.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)

„Podbřežníky“. Starohradištní–středohradištní ob-
dobí. Sídliště. Záchranný výzkum.
Polykulturní lokalita v trati „Podbřežníky“ je na zá-

kladě povrchového výzkumu známá již z dřívějška (Ško-
jec 1997, 2005). V její těsné blízkosti, v trati Panské, se
nachází velkomoravské a mladohradištní pohřebiště zkou-
mané v letech 2000–2001 (Poláček, Marek, Škojec, Sko-
pal 2000, 2001). V roce 2006–2007 bylo na lokalitě za-
počato s realizací plánované výstavby rodinných domů.
V předstihu před stavební činností byl na ploše pěti sta-
vebních parcel proveden výzkum (ARÚ AV ČR Brno,
v. v. i., pracoviště Mikulčice), který odkryl část raně stře-
dověkého, mladobronzového a laténského sídliště (Ma-
zuch, Škojec 2007, Mazuch 2008). Výzkum v roce 2008
proběhl na dvou dalších stavebních parcelách. Na zkou-
mané ploše bylo prokopáno celkem 12 objektů. Do sta-
rohradištního období lze pravděpodobně přiřadit obj. 82,
v jehož výplni byly nalezeny zlomky keramiky, pekáče,

strusky, mazanice, brousku, několik atypických želez,
zlomky kostěného hřebene a velké množství rybích kostí,
šupin a drobných zvířecích kostí (např. kost raka). Nej-
větší počet, celkem 8 objektů, je možno datovat do středo-
hradištního období (obj. 83–86, 91–93). Na základě nečet-
ných atypických zlomků keramiky lze alespoň rámcově
do raného středověku přiřadit obj. 88 a 89. Ani u zbý-
vajících dvou objektů (obj. 87 a 90), v jejichž výplních
byly nalezeny pouze nečetné atypické pravěké zlomky ke-
ramiky, nemůžeme vyloučit jejich raně středověké stáří.
Opravňuje nás k tomu především téměř uniformní vzhled
všech prokopaných objektů.

Osm prozkoumaných objektů lze označit jako obilnice,
v nichž bylo uchováváno obilí nejen pro potřeby samotné
vesnice, ale zřejmě i pro nedaleké velkomoravské hradiště
Mikulčice-Valy (Mazuch 2008). V předešlých sezonách
bylo na „Podbřežnících“ odkryto patrně až 18 velkomo-
ravských obilnic, celkem jich tedy z této lokality spolu
s výše vzpomenutými objekty známe již 26! Zkoumané
sídliště představuje první hmatatelný doklad archeologic-
kého modelu, počítajícího s existencí „satelitních“ ves-
nic, které v zázemí velkomoravských mocenských cen-
ter plnily nejen roli při zásobování potravinami, ale jak se
ukazuje právě na základě výzkumu popisovaného sídliště,
mohly zde být prováděny i některé specializované výrobní
činnosti (Mazuch 2008).

Marian Mazuch, Jaroslav Škojec
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zkumů 41, 170–171.
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von Mikulčice VI. Brno, 289–344.

404



Přehled výzkumů 50, Brno 2009

Resumé

Mikulčice (Bez. Hodonín). „Podbřežníky“. Frühmitte-
lalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)

„U školy“ – intravilán obce. Raný, vrcholný–pozdní
středověk, novověk. Pohřebiště. Záchranný výzkum.
Při kopání základů pro přístavbu základní školy v Mi-

kulčicích v srpnu 2008 byly nalezeny lidské kosti. Násled-
ným záchranným výzkumem bylo pracovníky mikulčické
základny ARÚ AV ČR Brno, v. v. i., zjištěno na ploše vý-
kopu o rozměrech 0,8 × 5,5 m celkem 32 hrobů z mlado-
hradištního období, vrcholného až pozdního středověku
a novověku.
První vrstva hrobů se nacházela 150 cm pod dnešním

povrchem. Do podloží v úrovni 190 cm byly zahlou-
beny pouze nejníže položené hroby (dno nejhlubší hro-
bové jámy sahalo do v hl. 207 cm). Kostry měly růz-
nou orientaci, většinou směřovaly nohama k JV. Počet
hrobů a jejich časté vzájemné porušování dokládá velkou
intenzitu pochovávání v širším prostoru kolem kostela.
Za mladohradištní lze s jistotou označit pouze hrob 9, le-
žící v hl. 170 cm a datovaný rámcově do 12. stol. Obsaho-
val bronz. prsten, bronz. nášivku (?) a náhrdelník z korálů
a dvou kovových perel; po obou stranách lebky bylo nale-
zeno po třech bronzových esovitých záušnicích. Ve stejné
hloubce jako hrob 9 se nacházely evidentně mladé (vr-
cholně středověké až novověké) hroby, např. hr. 23, 24,
28 a 30 – všechny se železnými hřeby, nebo hr. 29 s mincí,
bronz. zapínacími háčky a bronz. kazetovým řetězem.
Vmladších, vrcholně středověkých až novověkých hro-

bech byly nalézány železné hřeby, bronz. medailonky,
křížky,mince, ozdoby oděvů apod. Vmnoha hrobech byly
zachyceny zbytky dřevěných rakví. V Hrobě 5 se docho-
valy zbytky oděvu.
Lokalita byla zkoumána již v letech 1981–1985

(Klíma 1987). Jde o mladohradištní pohřebiště z 12.–
13. století a pozdější kostelní hřbitov. Na rozdíl od mla-
dých hrobů, které se koncentrovaly kolem kostela, le-
želo mladohradištní pohřebiště poněkud stranou, cca 25
až 50 m západně od kostela. Výše uvedený hrob 9 patřil
k okrajové, kostelu přilehlé části pohřebiště. Zda v místě
dnešního, v jádru gotického kostela Nanebevzetí P. Ma-
rie stála již ve 12. století románská kostelní stavba, nelze
prokázat.
Nález mladohradištního pohřebiště, středověkého a no-

vověkého hřbitova v blízkosti školy a přilehlého kostela
v Mikulčicích je z hlediska sídelního vývoje obce velmi
důležitý. Ovšem předpoklad přímé kontinuity mladohra-
dištního až novověkého pochovávání, která se zde nabízí,
bude třeba dále ověřovat.

Lumír Poláček, Radovan Rutar
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Resumé

Der Befund des jungburgwallzeitlichen Gräberfeldes
aus dem 12.–13. Jh. und des mittelalterlichen und ne-
uzeitlichen Friedhofs an der Maria Himmelfahrts-
Kirche in Mikulčice aus den Jahren 1981–1985
und 2008 ist hinsichtlich der Siedlungsentwicklung
des Ortes von großer Bedeutung. Die Vorausse-
tzung einer Kontinuität der jungburgwallzeitlichen–
mittelalterlichen/neuzeitlichen Bestattung ist jedoch
weiter zu überprüfen.

MODŘICE (OKR. BRNO-VENKOV)

Havlíčkova ulice 236, p. č. 78. Mladší doba hra-
dištní, vrcholný středověk. Pohřebiště, sídliště, měs-
tečko. Záchranný výzkum.
V prosinci 2008 započal záchranný archeologický vý-

zkum vyvolaný stavbou rodinného domku na parcele č. 78
v Havlíčkově ulici. Plocha leží v intravilánu obceModřice
přibližně 80 m vzdušnou čarou od kostela sv. Gotharda
a 50 m od náměstí Svobody (obr. 88). Celková zkoumaná
plocha má rozměry 10 × 10 metrů. Dochované archeolo-
gické terény měly mocnost přibližně 1,2 m.
Výzkumem se podařilo zachytit sídlištní aktivity

v rámci městečka, předběžně datované do 15. století. Jed-
nalo se o relikt základu nadzemní stavby, tvořené žlabem
s kůlovými jamkami na dně, nejspíše hospodářského cha-
rakteru, a dále pak o pozůstatky lochu při hranici par-
cely směrem do ulice. Blíže nezjištěnou výrobní aktivitu
na parcele dokládají relikty devíti pyrotechnologických
zařízení, zčásti ve vzájemných superpozicích.
Další časový horizont osídlení zkoumané plochy před-

stavuje zahloubená, nejspíše potravinářská pec i s docho-
vanou předpecní jámou. Předběžně ji lze datovat do po-
loviny 13. století s možným přesahem do 1. poloviny
14. století. Důležitým zjištěním je skutečnost, že tento ob-
jekt zčásti porušuje starší hrob.
Nejstarší aktivitou na parcele je odkryv nejspíše pokra-

čování již dříve známého a narušeného pohřebiště, které
bylo objeveno v roce 1977 v jihozápadním cípu náměstí
Svobody (Měřínský 1980, 87; Měřínský 1984, 355–359;
Stloukal 1983, 67–68). Toto pohřebiště pokračovalo prav-
děpodobně směrem na jihozápad a dále mimo námi zkou-
manou plochu. Při novém výzkumu se podařilo odkrýt
celkem devatenáct hrobů. Mrtví leželi na zádech (jen je-
den hrob asi v mírně skrčené poloze, na boku), s rukama
podél těla (výjimečně složenýma v klíně). Část nebožtíků
ležela i v rakvích. V hrobech se podařilo nalézt dvě eso-
vité náušnice (hrob 813), tři denáry (ležely vždy v ob-
lasti pánve; hroby 806, 817, 818), šest korálků (dětský
hrob 804, 2 korálky byly skleněné, ostatní hliněné) a je-
den bohatě zdobený dvojdílný parohový předmět nezná-
mého účelu (hrob 802). Dle nálezů datujeme pohřebiště
do 11. století a podle určení jednoho z denárů (hrob 806:
denár určil Jan Videman jako ražbu uherského krále Ště-
pána I., vládnoucího v letech 997–1038) do jeho první po-
loviny. Dalším zpracováním je nutné vyřešit rozdílné da-
tování nejspíše jednoho pohřebiště, protože jeho dříve ob-
jevený fragment byl datován do poloviny 13. století na zá-
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Obr. 88:Modřice. Vyznačení plochy výzkumu. Abb. 88: Mod-
řice. Bezeichnung der Grabungsfläche.

kladě zlomků keramiky v zásypu některých hrobů (Pro-
cházka 2003, 286). Informace o výzkumu je nutno brát
jako předběžné, nebot’ výzkum, který z klimatických dů-
vodů pokračoval i v roce 2009, ještě není zcela uzavřen.

Miroslav Dejmal
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Resumé

Modřice (Bez. Brno-venkov), Havlíčkova Str., Konstr.
Nr. 236, Parz. Nr. 78. Jungburgwallzeit, Spätmittelalter.
Gräberfeld, Siedlung, Städtchen. Rettungsgrabung.

Obr. 89: Mohelnice. Třebovská ulice. Sonda A– severní profil.
Abb. 89: Mohelnice. Třebovská Str. Sondage A – nordliches Pro-
fil.

MOHELNICE (OKR. ŠUMPERK)

Třebovská ulice, p. č. 240. Doba mladohradištní
(12. stol.), vrcholný středověk, novověk. Městské
hradby. Zjišt’ovací sondáž.

V létě a na podzim roku 2008 započalo město Mohel-
nice s první etapou dlouho očekávané opravy mohelnic-
kých městských hradeb. V první etapě byl zvolen úsek
hradeb nacházející se naproti křižovatce ulice Třebovské
a Okružní za sochou rudoarmějce (parc. č. 240), jehož
stav byl nejvíce havarijní. Oprava probíhala pod dohledem
památkovým a archeologickým (VM Šumperk). V prů-
běhu opravy bylo rozhodnuto o využití této dlouho očeká-
vané příležitosti k provedení dvou sond A a B u vnějšího
líce hradby. Základní poloha místa úseku hradeb je pro-
storově zachycena na Základní mapě ČR 1:5 000, rok vy-
dání 2006, list Zábřeh 7–9, sonda A 176 mm od Z sekční
čáry a 250 mm od J sekční čáry; sonda B 176 od Z s.č.
a 252 mm od J sekční čáry. Úsek hradeb je zde pří-
stupný ze Z strany po vyvýšenině, která se zde prudce
z roviny zvedá a má podobu zemní terasy. Její sklon byl
zřejmě uměle upraven. Není tedy možné bez provedení
sondy vedoucí napříč terasou zrekonstruovat situaci te-
rénu před hradbou a jednoznačně říct, zda by se mohlo
jednat o zbytek parkánu.

Sonda A měla rozměry 1,5 × 1,5 m (obr. 89, 90).
Pod vrstvou novověké navážky se nacházela uměle navr-
šená vrstva (č. 2) žlutohnědého jílu, s ojedinělými nálezy
keramiky z vrcholného středověku a pravěku. Souvisela
zřejmě s výstavbou hradby a pravděpodobně k ní byla při-
hozena za účelem zpevnění jejího založení. Následovala
kulturní vrstva 3 ještě se smíšenými keramickými nálezy
z vrcholného středověku a pravěku (keramika bez sig-
nifikantních znaků – datace mladší až pozdní doba ka-
menná).Ve vrstvě 4 se nacházely již pouze pravěké střepy
(viz kapitola Neolit). Pod touto vrstvou, v hloubce 1,2 m,
se nachází pouze jílovité podloží, na které je základ
hradby položen.
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Obr. 90: Mohelnice. Třebovská ulice. Sonda A. Abb. 90: Mo-
helnice. Třebovská Str. Sondage A.

Obr. 91: Mohelnice. Třebovská ulice. Sonda B. Abb. 91: Mo-
helnice. Třebovská Str. Sondage B.

Sonda Bměla rozměry 1× 1,5 m a byla položena 3,8 m
severně od sondy A v místě předpokládaného zachova-
ného základového odskoku hradby (obr. 91). Sonda brzy
odhalila, že nejde o odskok, ale o hradební destrukci –
kavernu s vypadlými kameny. Sled vrstev zde byl stejný
jako v sondě A. Rozdíl byl v hloubce založení hradby. Již
v hloubce 30 cm zde hradba spočívala na vrstvě 2 – žlutý
jíl o mocnosti 38 cm. Pod ní byly vrstvy 3–4 s kerami-
kou středověkou a pravěkou. Nejstarší středověká kera-
mika byla ve spodní vrstvě a je datovatelná do předkoloni-
začního osídlení – 12. stol. Podloží se nacházelo v hloubce
1 m od současné úrovně povrchu.
Obě sondy překvapivě odhalily jiné skutečnosti v zalo-

žení hradby. Lze si to vysvětlit pouze tak, že se mohly stří-
dat úseky hradby položené na podloží a části, které byly
usazeny pár centimetrů pod povrchem na uměle navrše-
nou jílovitou vrstvu. Tuto hypotézu by však mohl potvr-
dil jen další průzkum. To, že zde byla hradba takovýmto
způsobem provedena, může být vysvětleno bud’to snahou
urychlit stavbu a ušetřit stavební materiál, anebo v místě
sondy B byla jiná, nám neznámá situace. I tak se pozůsta-
tek hradby pod destrukcí jevil jako výrazně mladší, pro-
vizorně spravený úsek. Protože tato část hradby byla jedi-
ným opomenutým místem opravy hradeb a okolní líc byl
již nově obezděn, není možné se více k této části hradby
vyjádřit.

Obr. 92: Mohelnice – upravená mapa stabilního katastru
z r. 1834 (dle Plaček 2001, obr. 759), silnou čarou vyzna-
čena plocha výzkumu, tenkou poloha biskupského sídla.
Abb. 92: Mohelnice – der Stadtplan aus 1834 (nach Plaček 2001,
obr. 759).

Výsledky zjišt’ovací sondáže jsou předběžné, son-
dážní práce budou v souvislosti s 2. etapou opravy hra-
deb v roce 2009 pokračovat. Plánuje se provedení sond
i z vnitřní strany hradeb tak, aby byl získán ucelený ob-
raz řezem hradby. Teprve pak budou moci být získané vý-
sledky výzkumu komplexně vyhodnoceny.

Martin Baják

Resumé

Mohelnice (okr. Šumperk). Třebovská Str., Parz.
Nr. 240. Jungburgwallzeit, Hochmittelalter, Neuzeit.
Stadtmauer. Sondierungsgrabung.

MOHELNICE (OKR. ŠUMPERK)

Ulice U Brány, Hřebíkářská p. č. 43/1, 44/3-5, 45,
46/2. Vrcholný středověk, novověk. Město. Záchranný
výzkum.
Při archeologickém dohledu (duben 2008 –VM Šum-

perk) vyvolaném zřizováním přípojek inženýrských sítí
k novému sportovnímu Squash centru Olympia byly do-
kumentovány tři archeologické objekty. Sledovaný pro-
stor se nachází na SV okraji historického jádra města,
na ulicích U Brány a částečně i ulici Hřebíkářská, mezi
hradbami města a linií zadní části zástavby ležící na Sme-
tanově ulici (obr. 92).
Dva objekty se v řezu jevily jako propálené vrstvy

mazanice. Podle sporadicky v nich nalezené keramiky
je můžeme časově zařadit do raného novověku a lze je
identifikovat jako pecní, výrobní zařízení, které se zde
dříve v tomto prostoru koncentrovalo. Podobně propá-
lená místa mazanice byla dokumentována při záchranném
arch. výzkumu realizovaném na přilehlé parcele č. 54 a 55
v roce 1999 (V. Goš, K. Faltýnek).
Nejvýznamnějším nálezem byl objekt č. 3, interpreto-

vaný jako vrcholně středověká odpadní jáma, který se na-
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Obr. 93:Mohelnice: Objekt 3 – odpadní jáma. Abb. 93: Mohel-
nice: Abfallgrube N. 3.

cházel při severní stěně novostavby Squash centra Olym-
pie (obr. 93). Byl při hloubení bagrem lehce porušen. Vý-
kop prot’al část objektu, který dále v nezjištěné délce se-
verním a jižním směrem pod novostavbu pokračoval. Na-
cházel se v hl. 94 cm pod vrstvou novověkých navážek,
vyplňovala ho tmavá, hnědošedá bahnitá zemina s po-
četnými fragmenty silnostěnných, grafitových zásobnic.
Dle okrajů a výdutí pravděpodobně 5–6 zásobnic, ma-
lým počtem byla zastoupena i keramika kuchyňská, dále
mazanice, zvířecí kosti, struska, železo. Blíže východ-
nímu okraji se nacházela část dna zásobnice otočená dnem
vzhůru. Okolo něj a pod ním se nacházela větší koncen-
trace střepů a kamenů. Zahluboval se do sprašového, jílo-
vitého podloží, dno se lehce svažovalo k východu, dosáhlo
maximální hloubky 127 cm. Celková V–Z délka činila 1–
1,3 m.
Okraje masivních zásobnic ze souboru jsou kyjovitě ze-

sílené a odpovídají typům III. a IV. dle typologie V. Goše,
vypracované na základě nálezů zásobnic ze severní Mo-
ravy (Goš, Karel 1979, 163–175). Výzdobu zásobnic tvoří
široká nevýrazná hřebenová vlnice, žlábkování, šikmé
vrypy. Podle okrajů zásobnic a okrajů kuchyňské kera-
miky, zdobené kolkem, můžeme objekt datovat do 14. sto-
letí. Objekt odpadní jímky s relikty středověkých zásob-
nic se tak v Mohelnici přiřadil k řadě dalším, které zde již
v minulosti byly objeveny.

Martin Baják, Jakub Halama
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Resumé

Mohelnice (Bez. Šumperk). U Brány, Hřebíkářská Str.,
Hochmittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. MOKRÁ U BRNA,
OKR. BRNO-VENKOV)

Mokrá-lom XIII, „Nad Studénčným“. Středověk,
novověk. Důl. Záchranný výzkum.
Po navázání na zjišt’ovací sondáž z r. 2007 byl prove-

den předstihový záchranný výzkum v prostoru drobné při-
povrchové dobývky železných rud na hraně mezi úbočím
a vrcholem Hostěnické plošiny, nad V svahem Studénč-
ného žlebu (dobývací prostor lomu Mokrá). Systémem
příčných sond byla zkoumána zkrasovělá puklina (kapsa
typu „amas“) ve vápencích macošského souvrství v délce
cca 25 m. Hloubka zrudnění aluviální výplně kapsy do-
sáhla místy cca 1,5 m a šířky cca 0,3–1 m. Podle posudku
B. Fojta z Ústavu geologických věd PřF MU Brno zde
byly těženy limonity s obsahem goethitizovaných úlomků
devonských fosilií (pravděpod. stromatopor a bakterií,
podle J. Kalvody). Rudnina dosahuje nejvyššího obsahu
Fe2O3 nad 80 % hmotnosti, čímž se řadí mezi vhodné
suroviny pro hutnění a získávání „železné houby“. Svou
kvalitou se jedná o rudninu s výrazně vyšším obsahem
oxidu železitého než rudnina z hematitizovaných vápenců
z lokality „Nad skalami“ u jeskyně Pekárny (Fojt 2007).
Výzkumem byla získána málo početná kolekce nálezů,
převážně novověkého charakteru (podkůvka z boty, ka-
menná kulička, podkovové hřebíky), která však pochází
pouze z povrchových vrstev a z okolí dolu, což vlastní
dobývku přímo nedatuje.

Petr Kos

Literatura

Fojt, B. 2007: Mineralogická charakteristika lokality
„Studniční žleb“ v katastru těžebního území velko-
lomu Mokrá. Rkp. uložen: Ústav geologických věd
PřF MU Brno.

Resumé

Mokrá-Horákov (Kataster Mokrá u Brna, Bez. Brno-
venkov), „Nad Studénčným“. Mittelalter, Neuzeit. Ber-
gbau. Rettungsgrabung.

MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. MOKRÁ U BRNA,
OKR. BRNO-VENKOV)

Mokrá-lom XIV, „Studénčný“. Středověk (15. stol.).
Vápenické pece, zemnice. Záchranný výzkum.
Pod Z strání Studénčného žlebu byly r. 2008 prozkou-

mány dvě polní vápenické pece s přilehlou zemnicí, která
poskytla železnou podkovu a zlomky nádob z 15. stol.
Pece využívaly vápence macošského souvrství z bez-
prostředního okolí. Zemnice mohla podle nálezů sloužit
k ustájení koně, případně jako přechodné obydlí vápeníka.

Petr Kos
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Resumé

Mokrá-Horákov (Kat. Mokrá u Brna, Bez. Brno-
venkov), „Studénčný“. Spätmittelalter. Kalkofen,
Siedlung. Rettungsgrabung.

MOKRÁ-HORÁKOV (K. Ú. MOKRÁ U BRNA,
OKR. BRNO-VENKOV)

Mokrá-lom XV, „Mokerský les“. Středověk, novo-
věk. Důl. Záchranný výzkum.
V dobývacím prostoru lomu Mokrá, trati Mokerský

les, S od lokality Studénčný žleb byl proveden předsti-
hový výzkum domnělé dobývky železné rudy. Průzkum-
nou sondou, umístěnou na dno mělkého závrtku č. 25
Šachtica, byla lokalizována 2 m hluboká vertikální šachta,
z jejíhož dna vybíhala západním směrem mírně klesající
chodbička, vysoká cca 1 m. Protože byl strop chodby tvo-
řen vesměs labilními vápencovými lavicemi, byl výzkum
přerušen ve vzdálenosti cca 0,6 m od šachty. Průzkum-
nou sondou byla doložena existence zaniklého důlního
díla sloužícího k exploataci železných rud, které nebyly
prozatím odborně analyzovány. Z výplně štoly pocházejí
úlomky rud a ojediněle také zvířecí kosti. Podle geomor-
fologické stavby díla se zdá, že se jedná o fosilní kra-
sový útvar, který byl zaplněn sedimentem, v němž došlo
následně ke zrudnění některých jeho složek. Datace ob-
jektu nebyla díky naprosté absenci datovacího materiálu
možná, patrně se však jedná o dobývku, která byla běžná
ve středověkém až novověkém období.

Petr Kos

Resumé

Mokrá-Horákov (Kat. Mokrá u Brna, Bez. Brno-
venkov), „Mokerský les“. Mittelalter, Neuzeit. Bergbau.
Rettungsgrabung.

MORAVSKÝ BEROUN (OKR. OLOMOUC)

Náměstí 9. května. Novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.
Záchranný archeologický výzkum proběhl ve dnech

3. 9. až 12. 9. roku 2008 formou sondáže, kdy byly po-
loženy na ploše náměstí 9. května dvě sondy. Sondáž pro-
běhla na ploše náměstí kvůli získání nových a relevant-
ních archeologických dat, nebot’ v roce 2009 má toto
náměstí projít náročnou přestavbou. Identifikace lokality
na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – číslo listu 15-33-12: Z
: 318 – J : 204; Z : 316 – J 197: ; Z : 316 – J : 203. Vzdá-
lenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) a jižní
(J) sekční čáry.
Sonda 1 byla vytyčena v severní části náměstí, v pro-

storu parkoviště poblíž nákupního střediska. Měla ob-
délný půdorys s rozměry 2 × 4 m. V sondě 1 byly
kromě recentního výkopu vodovodu zkoumány přede-
vším kulturní vrstvy, tvořící v minulosti zpevněný povrch
náměstí, jejichž maximální stáří patrně nesahá dále než

do 19. století. Sonda 2 byla situována přibližně uprostřed
náměstí mezi komunikací a hranicí ochranného pásma pa-
mátného stromu. Byla vyhloubena severozápadním smě-
rem od kmene lípy. Sonda měla obdélný půdorys s roz-
měry 2 × 3 m. V sondě 2 také nebyly zjištěny síd-
lištní vrstvy, které by bylo možné považovat za starší než
z 19. století. Za nejzajímavější nález lze považovat ob-
jev kamenné „obruby“– kontext 0900 a kamenné kon-
strukce – kontext 0902. Tato kamenná konstrukce mohla
být součástí dláždění a sloužila patrně jako schody k vy-
rovnání výškových rozdílů na náměstí. Také nelze vylou-
čit možnost, že kamenné konstrukce mohly sloužit jako
základ pro nadzemní stavbu anebo pro sochu, která mohla
stát na náměstí. Nejvíce pravděpodobná se jeví mož-
nost, že tato konstrukce má spojitost s dřevěným vodo-
vodem, který byl v Moravském Berouně postaven kolem
roku 1822. Dřevěný vodovod byl vyhotoven s vyústěním
do veřejných kašen na náměstí. Pak by tato konstrukce
mohla být součást kašny.

Jakub Vrána

Resumé

Moravský Beroun (Bez. Olomouc), 9. května Platz.
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

MORAVSKÝ PÍSEK (OKR. HODONÍN)

Velkomoravská ulice 326, 328. Středověk, novověk.
Sídliště. Záchranný výzkum.
Výkopové práce při stavbě kanalizace v rámci rekon-

strukce hlavní silnice v prosinci 2008 byly podnětem
k provedení záchranného výzkumu (ZM ČR 1: 10 000,
kladový list 35 – 11 – 01, okolí bodu 101/650 mm
od Z/J s. č.). Od úrovně horní vrstvy ornice, resp. kufru
vozovky, se v okolí domů č. p. 326 a 328 vyskytovala
na profilech obdobná stratigrafie. Jednalo se o kulturní
souvrství, vzniklé z hlinitého půdního typu na výrazné
písečné duně, kde byly zachyceny také tři sídlištní ob-
jekty. Jejich vzorkování nepřineslo žádné nálezy, avšak
keramické fragmenty ze spodní tmavé vrstvy lze přiřadit
k velatické kultuře (viz kapitola Doba bronzová) a kultuře
s moravskou malovanou keramikou (viz kapitola Neolit
a eneolit), horní vrstva náleží středověku až novověku.
Nově objevená lokalita se nachází poblíž několika dříve
zkoumaných sídlišt’ pravěkého a historického stáří, čímž
významně rozšiřuje topografii daného mikroregionu.

Jaromír Šmerda

Resumé

Moravský Písek (Bez. Hodonín), Velkomoravská Str.
Nr. 326, 328. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ (OKR. OLOMOUC)

„K Baběnci“. Středohradištní období. Sídliště. Zá-
chranný výzkum.
Vměsících červnu a červenci 2008 byly v poloze K Ba-

běnci na katastru Náměště na Hané prováděny rozvody
vody a plynu pro nově vznikající kolonii rodinných domů
(2. etapa budování inženýrských sítí). Přestože rýha k ulo-
žení plynovodního a vodovodního řadu byla hloubena pa-
ralelně s rozvody nízkého napětí (1. etapa budování inže-
nýrských sítí), došlo k porušení 6 dalších archeologických
objektů. Z pěti objektů byla získána keramika slezské fáze
lužických popelnicových polí, z jednoho keramika středo-
hradištní. Rovné dno posledně jmenovaného objektu do-
voluje uvažovat o tom, že šlo o chatu.

Miroslav Šmíd

Resumé

Náměšt’ na Hané (Bez. Olomouc), „K Baběnci“. Mitt-
lere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

NĚMČANY (OKR. VYŠKOV)

Kostel sv. Antonína. Novověk. Kostel, ojedinělé ná-
lezy. Dokumentace.
V rámci celkové rekonstrukce kostela sv. Antonína

v Němčanech byla provedena i oprava podlahy, při které
bylo odkryto starší zdivo.
Němčanský kostel se nachází při jihovýchodním okraji

obce na pravém břehu Němčanského potoka, v nadmoř-
ské výšce 230 m. Na ZM ČR 1: 10 000, list 24-43-04, se
lokalita nachází mezi body 385:001, 385:002, 388:003 a
388:001 mm Z/J od s. č.
Odstraněním podlahy kostela sv. Antonína, který byl

založen r. 1676 a nově vystavěn r. 1731, bylo od-
kryto několik druhů zdiva. První zdokumentované zdivo
(kont. 901) se nacházelo v prostoru mezi patkami trium-
fálního oblouku. Ve spodní části ho tvořily ploché opra-
cované kameny zhruba jednotné velikosti, v horní části
dvě řady cihel (15 × 26 × 7 cm), které byly použity
k dostavbě vstupu do mírně vyvýšeného kněžiště. 0,90 m
před výše zmíněným kněžištěm se nachází cihlový půdo-
rys původního oltáře (kont. 903). Další pozůstatky zdiva
(kont. 902) se našly při vstupu do kostela. K jeho výstavbě
byly použity velké kusy pískovce a lomového kamene,
spojované maltou. Tato zed’ byla široká 0,56 m a vypl-
ňovala celou šířku vstupního prostoru kostela. Svojí kom-
pozicí odpovídala původní kamenné zdi odkryté v přední
části stavby. Ostatní relikty zdiva (kont. 904 a 905) se na-
cházejí v prostoru kněžiště. Jde o cihlový základ pro nový
oltář a betonové ukotvení obětního stolu.
Obvodové zdivo kostela bylo z větší části vystavěno

z cihel. Pouze úsek 4,30 m přední části lodě (před jejím
rozšířením příčným ramenem) byl proveden z kamene.
Navazující úsek dlouhý 1,10 m byl sice již cihlový, ale
na kamenných základech. Tutéž strukturu mělo i levé za-
končení příčného ramene (z pohledu od vstupu), kdežto

pravé zakončení bylo vybudováno již na cihlových zákla-
dech, občas doplněných kamenem.
Dno kostela je tvořeno tmavou hlínou s ojedinělými

lidskými kosterními pozůstatky, které patřily několika je-
dincům. Kostry byly předány k odbornému antropologic-
kému zpracování. Další nálezy nebyly zjištěny.

Klára Rybářová

Resumé

Němčany (Bez. Vyškov), Kirche S. Antonin. Neuzeit.
Kirche, Einzelfund.

NĚMČICE NAD HANOU (OKR. PROSTĚJOV)

„Padělky v hrušce“. Středověk. Kulturní vrstva. Zá-
chranný výzkum.
Podél severního okraje nově skryté plochy (sektory L

a M, čtverce L2 a M2) na skládce komunálního odpadu
v Němčicích nad Hanou se po odstranění ornice vyrý-
soval tmavší pruh hlíny, široký přibližně 10 m. Hrudky
mazanice a drobné zlomky keramiky naznačovaly, že
se jedná o kulturní vrstvu, eventuálně o sedimenty pře-
místěné z horních partií návrší. Drobná sonda, položená
na východním okraji pruhu tmavé hlíny, ukázala, že jde
o druhou z naznačených alternativ. Stopy někdejšího osíd-
lení lze pak očekávat východně od provedené skrývky,
na západním okraji návrší. Materiál datuje předpokládané
osídlení do mladohradištního období.

Miroslav Šmíd

Resumé

Němčice nad Hanou (Bez. Prostějov), „Padělky
v hrušce“. Mittelalter. Kulturschicht. Rettungsgrabung.

OLDŘIŠOV (OKR. OPAVA)

„Na plšt’ské cestě“, p. č. 291/18, 291/20, 291/21,
291/33. Středověk, novověk. Vesnice. Záchranný vý-
zkum.
V průběhu roku 2008 pokračovala v polní trati

„Na plšt’ské cestě“ na západním okraji obce Oldřišov vý-
stavba dalších 10 rodinných domů. Vedle zahloubených
sídlištních objektů przeworské kultury (viz kapitola Doba
římská, zde popis naleziště) byly dokumentovány i situace
středověkého a novověkého stáří.
V severovýchodní části plochy (parc. č. 291/20; NPÚ

Ostrava č. akce 76/08) byla narušena část příkopového
ohrazení zachyceného při výzkumu již v roce 2006 (Kras-
nokutská, Zezula 488–489). Nyní se podařilo odkrýt část
ramene o délce 9 m, směřujícího severním směrem. Profil
příkopu byl hrotitý, zahloubení dosahovalo 0,8 m a ma-
ximální šířka byla 1,6 m (obr. 94)). Ulehlá výplň byla
tvořena šedohnědou prachovou hlínou, kromě dvou drob-
ných vrcholně středověkých fragmentů se z ní však ne-
podařilo získat žádné keramické nálezy. Ve vnitřním pro-
storu samotného příkopového ohrazení bylo dokumento-
váno 7 pravidelně uspořádaných sloupových pravoúhlých
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Obr. 94: Oldřišov: Pohled na příkopové ohrazení od severu.
Abb. 94: Oldřišov. Blick auf den Graben von Norden.

jam o rozměrech 0,45 × 0,45 m, vyplněných pozůstatky
ztrouchnivělého dřeva, cihel a malty. Od této parcely byla
4 m jižním směrem provedena další skrývka ornice (parc.
č. 291/21; č. a. NPÚ Ostrava č. akce 81/08) na ploše o roz-
měrech cca 8,5 × 8,5. Ve sprašovém podloží bylo za-
chyceno dalších dvanáct negativů po kůlech o rozměrech
od 0,1 až po 0,35 m, některé z nich byly vyplněny dřevě-
ným prachem. Pět z nich bylo zasazeno taktéž do zhruba
čtvercového výkopu (z toho tři byly situovány v řadě) stej-
ného rozměru jako výše uvedené kůly, ostatní byly ražené.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobná souvislost obou
zkoumaných situací, může se jednat o pozůstatek obdélné
či čtvercové stavby sloupové konstrukce, jejíž délka pře-
sahuje 12 m. Spojitost s příkopem je nejasná, rozdílný
charakter výplně ji však spíše vylučuje. Ve výplni slou-
pových čtvercových jam se totiž na rozdíl od příkopu vy-
skytoval stavební materiál, dále byly získány fragmenty
strusek a jeden malý fragment keramické nádoby, rám-
cově datovaný do vrcholného středověku. Při ručním za-
čišt’ování profilů na okrajích zkoumané plochy bylo z or-
niční vrstvy získáno též několik kusů mazanice a dva ke-
ramické fragmenty, spadající do 15. až 1. pol. 16. století.
Datace popisované stavby je z důvodu nedostatku kera-

mických nálezů obtížná, uvažovat lze nejpravděpodobněji
o pozdním středověku až novověku.
Jako záležitosti náležející do období průběhu 2. svě-

tové války je možné interpretovat objekty dokumento-
vané na parcelách č. 291/18 (NPÚ Ostrava č. akce 78/08)
a 291/33 (NPÚ Ostrava č. akce 35/08). V prvním případě
se jednalo o komplex mělkých příkopů, v druhém o jámu

o rozměrech 1,9 × 0,9 m, která svými rozměry a tvarem
připomínala jámu hrobovou.

Tereza Krasnokutská, Pavel Malík

Resumé

Oldřišov (Bez. Opava), „Na plšt’ské cestě“. Mittelalter,
Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.

OLEŠNICE U BOUZOVA (OKR. OLOMOUC)

Okraj intravilánu. Středověk. Sídliště. Povrchový
sběr.
Na katastru obce Olešnice u Bouzova, na jejím JV

okraji, bylo v okolí bodu 1) Y=568027; X=1 107 347 po-
mocí povrchové prospekce nalezeno několik tuhových ke-
ramických zlomků a též i několik zlomků tzv. krupičkové
keramiky z olomouckého keramického okruhu. V okolí
bodu 2) Y=568 110; X=1 107 246 bylo nalezeno rovněž
pomocí povrchové prospekce několik tuhových keramic-
kých zlomků nádob. Keramiku z obou těchto lokalit lze
časově zařadit do přelomu 13.–14. stol. Lokality dosud
nebyly známy.

Karel Faltýnek

Resumé

Olešnice u Bouzova (Bez. Olomouc). Mittelalter.
Siedlung. Lesefunde.

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO,
OKR. OLOMOUC)

Ulice Pekařská, Denisova a náměstí Republiky,
parc. č. 116/29, 116/45, 116/46. Doba bronzová, středo
a mladohradištní období, vrcholný středověk, novo-
věk. Město, sídlištní vrstvy. Záchranný výzkum.
Z důvodu neutěšeného technického stavu jedné z nej-

rušnějších obchodních a dopravních tříd města Olomouce
proběhla její celková rekonstrukce. V průběhu záchran-
ného archeologického výzkumu v Olomouci v ulicích Pe-
kařské, Denisově a náměstí Republiky, se z celkové délky
454 m rekonstruované trasy podařilo v 68 sondách za-
kreslit 91,10 m na 68 profilech. Lokalizace prozkoumané
komunikace v souřadnicích od nám. Republiky po ulici
8. května:

X Y
546 630,99 1 121 238,57
546 785,62 1 121 277,13
546 894,94 1 121 309,62
546 945,36 1 121 300,43
547 074,97 1 121 288,22
547 095,63 1 121 297,38

Vlastní archeologický výzkum probíhal sedm dní
v týdnu od 5. března do 29. června 2007.
Výzkum v ulicích Pekařské, Denisově a náměstí Re-

publiky lze prostorově i časově rozdělit na dvě části, které
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Obr. 95: Olomouc, Pekařská –Náměstí Republiky: Celkový plán výzkumu v DKM s rozmístěním sond a výškový řez lokali-
tou, kde je zachycena úroveň podloží a nejnižší úroveň dláždění ulice (sestavili J. Grégr a R. Zatloukal). Abb. 95: Olomouc,
Pekařská – Republiky Platz. Gesamtplan der Ausgrabung mit kartierten Sondagen und Profil des Fundortes mit der Liegende-Ebene
und dem niedrigsten Niveau des Straßenpflasters (J. Grégr., R. Zatloukal).

prakticky kopírují původní rozdělení Olomouce na město
a suburbium Předhradí. Méně výrazné je toto dělení
v pravěku, kdy se osídlení z doby bronzové rozprostírá
v obou částech, přesto jsou doklady z Předhradí na pod-
statně vyšší kvalitativní i kvantitativní úrovni. Zcela jed-
noznačně platí toto rozdělení pro středověk. Zatímco
na Předhradí na dnešním náměstí Republiky byl zjiš-
těn středohradištní sídlištní objekt a v přilehlé Denisově
ulici dokonce pohřeb z druhé poloviny 10. století, z ulic
Denisovy a Pekařské z areálu města tak staré doklady
osídlení zcela chybí. Skalní podloží v Denisově ulici
sahá prakticky až k současnému povrchu, takže v mno-
hých profilech byl zdokumentován pouze průběh skály,
nad kterou bylo jenom souvrství skladby současné vo-
zovky. Na rozvinutém řezu (obr. 95) je vynesen průběh
podloží, jež od křižovatky ulice Pekařské a Zámečnické
tvoří písek (nejnižší linka) od profilu P 52 skála (vyšší
linka), nad níž je opět písečné podloží dokumentované
až na náměstí Republiky. Prostory křižovatek Denisova–
Universitní, Denisova–Ztracená a Denisova–Ostružnická
byly porušeny mnohonásobným překopáním v novověku.
Od křižovatky ulic Denisovy–Ztracené počínaje son-

dou S 33 s profilem P 33, přes ulici Pekařskou až po sondu
S 39 s profilem P 39 na křižovatce ulic Pekařské a Zá-
mečnické je stratigrafická situace prakticky shodná, liší
se pouze stupněm narušení terénu a podložím, které je
v Pekařské ulici písečné. Lze ji dostatečně výstižně po-
psat právě na profilech P 33 (obr. 96) a P 39 (obr. 97).
Souvrství na profilu P 33 (obr. 96) začíná skalním pod-

ložím (k. 107), nad nímž je cca 0,30 m silná odpadní
vrstva (k. 234) tvořená černou prachovou hlínou s četným
organickým odpadem (dřevo, kůže). Nad odpadní vrstvou
je udusaný kamenný povrch cesty, jejíž dláždění je prove-
deno formou štěrkového posypu o mocnosti 0,10–0,15 m
(k. 233). Nad komunikací je makroskopicky shodná jako
k. 234 černá odpadní vrstva (k. 232) o síle cca 0,15 m. Ná-

sleduje opět komunikační úroveň představovaná kamen-
ným dlážděním provedeným štěrkovým posypem o síle
0,10 m (k. 231). Výše je utvořena opět odpadní vrstva
silná 0,55 m (k. 230), nad kterou je opět kamenné zpev-
nění komunikace (k. 229), tentokrát již provedeno po-
měrně kvalitně dlážděním z kamenů. Pro kamenné zpev-
nění je v archeologické literatuře často zcela nesprávně
používán termín štět, což představuje kamenickou tech-
nologii, kdy jsou kameny ukládány na výšku vedle sebe.
Jistou terminologickou vágnost dosud panující se poku-
sila sjednotit a vysvětlit J. Čiháková (2007, 65–66), jejíž
názvosloví používám. Níže ležící souvrství je datováno
na přelom 12./13. století až do první poloviny 13. sto-
letí do tzv. předlokačního horizontu, nebot’ zde chybí ty-
pická kolonizační keramika, což platí pro celou zkouma-
nou lokalitu. Nad nejkvalitnějším dlážděním leží opět od-
padní vrstva (k. 228) datovaná do 14. století, čímž je celá
středověká statigrafie uzavřena. Výše jsou jen novověké
komunikační úrovně tvořené pískovým ložem a dlažbou
(k. 150). Soujámí tvořené k. 517 a 549 jsou novověké vý-
kopy pro plynovod a kanalizaci.

Profil P 39 (obr. 97) je rozdělen výkopem k. 523 pro li-
tinový vodovod na dvě poloviny. Souvrství na profilu
P 39 se utvářelo nad písčitým podložím (k. 104), které
pozvolna přechází do tmavé žlutohnědé prachové hlíny,
tvořící zkulturněný půdní horizont (k. 276) s keramikou
ze starší doby bronzové– věteřovská skupina. Horní hra-
nice mezi pravěkou vrstvou k. 276 a dorovnávkou terénu
k. 277 je naopak ostrá. Vrstva k. 277 je vytvořená tma-
vým hnědošedým prachovitým pískem, obsahujícím pět
fragmentů keramiky z druhé poloviny 12. století až první
poloviny 13. století a čtyři zlomky keramiky ze starší
doby bronzové. Kontext k. 277 je samozřejmě středově-
kého stáří a pravěký materiál v něm nalezený jenom do-
kládá dlouhý hiát v osídlení prostoru historického jádra
Olomouce. Opět ostrou hranicí je oddělena výše ležící
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Obr. 96: Olomouc, Pekařská –Náměstí Republiky: Profil P 33
v sondě S 33 se šrafurou zvýrazněnými polohami kamenného
dláždění (kresba J. Grégr a V Tomka). Abb. 96: Schnitt P33
in der Sondage S 33 mit geprägten Steinpflastern (schraffiert).
Zeichnung J. Grégr, V. Tomka.

vrstva k. 278. Tuto tvoří tmavý šedohnědý prachovitý pí-
sek, ve kterém bylo nalezeno šest fragmentů keramiky
z druhé poloviny 12. století až první poloviny 13. sto-
letí. Nad k. 278 se rozprostírá zapáchající odpadní hnojná
vrstva k. 279 z tmavé šedočerné prachové hlíny obsahu-
jící četný organický odpad (dřeva a kůže) a rovněž pět
fragmentů keramiky z druhé poloviny 12. století až první
poloviny 13. století (obr. 98, inv. č. 02/07–279/2). Tento
kontext je ostře ohraničen jak zdola, tak i shora, kde jej
překrývá štěrkové dláždění k. 280 (resp. k. 281 v pravé
polovině profilu P 39). Jedná se o jednoduché zpevnění
komunikační úrovně četným štěrkem s většími kameny,
jež jsou uloženy do tmavě hnědošedé prachové jílovité
hlíny, datované čtyřmi střepy od druhé poloviny 12. století
až do první poloviny 13. století. Nad tímto dlážděním leží
dorovnávka terénu k. 282, tvořená tmavou hnědošedou
prachovou hlínou s koncentracemi ztrouchnivělého dřeva.
Ostrou hranicí je od k. 282 oddělena další úroveň kamen-
ného dláždění – k. 283. Rovněž toto zpevnění pochůzné
úrovně je provedeno štěrkem uloženým v hnědozeleném
písčitém jílu. V k. 283 byla nalezena jediná výdut’ ná-

Obr. 97: Olomouc, Pekařská –Náměstí Republiky: Profil P 39
v sondě S 39 se šrafurou zvýrazněnými polohami kamenného
dláždění (kresba J. Grégr a V. Tomka). Abb. 97: Olomouc,
Pekařská – Republiky Platz. Schnitt P39 in der Sondage S 39
mit geprägten Steinpflastern (schraffiert). Zeichnung J. Grégr,
V. Tomka.

doby, datovatelná od druhé poloviny 12. století až do první
poloviny 13. století, reálně je k. 283 datovaný do předlo-
kačního období první poloviny 13. století. Následný ná-
růst výšky terénu ukončilo ve 14. století další štěrkové
zpevnění k. 284, ležící nad k. 283. Kontext k. 284 tvoří
tmavá hnědošedá prachová jílovitá hlína s četným štěrkem
a je datovaný třemi fragmenty režné keramiky do 14. sto-
letí. Výše ležící kontext k. 285 je novověkou výplní kana-
lizačního výkopu a k. 100 a k. 190 představují současnou
žulovou dlažbu ulice a písečné lože pro její uložení.

Datování středověké keramiky z Olomouce má stále
dosti velkou rezervu a v přesnosti poněkud zaostává za ji-
homoravským regionem. Prezentovaná tabulka (obr. 98)
s několika málo vybranými jedinci (z celého výzkumu
bylo zainventováno 662 předmětů) představuje typickou
tuhovou mladohradištní keramiku, přičemž nebyl získán
žádný chronologicky citlivější artefakt.

Dostatečné množství dobře zachovaných stratigrafií
především z Pekařské ulice umožňuje interpretovat ná-
lezovou situaci asi následujícím způsobem. Na mnohých
místech ulice Pekařské se dochovaly třetihorní podložní
písky, které plynule přecházejí v půdní horizont. Tento je
zpravidla ve své horní polovině zkulturněn v době bron-
zové. Což lze nepochybně považovat za průkazný do-
klad intaktnosti souvrství. Na nečleněnou vrstvu z doby
bronzové (makroskopicky se nepodařilo rozlišit jakékoliv
zvrstvení, i když se zpravidla jednalo o uloženiny o moc-
nosti kolem 0,50 m) je přímo nanesena středověká vrstva,
jejíž širší datování je od druhé poloviny 12. až první polo-
viny 13. století, přičemž převažuje první polovina 13. sto-
letí a absentuje tzv. lokační keramika. V této nejspod-
nější středověké vrstvě se jako příměs často vyskytuje
keramika z doby bronzové. Tento jev považuji za důsle-
dek sídelního hiátu mezi uvedenými obdobími. Nejstarší
středověké nivó nad podložím nebo sídlištním horizon-
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tem z doby bronzové má podobu bud’to kamenného dláž-
dění nebo odpadní vrstvy. V následné stratigrafii se stří-
dají vrstvy kamenného dláždění (zpravidla ve třech ro-
vinách) a černé odpadní vrstvy s velkým množstvím or-
ganického materiálu, mnohdy až fekálního rázu včetně
charakteristického zápachu. Celé toto souvrství vznikalo
v relativně krátkém období nejvýše půl století a je časově
uzavřeno v první polovině 13. století. Zdánlivě bezúčelné
hromadění odpadu opakovaně prokládaného poměrně ná-
ročnými kamennými dlažbami, které pouze umožňovaly
pohyb po nesoudržném terénu, do značné míry objasňuje
nález vrstev písků nad nejstarší středověkou vrstvou resp.
písečným podložím. Tyto písky pocházejí bud’to z řečiště
neznámé lokální vodoteče, anebo jsou dokladem povodně
z počátku 13. století. Pro nedostatek dalších dokladů není
možné posoudit, zda-li se v tomto prostoru nacházela při-
rozená sníženina např. po mrtvém ramenu Moravy, či
se jednalo o lokální vodoteč odvádějící vodu z Michal-
ského návrší do řeky Moravy. Každopádně v ulici Pekař-
ské máme co do činění s více členitým terénem ohrožova-
ným záplavami, což by umožňovalo vysvětlit zdánlivý ne-
soulad mezi intenzivním středohradištním osídlením ob-
jeveným v zadním traktu domů č. o. 3, 5, 7 (Bláha 1984,
135–138) a jeho naprostou absencí v prostoru ulice Pekař-
ské. Zřejmě zde docházelo k občasným záplavám, a proto
středohradištní osídlení tvořilo enklávy v relativně vyš-
ších polohách. Dokladem by potom bylo zcela záměrné
intenzivní navyšování terénu o cca 1 m v průběhu první
poloviny 13. století. Nejvyšší úrovní kamenného dláždění
z první poloviny 13. století bylo nejspíše nivó středověké
ulice fixováno na dobu jednoho století, jak o tom svědčí
sporadicky se vyskytující vrstvy ze 14. století, uložené
nad ním. Od 14. století se výška ulice měnila jen nepa-
trně a zpravidla jen v intencích odstranění nevyhovujícího
pokryvu a jeho nahrazení jiným ve stejné rovině.
Nestabilní vodní poměry by nám mohly pomoci vy-

světlit vytrvalou a cílenou snahu o navýšení úrovně terénu
jako prosté protizáplavové opatření, neobjasňuje nám to
však příčinu této nezvyklé péče v předlokačním útvaru,
kde ještě nenastala nouze o volný, méně ohrožený pro-
stor. Příčina a tedy i interpretace celé situace zřejmě musí
být jiná. Výše uvedená zjištění rovněž umožňují určité lo-
kální doplnění komplexních hypotéz ohledně regionální
komunikační sítě (srov. Bláha 1985, 145–147). K dispo-
zici máme kamennou vozovku, archeologicky doloženou
v délce cca 180 m a šířce 6–10 m (na obr. 95 vyznače-
nou šrafurou), a to dokonce ve třech výškových hladinách
(tedy cca 540 m dláždění o celkové ploše 3240–5400m2),
vybudovanou v první polovině 13. století, tedy před před-
pokládanou lokací města Olomouce. Dosud nevíme, kam
tato silnice směřovala od křižovatky ulic Pekařské a Zá-
mečnické, protože zde výzkum skončil, ale jeho před-
pokládáné pokračování v roce 2009 bylo odročeno snad
na rok 2010. Na opačném konci se nám kamenné dláž-
dění vytratilo za křižovatkou ulic Denisovy a Ztracené.
Nepodařilo se nalézt jeho další pokračování, protože zde
vystupuje k povrchu skalní podloží a s největší pravdě-
podobností zde nebyla ve středověku vyvíjena jakákoliv,
i celkem marná aktivita o zpevnění již přirozeně únos-
ného povrchu. Takováto situace pokračuje až na náměstí
Republiky, kde dosud nebyly zjištěny jakékoliv snahy

Obr. 98: Olomouc, Pekařská –Náměstí Republiky: Výběr ke-
ramiky z druhé poloviny 12. století až první poloviny 13. sto-
letí (kresba M. Schindlerová). Abb. 98: Olomouc, Pekařská –
Republiky Platz. Auswahl der Keramik aus der 2. Hälfte
des 13. Jahrhunderts bis der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
(Zeichnung M. Schnindlerová).

o úpravu komunikačních vrstev a nepodařilo se lokalizo-
vat eventuální pokračování kamenného dláždění. Určité
vodítko poskytují nálezy štěrkových komunikačních vrs-
tev v oblasti jezuitského konviktu na ulici Universitní, ač
jsou pravděpodobně až z období po lokaci města. Rekon-
struovaná trasa cesty ve 13. století by až ke křižovatce
ulic Denisovy-Universitní odpovídala starším hypotézám
a zde se zřejmě dělila na dvě větve – archeologicky dolo-
ženou komunikaci na ulicích Denisově – Pekařské a před-
pokládaný směr přes Předhradí.

Další nezanedbatelný aspekt výzkumu je zjištění, že
v předlokačním útvaru byl kladen tak velký a soustavný
důraz na kvalitu úpravy povrchu, což je v silném roz-
poru s obecně panujícími názory ohledně situace panu-
jící na veřejných prostranstvích. V případě Olomouce by
to však do značné míry korelovalo s nálezy souvislého
dláždění z 13.–14. století na Horním náměstí, objeveného
během výzkumu v roce 2000. Kamenné dláždění na Hor-
ním náměstí bylo celkem bezproblémově interpretováno
jako zpevnění povrchu tržiště města po jeho lokaci. Za-
kládací listina Olomouce není dochována, ale královské
město bylo založeno ve 40. letech 13. století (srov. Ne-
špor 1936, 30–31), přičemž pro tento text není přesnější
vročení nutné. Kamenné dláždění objevené v ulici Pe-
kařská (obr. 95) interpretuji jako zpevnění prostoru tr-
žiště v předlokační české osadě u kostela sv. Mořice.
Předpokládá se, že právě území české osady získal král
Václav I. od olomouckého biskupa Bruna v roce 1248
(Nešpor 1936, 31) z důvodu připravovaného rozšíření
gotického města (srov. Richter 1959, 122–123). Po lo-

414
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kaci města nejpozději v roce 1248 bylo vyměřeno nové
hlavní tržiště na Horním náměstí, takže prostor tržiště
v české osadě přestal sloužit původnímu účelu. Jak bylo
výše uvedeno, jednotlivá zpevnění byla budována v první
polovině 13. století, nejspíše od přelomu 12./13. století
do roku 1248. I když kamenné dláždění přišlo o svoji
funkci tržiště, stále mu zůstala hodnota pracně zpevně-
ného prostoru. Areál si proto podržel význam důležité ko-
munikace, která přetrvala od 13. století do současnosti.

Richard Zatloukal
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Bláha, J. 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a po-
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ravská, II. Místopis Moravy, číslo 58. Brno.
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Resumé

Olomouc (Bez. Olomouc), Pekařská Gasse, Denisova
Gasse, Republiky Platz, Parzelle Nr. 116/29, 116/45,
116/46. ältere Bronzezeit. Mittlere und Jüngere Burgwall-
zeit. Neuzeit. Stadt. Siedlungschiften. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO,
OKR. OLOMOUC)

„Salzerova reduta 3“. Novověk. Barokní pevnost.
Záchranný výzkum.
V dubnu 2008 započala I. etapa záchranného archeolo-

gického výzkumu v areálu bývalého podniku Milo Olo-
mouc (p. č. 114/15, 114/17, 114/19, 114/22) v souvislosti
se stavební akcí „Odstranění objektů v bývalém areálu
Milo Olomouc", mezi ulicemi Šantova, Wittgensteinova
(Šantova ulice č. 14 a v prostoru Plynárny).
Ve východní části stavební plochy došlo v průběhu od-

straňovaní stávajících objektů k odkrytí pozůstatků cih-
lových stavebních konstrukcí s cementovo-štěrkovým zá-
kladem, tvořících soustavu čtyř pilotů a jakýchsi obvo-
dových zdí (spodní niveleta konstrukcí se nachází 2,3 m
pod současným povrchem). Podél pozůstatků východní
stěny bývalého Milo Olomouc, který v současné době od-
děluje pozemek Plynáren od stavební plochy, se nachá-
zel další relikt cihlové stavební konstrukce, spájené svět-
lobéžovou písčitou maltou s cementovo-štěrkovým zá-
kladem. Spodní niveleta základu se pohybovala ve dvou
úrovních cca 2,9 a 1,9 m pod současným terénem. Také

Obr. 99: Olomouc. Salzerova reduta 3. Pohled na kamen-
nou fortifikaci. Abb. 99: Olomouc. Salzer Redoute 3. Blick
auf die steinerne Befestigung.

v SV rohu stavební plochy se nacházel relikt cihlové sta-
vební konstrukce s cementovo-štěrkovým základem, je-
hož spodní niveleta se nacházela 2,2 m od současného
povrchu terénu. V sondě vyhloubené u jeho jižní hranice
byla nalezena železná bomba in situ.
Lze pouze předpokládat, že nalezené pozůstatky by

mohly být součástí nejmladší přestavby vodní pevnůstky,
tzv. Salzerovy reduty 3, ve 30. letech 19. století (1836–
1837) (obr. 99). Nelze vyloučit ani jejich souvislost s ná-
slednou výstavbou objektů podniku Milo Olomouc, jehož
historie sahá již do roku 1870. Situaci by mohly objasnit
další plánované sondáže v prostoru stavební plochy.
Výše popsané cihlové stavební konstrukce narušily

starší stavební konstrukci. Ta byla zachycena zejména
sondami S19 a S20, vytyčenými přibližně ve středové
části stavební plochy. Jednalo se o pozůstatky kamenné
fortifikace (hradby) s cihlovou bermou na vnější straně
a cihlovo-kamennou konstrukcí opěrných pilířů na straně
vnitřní. Berma zajišt’ovala odstup hradby od svahu a tím
její stabilitu. Tudíž lze předpokládat existenci příkopu
za vnější hranicí cihlové bermy. Spodní niveleta fortifi-
kace v sondě S19 se nacházela cca 3 m a v sondě S20
cca 3,5 m pod současným povrchem. Prodloužením za-
chycených části fortifikace JV a JZ směrem dostáváme
hrot trojúhelníka směrující na jih. Na základě soutisku
historických plánů Olomoucké pevnosti se současnou ka-
tastrální mapou a také na základě dokumentovaného tvaru
fortifikace lze předpokládat, že odkryté pozůstatky hradby
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a bermy byly součástí pevnostního systému Salzerovy re-
duty 3, jedné ze tří lunet téhož jména postavených v 2. po-
lovině 18. století v jižním předpolí vlastní olomoucké pev-
nosti (srov. Kuch et al. 2003; Michna 1997).
Výzkum bude dále pokračovat i v roce 2009.

Miroslava Plaštiaková
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Resumé

Olomouc (Bez. Olomouc), Salzer Redeute 3. Neuzeit.
Barockfestung. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO,
OKR. OLOMOUC)

Ulice 8. května 464, p. č. 248. Mladohradištní ob-
dobí, vrcholný středověk, novověk. Pohřebiště, opev-
nění, sídliště, město. Záchranný výzkum.
Souřadnice plochy výzkumu:

X Y
1 121 207,98 547 254,52
1 121 208,71 547 246,01
1 121 252,49 547 249,79
1 121 252,39 547 256,35

Od června 2008 byl prováděn záchranný archeologický
výzkum v prostoru dvora Národního domu v Olomouci.
Lokalita je situována v severozápadní části historického
jádra města, 130 m severozápadně od chrámu sv. Mořice.
Výzkum probíhal poněkud netradičně, nebot’ výkopové
práce (těžba zeminy bagrem) byly zahájeny bez předcho-
zího oznámení příslušným orgánům a zjištěny byly zcela
náhodně. Tento přístup stavebníka pak ovlivnil i další prů-
běh výzkumu, kdy došlo k opětovnému bagrování na ne-
prozkoumané ploše a neplnění podmínek dohody, kvůli
čemuž byl vedením NPÚ, ú. o. p., v Olomouci výzkum
dvakrát přerušen. Od června do konce roku 2008 byla ar-
cheologicky prozkoumána polovina dvora (cca 207 m2),
přičemž ale přibližně polovina této plochy (jižní) byla již
před zahájením výzkumu skryta bagrem tak, že zůstala
pouze cca dvaceticentimetová vrstva nad podložím nebo
bylo obnaženo přímo geologické podloží a prozkoumány
tak mohly být pouze zahloubené objekty, převážně hroby.
Vzhledem k tomu, že výzkum dosud nebyl ukončen a není
zpracován, jedná se o velmi předběžné shrnutí základních
zjištění.
Nejzávažnější je zjištění nového mladohradištního po-

hřebiště v historickém jádru Olomouce a zachycení po-
zůstatků opevnění předcházejícího kamennému hradeb-
nímu systému. Při záchranném výzkumu v roce 2008 bylo
odkryto celkem 29 kostrových hrobů (obr. 100), hroby vy-
barveny šedě; obr. 102, 104, 105), z toho minimálně 6 dět-
ských. Dětské hroby se koncentrovaly v severní části po-

hřebiště. Pohřebiště patrně pokračovalo dále východním
směrem, nebot’ J. Wankel (1887, 78) uvádí nálezy lid-
ských kostí asi osmi jedinců při stavbě Národního domu
v r. 1887. V omezené ploše výzkumu bylo prozkoumáno
9 hrobů v úplnosti; západním směrem hroby pokračovaly
pod sousední parcelu, hroby na východní straně zasaho-
valy pod plochu, která byla později vybagrována. V pěti
případech byl zjištěn stratigrafický kontakt dvou hrobů.
Zemřelí leželi naznak v natažené poloze hlavou k zá-
padu a pohledem na východ. Opačná poloha byla zjiš-
těna pouze u jednoho jedince, zřejmě dítěte. V osmi pří-
padech byly zjištěny pozůstatky zetlelého dřeva – stopy
po rakvi nebo dřevěném obložení. Až na výjimky byly
hroby bez výbavy. V hrobě č. 1 ležel u levého boku ze-
snulého železný nožík, v hrobě č. 3 se nacházely 4 že-
lezné skoby se dvěma hroty, pozůstatky kování rakve nebo
obložení hrobu. Nevylučujeme, že tato skutečnost souvisí
se sociálním postavením zemřelých. Absence přesnějšího
datovacího materiálu v podobě milodarů ovšem ztěžuje
chronologické zařazení pohřebiště, bude nutno vycházet
ze stratigrafických vztahů se sídlištními objekty. Zásypy
hrobů obsahovaly keramiku pravěkou a raně středověkou
z 9.–11. století. Ve dvou případech byly hroby porušeny
mladšími objekty odpadní funkce (k. 501 a 535) s ke-
ramikou datovanou do průběhu 2. poloviny 12. století.
Podle stratigrafických vztahů a jejich datace tedy dobu
užívání pohřebiště klademe do průběhu 12. stol., vzhle-
dem k absenci milodarů v hrobech spíše do jeho 2. polo-
viny. Vzhledem k již větší vzdálenosti od původně román-
ského kostela sv. Mořice a románské (?) rotundy nalezené

Obr. 100: Olomouc. Ulice 8. května. Celkový plán plo-
chy záchranného archeologického výzkumu. Šedá barva –
hroby. Abb. 100: Olomouc. 8. května Str. Der Gesamtplan
der Grabungsfläche. Die grau gefärbte Objekte –Gräber.
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Obr. 101: Olomouc. Ulice 8. května. Profily P15 (západní pro-
fil čtverce A9) a P37 (navazující západní profil čtverce A8 –
část) – řez valem (šrafovaně) a příkopem (šedě). Abb. 101:
Olomouc. 8. května Str. Schnitte P15 (Quadrat A9) und P37
(Quadrat A8). Schrafiert – der Wallkörper, kariert – die Pal-
isadenrinne, dunkelgrau – die Grabenfüllung, hellgrau – jüngere
Störung der Grabenfüllung.

Obr. 102: Olomouc. Ulice 8. května. Hrob 8 zasahující do poz-
ději vybagrované části dvora (foto NPÚ, ú. o. p. v Olomouci).
Abb. 102: Olomouc. 8. května Str. Das Grab 8 in der später

zerstörten Fläche (Foto NPÚ, ú. o. p. in Olomouc).

při výzkumu OD Prior v 70. letech 20. století nepředpo-
kládáme, že by objevené pohřebiště náleželo k těmto sa-
králním stavbám.
Dalším, v Olomouci unikátním nálezem je zachy-

cení pozůstatků opevnění, bohužel zatím prozkoumaného
v omezené míře, nebot’ část byla porušená novověkými
a recentními výkopy (např. odpadní stoka zahloubená až
na podloží) a část dosud nebyla zkoumána. V severní části
zkoumané parcely se nacházelo těleso valu, sestávající
z prostého hliněného násypu, a příkop, vedoucí západo-
východním směrem (řez situací s vyznačenými hlavními
komponenty viz obr. 101). Před budováním valu zřejmě
došlo k úpravám prostoru, byly zjištěny koncentrace s ma-
zanicí a vypálenou hlínou nebo jamka vyplněná uhlíka-
tými uloženinami. Opevnění bylo podle keramiky nale-
zené v tělese valu a stratigrafických vztahů s předcho-
zími aktivitami na lokalitě vybudováno v samém závěru
12. nebo počátku 13. století. Val byl na jižní (vnitřní)
straně zpevněn kamennou plentou (910, obr. 103). V zápa-
dovýchodní linii vrcholové partie valu se táhl žlab, na pro-
filu ve tvaru U, vyplněný štěrkem (zjištěná hloubka 0,63–

Obr. 103: Olomouc. Ulice 8. května. Zbytky kamenné
plenty 910 při jižní straně valu (foto NPÚ, ú. o. p. v Olomouci).
Abb. 103: Olomouc. 8. května Str. Reste der Steinmauer 910

an südlicher Wallseite (Foto NPÚ, ú. o. p. in Olomouc).

Obr. 104: Olomouc. Ulice 8. května 21. Hrob 21 nad pravě-
kým objektem 550 (foto NPÚ, ú. o. p. v Olomouci). Abb. 104:
Olomouc. 8. května 21. Das Grab 21 über der Grube 550 (Foto
NPÚ, ú. o. p. in Olomouc).

0,75 m, šířka u dna 0,35–0,5 m, na povrchu 0,8–0,9 m).
Pravděpodobně se jedná o pozůstatek dřevěného pali-
sádového opevnění na koruně hradby. Příkop na severní
straně valu byl zasypán nejpozději ve 14. století (dle ke-
ramiky v zásypu), pravděpodobně v souvislosti s budová-
ním kamenných městských hradeb (jako městské hradby
je r. 1331 označován úsek opevnění Předhradí nad Jakub-
ským mlýnem; Kuča 2000, 595).
V období vrcholného středověku lokalita již fungovala

jako součást klasické středověké městské parcely – podél
východní strany zkoumané plochy se táhl objekt vyplněný
organogenní uloženinou s množstvím dochovaných ná-
lezů (kůže, dřívka, větvičky jehličnanů apod.).
Geologické podloží tvořil štěrk a šterkopísek s po-

vrchem mírně klesajícím od jihu k severu (214,56–
213,79 m n. m. V jihozápadní části dvora byla zjištěna
také přítomnost světlého modrošedého jílu.
Zánik mladohradištního pohřebiště zřejmě souvisí se

změnou využívání prostoru a následným budováním
opevnění. I když není jisté, komu patřilo zkoumané
území, V. Richter i J. Bláha (1995, 8, 10) poukazují na
fakt, že až do r. 1248 (listina Václava I. o směně majetku

417



Zprávy o výzkumech za rok 2008: Středověk a novověk

Obr. 105: Olomouc, Ulice 8. května, 21. Dětský hrob 32 (foto
NPÚ, ú. o. p. v Olomouci). Abb. 105: Olomouc, 8. května, 21.
Das Kindergrab 32 (Foto NPÚ, ú. o. p. in Olomouc).

s biskupem Brunem) bránil lokačnímu záměru vyměření
Horního náměstí církevní pozemkový majetek v okolí
kostela sv. Mořice.

Hana Dehnerová, Jan Grégr, Pavel Šlézar,
Václav Tomka, Petr Večeřa
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Resumé

Olomouc (Bez. Olomouc), 8. května. Jüngere Bur-
gwallzeit, Hochmittelalter, Neuzeit. Gräberfeld, Befesti-
gung, Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. KLÁŠTERNÍ HRADISKO,
OKR. OLOMOUC)

Sušilovo náměstí 4, p. č. 9/1. Středověk. Sídlištní ak-
tivity. Záchranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí domu byl proveden

v dubnu až červnu 2008 archeologický dohled spojený
s dokumentací nálezové situace při výstavbě nových in-
ženýrských sítí. Místo nálezu je na ZM ČR 1:10 000, list
24-22-15, rok vydání 1998, 13 mm od Z s. č. a 14 mm
od J s. č. V místě nového severního vstupu do suterénu
budovy byla v hloubce 1,90 m od současného povrchu
získána tuhová keramika charakteristická pro 2. pol. 12.
a 13. století.

Ladislav Kaiser

Resumé

Olomouc (Bez. Olomouc), Sušilovo Platz 4. Parzelle
Nr. 9/1. Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. KLÁŠTERNÍ HRADISKO,
OKR. OLOMOUC)

Ulice U Hradiska, p. č. 57/23. Středověk. Sídliště.
Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum byl vyvolán terénními úpravami

v souvislosti s výstavbou parkoviště situovaného západně
od budovy č. p. 42. Zkoumána plocha o rozměrech 8
× 10 m je na ZM ČR 1:10 000, list 24-22-14, rok vy-
dání 1998, mezi body (mm od Z s. č.: mm od J s. č.)
462:57, 463:57, 462:56, 463:56. Vrstva ornice o mocnosti
0,35–0,40 m, která nasedala na podloží tvořené pracho-
vou jílovitou hlínou, obsahovala zlomky keramiky typické
pro 12. a 14.–15. století (pravěké nálezy viz kapitola Doba
bronzová).

Ladislav Kaiser, Petr Večeřa

Resumé

Olomouc (Bez. Olomouc), U Hradiska Str. Früh- bis
Spätmittelalter. Siedlung. Rettunsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. NOVÁ ULICE, OKR. OLO-
MOUC)

Ulice Marie Pospíšilové. Novověk. Kulturní vrstva.
Záchranný výzkum.
Dne 9. 5. 2008 byl proveden záchranný výzkum formou

dohledu při hloubení výkopu nové kanalizace v úrovni
vchodu domu č. 441/1, který stojí v ulici Marie Pospí-
šilové. Dohled byl realizován v jihovýchodní části této
ulice v úseku mezi šachtami Š 1 a Š 2. Identifikace loka-
lity na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – číslo listu 24-22-19:
Z : 335 – J :208. Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech
od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.
Úroveň dna výkopu pro pokládku kanalizační roury

byla přibližně o 5 metrů níže než asfaltový povrch komu-
nikace, přes kterou byla kanalizace hloubená. Nově bu-
dovaná kanalizace částečně vedla v trase kanalizace staré.
Šířka výkopu pro pokládku nové kanalizace byla 1,70 m.
V době dohledu byl výkop zčásti zasypán, hloubka či-
nila 2,30 m. Informace o stratigrafické situaci, která byla
ve větší hloubce než 2,30 m (měřeno od povrchu vo-
zovky), byly získány od pracovníků ze stavby.
V době dohledu byla pozorována tato statigrafická situ-

ace: povrch tvoří vrstva asfaltu o mocnosti 0,16 m. Pod as-
faltem se nachází vrstva šedého štěrku s příměsí asfaltu
o mocnosti 0,26 m. Pod štěrkem byla pozorována vrstva
štěrkopísku žluté barvy o mocnosti 0,36 m s valounky
do velikosti 0,05 m. Pod štěrkopískem ležela vrstva jílo-
vité hlíny světlé hnědožluté barvy o mocnosti cca 2,04 m.
V této vrstvě byly zjištěny nahodile velké kameny, středně
velké zlomky cihel a lidské kosti, které se nacházely
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v hloubce 2,50 m (od povrchu asfaltu). Pod vrstvou jílo-
vité hlíny bylo zjištěno přírodní podloží ve formě žlutého
jílu, který se nacházel v hloubce 2,80 m od povrchu vo-
zovky.V hloubce 5m začala do výkopu prosakovat spodní
voda.
Dle předběžné antropologické analýzy náleží lidské

kosti třem jedincům: dva dospělí (dochovány páry dlou-
hých kostí dolních končetin) a jedno dítě (dochována
jedna lopatka a část lebky), proto je zde možnost, že tyto
kosti pocházejí z intaktních hrobů, které porušila až vý-
stavba kanalizace. Za podobných okolností byly zjištěny
lidské kosti při opravě nadchodu v blízkém areálu výsta-
viště Flora v roce 2003.

Jakub Vrána

Resumé

Olomouc (Kataster Nová ulice, Bez. Olomouc), Marie
Pospíšilové Str. Neuzeit. Schicht mit Menschenknochen.
Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-NOVÉ SADY,
K. Ú. TOPOLANY, OKR. OLOMOUC)

Ulice Dolní Novosadská. Novověk. Komunikační
vrstvy, vodní kanál, úniková chodba. Záchranný vý-
zkum.
V září 2008 byl ukončen archeologický dohled při

rekonstrukci stokové sítě v Olomouci, který probíhal
v městské části Nové Sady (ulice Dolní Novosadská)
a příměstské části Topolany. V katastrálním území Topo-
lany u Olomouce byly v několika trasách výkopu pro ka-
nalizační potrubí v profilech zachyceny novověké komu-
nikační a kulturní vrstvy. Komunikační vrstvy, upravené
převážně kamením, se nacházely v několika úrovních
nad sebou, přičemž došlo k postupnému výraznému zvý-
šení úrovně terénu (především v ulici Bří Čapků). Mezi
kanalizačními šachtami Š96 a 99 byla zdokumentována
část komunikace, tvořená vyježděnými kolejemi.
V městské části Nové Sady v ulici Dolní Novosad-

ská došlo při hloubení protlakové šachty Š3 k poru-
šení několika stavebních konstrukcí. Na severní straně
sondy se nacházela betonová chodba z období 2. svě-
tové války. Na jižní straně sondy došlo k rozrušení po-
zůstatků cihlově-kamenného kanálu, náležícího zřejmě
k vodnímu systému olomoucké pevnosti. Po násled-
ném rozšíření šachty Š3 severním směrem o 3,6 m z dů-
vodu opravy změny sklonu kanalizačního potrubí byly
také v tomto prostoru zaznamenány relikty dalšího pev-
nostního vodního kanálu.
Stavební konstrukce kanálu sestávala ze dvou kamen-

ných zdí (3.901) a cihlové nadstavby (3.902), které pobí-
haly paralelně vedle sebe. Na východním a západním pro-
filu šachty Š3 byla zdokumentována pouze severní zed’.
Jižní část paralelní zdi se nacházela za hranicí jižního
profilu a její existence byla potvrzena při vrtání protlaku
pro kanalizační potrubí, nebot’ kladla značný odpor vrta-
címu zařízení. Kameny i cihly konstrukce kanálu pojila

Obr. 106: Olomouc. Dolní Novosadská, Šachta Š3 – západní
profil s relikty pevnostního kanálu a betonovou chodbou.
Abb. 106: Olomouc. Dolní Novosadská, Schacht Š3 –westliches
Profil mit Relikten des Wasserkanals und Betonkorridors.

silně písčitá vápenná malta s drobnými valounky. Dno ka-
nálu bylo vůči niveletě podloží zvýšeno hlinitým písči-
tým jílem s fragmenty cihel. Na takto připravené úrovni
byla osazena cihlová úprava dna kanálu, spojovaná mal-
tou a pokrytá tenkým maltovým nátěrem. Vnitřní šířku
kanálu je na základě analogií ze Salzerovy reduty 2 možné
přibližně odhadnout na 1,8 m. Jeho vrchní část pravděpo-
dobně překrývala klenba. Ke konci 19. století nebo na za-
čátku 20. století, po zrušení olomoucké pevnosti, byl stá-
vající pevnostní systém z velké části demolován včetně
vodního kanálu zachyceného v šachtě Š3. Vnitřní prostor
kanálu byl zasypán hlínou a stavební sutinou.

Obdobná situace se nacházela i na východním a západ-
ním profilu rozšířené šachty Š3. Zachovala se tu pouze
severní část kanálu cihlovo-kamenné konstrukce 3.904
a 3.905, spojované vápennou, silně písčitou maltou. Oba
vodní kanály směrovaly z východu na západ. Jižní zed’
severního reliktu kanálu, podobně jako severní, původní
zásypová část jižního kanálu, byla odstraněna v důsledku
stavby betonové chodby 3.900 v období 2. světové války.
Jednalo se o betonovou konstrukci litou do dřevěného
bednění. Stopy po dřevěných deskách byly patrné na celé
vnitřní straně chodby. Chodba směrovala z východu na zá-
pad. Oba konce byly zavaleny zeminou, tudíž se v ní kon-
centrovaly škodlivé plyny kvůli špatnému proudění vzdu-
chu. Po otevření se v ní nedalo v důsledku nedostatku kys-
líku pohybovat. Chodba se zachovala pouze pod úrovní
asfaltové komunikace, která je oproti okolnímu terénu
značně vyvýšena.

Miroslava Plaštiaková

Resumé

Olomouc (Kataster Nové Sady, Topolany, Bez. Olo-
mouc), Dolní Novosadská Strasse. Neuzeit. Neuzeitige
Straßen, Wasserkanal, Fluchtkorridor. Rettungsgrabung.
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OLOMOUC (K. Ú. SLAVONÍN, OKR. OLO-
MOUC)

Arbesova ulice. Novověk (18 stol.). Sídliště, přibližo-
vací zákopy. Záchranný výzkum.
V termínu 1.11. až 11.12. 2008 provedli pracovníci Ar-

cheologického centra Olomouc záchranný archeologický
výzkum na lokalitě Slavonín, ulice Arbesova.Výzkum byl
vyvolán zahájením úprav terénu v místech budoucí stavby
26 rodinných domů.
Plocha stavby s archeologickými nálezy se nachází

na jihozápadním okraji Olomouce, v severní části obce
Slavonín v trati Zahrady. Lokalita leží po pravé straně
ulice Arbesova směrem do Olomouce (viz kapitola
Eneolit). Během výzkumu byly prozkoumány archeolo-
gické objekty datované do eneolitu (jordanovská kultura)
a do novověku.
Všechny novověké objekty se nacházely v horní, zá-

padní části zkoumané plochy. Těžiště těchto objektů před-
stavuje relikt zemních prací pruské armády při obléhání
Olomouce v roce 1758 (Michna 1997), tvořený systémem
dvou dlouhých vodorovných zákopů (šířka 1,3–1,8 m,
hloubka 0,35–0,56 m), vzdálených od sebe 3,5 metru
a zachycených v délce 148 metrů, s několika spojova-
cími zákopy. Jedná se patrně o část přibližovacích zákopů
či krytí komunikace směřující od pruské první paralely
k dělostřelecké laboratoři ve Slavoníně (Kuch-Breburda,
Kupka 2003, 113–114).

Vendula Vránová

Literatura

Kuch-Breburda, M., Kupka, V. 2003: Pevnost Olo-
mouc. Pevnosti –Architectura militaris, sv. 23. Praha,
103–135.

Michna, P. 1997: Bastionová pevnost Olomouc, Prů-
vodce dějinami a expozicí, Olomouc, 39–50.

Resumé

Olomouc-Slavonín (Olomouc district), Arbesova street.
Modern age (18th century). Settlement, Skidding tren-
ches. Salvage excavation.
Relicts of skidding trenches were examined during

the salvage archaeological excavation in Slavonín. These
skidding trenches date back to the 18th century, when
Prussians besieged town-fortress Olomouc in 1758.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OPAVA-
PŘEDMĚSTÍ, OKR. OPAVA)

Bezručovo náměstí, p. č. 3011; Podkovní ulice,
p. č. 164/2; ulice U Jaktařské brány, p. č. 592/1. Stře-
dověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
Centrem Opavy byl prováděn výkop pro telekomuni-

kační rozvodový kabel UPC. Na třech místech byly zjiš-
těny porušené archeologické situace (č. akce NPÚ Ost-
rava 14/08). Ve střední části Bezručova nám. (obr. Opava –
Mezi trhy 1, 14/08a) byla v pozici pod navážkou souvi-
sející s parkovými úpravami tohoto prostoru (cca 0,3 m

pod dnešní úrovní terénu) odkryta torza dvou kůlů a další
čtyři kůlové jamky. Ty se nacházely v jedné linii v ne-
rovnoměrných rozestupech a byly zahloubeny do podloží
(spraš). Lze je nejspíše datovat do novověku a velmi prav-
děpodobně souvisí s hospodářským dvorem řádu němec-
kých rytířů (tzv. Klippelhof), který ustoupil regulované
zástavbě předměstí v závěru 19. století.
Další situace se nacházela v chodníku poblíž vyústění

ulice Na valech do ulice U Jaktařské brány (obr. Opava –
Mezi trhy 1, 14/08b). Zde byla vyhloubena zápichová
jáma o rozměrech cca 1 × 2 m pro protlak optického
kabelu pod vozovkou. Výkop zasahoval až do podloží
a porušil středověké a novověké objekty a vrstvy. Byla
zde zachycena pravděpodobně raně novověká sloupová
jáma, tři podélné výkopy v superpozici nad sebou, z nichž
se pouze z nejníže položeného podařilo získat jeden vr-
cholně středověký keramický fragment. Dále byly zjiš-
těny dvě kůlové jamky zahloubené až do podloží a cca
0,7 m mocné středověké a novověké souvrství, narušené
recentními výkopy. V protilehlém okraji vozovky se sta-
vební výkop dostal do kontaktu se základovou zdí asano-
vaného hotelu Koruna. Na obou k němu přiléhajících pro-
filech byla dokumentována směrem do ulice se sklánějící
spáleništní vrstva.
Třetí zjištěná situace se podařilo registrovat v Podkovní

ulici (obr. Opava –Mezi trhy 1, 14/08c), kde byla cca
0,3 m pod povrchem zachycena valounová dlažba a její
ohraničení, tzn. původní povrch Podkovní ulice. Dláždění
můžeme datovat do 18.–do počátku 20. stol.

Pavel Malík

Resumé

Opava (Kataster Opava-Město, Opava-Předměstí,
Bez. Opava), Bezručovo Platz, U Jaktařské brány
Strasse, Podkovní Strasse. Mittelalter, Neuzeit. Stadt.
Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)

Vnitroblok ulic Mezi Trhy, Mnišská a Dolní ná-
městí, p. č. 363 a 357/2. Středověk, novověk. Město.
Předstihový výzkum.
V souvislosti se stavebním záměrem „Rekonstrukce

vnitrobloku Mnišská“ byl v letech 2005–2008 realizován
předstihový archeologický výzkum (NPÚ Ostrava akce
č. 49/05), který se zaměřil na trasu budoucí kanalizace
(obr. 107). Většina sond (S1-4/05, S5/07) byla situována
v místě původních dvorních traktů a dvorů domů, jež
v minulosti vytvářely severní domovní frontu ulice Mezi
trhy (obr. 108, orientační čísla 1–7), která spojuje obě
hlavní opavská náměstí. Domy jsou v textu identifikovány
orientačními čísly podle plánu „Realbesitz der Stadt Trop-
pau” z r. 1938 (Magistrát města Opavy, archiv odboru vý-
stavby), který zachytil poslední vývojovou fázi zástavby
historického jádra Opavy, následně z velké části zničenou
v důsledku válečných událostí a poválečných asanací.
Sondy S6-8/08 se nacházely v místě demolovaného

dvorního traktu domu na Dolním nám. č. 2. Dnes se

420
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jedná o travnatou plochu s parkovištěm v zázemí byto-
vých domů, kterými byla v 60. letech 20. století nahrazena
historická zástavba.

Sondy S1/05 a S2/05 byly situovány ve střední části
parcely domu Mezi Trhy č. 1. Zachyceny byly obě obvo-
dové zdi a suterén mírně lomeného dvorního traktu tohoto
domu, stratigrafická pozice a charakter zdiva umožňuje
časově zařadit jeho výstavbu do pozdního středověku či
raného novověku. Zánik souvisí až s poválečnými demoli-
cemi, výplň zkoumaná sondou S2/05 tvořila stavební sut’.
Po jejím odebrání se podařilo pod podlahou suterénu od-
krýt část stěny a dna objektu oválného půdorysu, zahlou-
beného do sprašového podloží, který lze spojit s počátky
středověkého osídlení města, tzn. s obdobím 12. /13.–
poč. 13. století. Objekt byl později zachycen i v navazu-
jící sondě S1/05. Ta se nacházela již v exteriéru domu,
který po výstavbě zmíněného dvorního traktu disponoval
pouze úzkým dvorkem, v němž se dochovalo poměrně
mocné (3,5 m) středověké souvrství. Jeho starší část je
tvořena redeponovanými sídlištními vrstvami předlokač-
ního a lokačního horizontu spolu s přemístěným podlo-
žím. Podobně jako v jiných případech předpokládáme, že
se jedná o zeminu, která zde byla uložena v souvislosti
s intenzivní stavební činností na parcele v období po lo-
kaci města. V mladší části stratigrafie (2. polovina 13. sto-
letí a 14. století) se pak výrazněji uplatňují uloženiny s vy-
sokým podílem organického odpadu. Mezi nimi se vy-
skytují jednoduché komunikační úpravy v podobě štěr-
kopískových a oblázkových posypů. Charakteristická je
i přítomnost značného množství sekundárně umístěných
či uskladněných dřevěných prvků (trámků, desek i kula-
tiny). Svrchní část souvrství pak tvoří pozdně středověké
a novověké terénní dorovnávky, zčásti spáleništního cha-
rakteru.

Sondy S3/05 a S4/05 zachytily novověké základové
zdivo domu Mezi Trhy č. 7, ke kterému z vnější strany

Obr. 107: Opava. Ulice Mezi Trhy–Dolní náměstí. Kata-
strální mapa – lokalizace archeologických výzkumů provede-
ných v r. 2008 NPÚ-ÚOP Ostrava. Abb. 107: Opava. Mezi
trhy Str.–Dolní Platz. Katasterplan mit der Lage der Fundorte,
wo im Jahre 2008 Ostrauer Arbeitsstelle des Nationalen Instituts
der Denkmalpflege Ausgrabungen führte.

Obr. 108: Opava. Ulice Mezi Trhy–Dolní náměstí. Lokali-
zace předstihově zkoumaných ploch v soutisku současné kata-
strální mapy a plánu „Realbesitz der Stadt Troppau“ z r. 1938.
Abb. 108: Opava. Mezi trhy Str.–Dolní Platz. Lokalisierung

der im Vorsprung realisierten Grabungen im Zusammendruck
des gleichzeitigen Katasterplans und des Plans „Realbesitz
der Stadt Troppau“ aus dem Jahre 1938.

Obr. 109: Opava. Ulice Mezi Trhy–Dolní náměstí. Sonda S5.
Výběr keramických nádob z jímky s. j. 524. Abb. 109: Opava.
Mezi Trhy Str.–Dolní Platz. Die Sonde S5. Auswahl der Keramik
aus der Latrine Nr. 524.

přiléhaly pouze uloženiny, jež lze ztotožnit patrně s vý-
plní poměrně širokého základového vkopu.
Sonda S5/07 byla rozdělena z hlediska metodiky vý-

zkumu do dvou částí. Ve východní části byl vyhlouben
výkop pouze do úrovně nivelety budoucí kanalizace, re-
gistrováno zde bylo novověké zdivo, související s do-
mem Mezi Trhy č. 5, a starší terénní dorovnávky a pla-
nýrky, v jejichž podloží byly evidovány povrchové části
výplní již nezkoumaných odpadních jímek a dalších ob-
jektů. Kompletní odkryv stratigrafie byl proveden v zá-
padní části sondy v místě dvorního traktu sousedního
domu Mezi Trhy č. 3. Nejstarší situaci představoval cca
0,2 m mocný půdní horizont s pravěkými keramickými
zlomky, na nějž nasedala cca 0,7 m mocná vrstva, obsahu-
jící keramiku předlokačního až lokačního období města.
V této uloženině byla v JV rohu zachycena napříč prochá-
zející dřevěná konstrukce, sestávající ze tří desek. Patrně
se jednalo o odvodňovací kanálek. Tuto situaci překrýval
0,5 m mocný svazek hlinitých vrstev s keramickými ná-
lezy 13.–14. století, uzavřený černou uhlíkatou vrstvou.
Na něm byla evidována ohořelá dřevěná základová kon-
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Obr. 110: Ulice Mezi Trhy–Dolní náměstí. Sonda S6. Ka-
menný kanálek ukončený malou nádržkou. Abb. 110: Opava.
Mezi Trhy Str.–Dolní Platz. Der Suchschnitt S6. Der Steinkanal
mit kleinem Sammelbecken abgeschlossen.

strukce z vodorovně položených trámů zajištěných kolíky,
která byla překryta 0,4 m silnou vrstvou přepálené ma-
zanice a jílu. Zánik této menší dřevěné stavby lze podle
keramických nálezů předpokládat pravděpodobně někdy
v druhé polovině 14. až počátkem 15. stol. Výše ležel
sled několika pozdně středověkých vrstev, který přecházel
v raně novověké planýrky. Stratigrafii uzavíraly novověké
uloženiny v povrchové části, představované již pováleč-
nými destrukcemi a navážkami. Při bázi novověké části
souvrství byly zachyceny dvě odpadní jímky čtvercového
půdorysu s dřevěným bedněním, obsahující množství ce-
lých keramických nádob. Jímka s. j. 524 byla narušena
novověkou cihlovou zdí s patrným vynášecím obloukem,
která souvisela s dvorním traktem domu Mezi Trhy č. 3.
Druhá jímka s. j. 526 stejné konstrukce byla v superpozici
nad starší jímkou s. j. 531, opět porušenou základovou ka-
mennou zdí dvorního traktu sousedního domu Mezi Trhy
č. 1. Do výplně jímky byla zaražena pilota, staticky zajiš-
t’ující základovou spáru. Všechny odpadní jímky lze da-
tovat do 14.–15. století (obr. 109).

Vzájemně propojené sondy S6/08 a S7/08 byly situo-
vány v diagonále protínající lichoběžníkový dvorek domu
Dolní nám. 2, který byl rovněž po r. 1945 demolován
a nahrazen historizující novostavbou. Při severním okraji
sondy S7/08 bylo zachyceno masivní základové zdivo
severního křídla dvorního traktu zmiňovaného domu,
v sondě S6/08 pak bylo v podobě destrukce zazname-
náno i zdivo křídla západního. V obou sondách bylo dosa-
ženo podloží s dochovaným půdním horizontem, opět se
stopami pravěkých sídlištních aktivit, následovaly vrstvy
obsahující keramiku 12. /13.–poč. 13. stol. V rámci výše
uloženého vrcholně středověkého (13.–15. stol.) souvrství
se nacházelo množství kůlových jamek, destrukce prou-
těného plotu a snad i dřevěné stavby, a také kamenný
odvodňovací kanálek s kvadratickou vpustí či rezervoá-
rem, jehož zásyp obsahoval masivní keramické fragmenty
grafitových zásobnic (obr. 110). V sondě S7 byl zachy-
cen okraj velkého oválného nebo kruhového objektu, za-
hloubeného až do podloží. Výkop může být interpreto-
ván jako těžební jáma na spraš, která byla používána jako
omazávka stěn dřevohliněných domů. Jáma byla po spl-
nění svého účelu zhruba na konci 14. století zasypána

odpadem. Na rozhraní středověké a novověké části stra-
tigrafie bylo v sondě S6/08 zachyceno ústí odpadní jímky
čtvercového půdorysu s výdřevou. Ve dně této jímky bylo
identifikováno přemístěným podložím utěsněné ústí starší
jímky obdélného půdorysu. Výstavba svrchní jímky spadá
dle dendrodat do závěru 15. stol. V severovýchodní části
sondy S7/08 byl po rozebrání základového zdiva sever-
ního křídla domu odryt do země zapuštěný sud, bohužel
pouze torzovitě dochovaný.
Sonda S8/08 se nacházela v místě severního křídla

domu Dolní nám. č. 2. Středověké souvrství (13.–15. sto-
letí) zde sestávalo ze sledu několika požárových vrstev
a spáleništních planýrek, podobný charakter vykazovala
i výplň rozměrného objektu s přímou stěnou, zachycenou
při východním okraji sondy.
Lze shrnout, že předstihový archeologický výzkum při-

nesl cenná data k vývoji hned několika městišt’, nachá-
zejících se ve velmi exponovaném prostoru lokačního já-
dra Opavy. Poloze jednotlivých sond ve středních a zad-
ních částech dotčených parcel odpovídala i zjištěná ná-
lezová situace, představovaná především odpadními jím-
kami a dalšími objekty hospodářského charakteru, jejichž
místo od přelomu středověku a novověku postupně zaují-
maly dvorní trakty a křídla jednotlivých domů. Výzkum
je nyní ve stadiu zpracování; očekáváme, že chronolo-
gii upřesní zejména analýza získaných dendrodat a počet-
ných nálezových souborů.

Marek Kiecoň, František Kolář, Pavel Malík,
Michal Zezula

Resumé

Opava (Kataster Opava-Město, Bez. Opava), Mezi Trhy
Str., Parz. Nr. 363, Dolní Platz, Parz. Nr. 357/2. Mittelal-
ter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. KATEŘINKY, OKR. OPAVA)

„Dolní pole“. Doba hradištní. Sídliště. Záchranný
výzkum.
V době od prosince 2007 do konce ledna 2008 pro-

běhl na katastru Kateřinek v poloze Dolní pole záchranný
archeologický výzkum spojený s výstavbou obchodního
centra. Při archeologických pracích byla zkoumána část
polykulturního sídliště. Mimo jiné zde byla zachycena
mělká jáma (max. 0,15 m) téměř oválného půdorysu (1,8
× 0,85 m), která byla vyplněna šedohnědou prachovou
hlínou s obsahem uhlíků a mazanice. Ve výplni objektu se
nacházela rovněž keramika odpovídající mladší či pozdní
době hradištní.

Jiří Juchelka

Resumé

Opava (Kataster Kateřinky, Bez. Opava), „Dolní pole“.
Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.
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OPAVA (K. Ú. KATEŘINKY/MALÉ HOŠTICE,
OKR. OPAVA)

„Na hoštických lukách“. Doba hradištní. Sídliště,
pohřebiště. Záchranný výzkum.
V únoru–září 2008 probíhal v místě záchranný archeo-

logický výzkum, vyvolaný stavebními pracemi spojenými
s realizací komunikace– spojky S1. Na temeni výrazné
terénní vlny byla zachycena část raně středověkého po-
hřebiště, které se táhlo v úzkém pásu cca 20 m širokém
a 40 m dlouhém od severu k jihu. Všechny zde zkoumané
hroby měly v půdoryse obdélný tvar a shodnou orien-
taci východ–západ. Kvůli zásaditému půdnímu prostředí
se bohužel do dnešních dnů nedochovay žádné kosterní
pozůstatky. Pouze v některých hrobech se podařilo iden-
tifikovat fragmenty lidských zubů či negativní otisky le-
bek. Ty se nacházely vždy u západního okraje hrobové
jámy, z čehož lze soudit, že obličej mrtvého směřoval
k východu. Celkem zde bylo prozkoumáno 17 hrobů.
V blízkosti některých dětských hrobů se nacházely drobné
kůlové jamky, které byly situovány vždy na východ od sa-
motného pohřbu (hrob č. 2, 3). V jiných dětských hro-
bech se nacházela u nohou nebožtíka drobná keramická
nádobka (hrob č. 8, 13). Ve třech hrobech se našla že-
lezná sekerka současně s kováním vědérka (hrob č. 1, 7,
11). Velmi často byla v hrobech dospělých jedinců výbava
tvořena železným nožíkem a keramickou nádobou, situo-
vanou u nohou pohřbeného jedince (hrob č. 5, 17), nebo
jen železným nožíkem (hrob č. 9, 10). Všechny zde obje-
vené hroby lze na podkladě obsaženého materiálu datovat
do průběhu 2. poloviny 9. století a počátku století následu-
jícího. Je navíc pravděpodobné, že pohřebiště souviselo se
soudobou osadou, která byla zkoumána níže po obou stra-
nách dnes již téměř vyschlé vodoteče, pramenící v trati
Na studánkách, tekoucí od severu k jihu a vlévající se
do řeky Opavy.

Jiří Juchelka

Resumé

Opava (Kataster Kateřinky/Malé Hoštice, Bez. Opava),
„Na hoštických lukách“. Burgwallzeit. Siedlung, Gräber-
feld. Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ,
OKR. OPAVA)

Náměstí Sv. Hedviky, p. č. 77/11, 72/1, 72/2, 65/1.
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
Okolnosti záchranného archeologického výzkumu

(č. akce NPÚ Ostrava 13/08) jsou popsány v kapitole
Eneolit (Opava, náměstí Sv. Hedviky, parcela č. 72/2).
Kromě pravěkých nálezů zde byly zaznamenány i středo-
věké a novověké situace. Pro vybudování plochy parko-
viště byl strojem snížen stávající terén mezi bloky domů
v části staveniště (sektor A) cca o 0,6 m. Při jeho ruč-
ním začištění bylo v kulturní vrstvě, narušené novově-
kou zemědělskou činností, nalezeno několik desítek ke-
ramických fragmentů širšího časového rozpětí (počátek

Obr. 111: Opava. Nám. Sv. Hedviky. Sektor B, novověká ná-
drž. Abb. 111: Opava. St. Hedvika Platz. Der Sektor B,
Der neuzeitliche Wasserbehälter.

14. století až mladší novověk). Dále byla zjištěna čtyři
torza ztrouchnivělých, pravděpodobně novověkých kůlů.
V další části staveniště (sektor B), byla při strojním

odebírání zatravněného náspu odkryta z cihel vyzděná
mělká nádrž a valounová dlažba, situaci lze rámcově da-
tovat do 19. až do začátku 20. stol (obr. 111). Tato nádrž
mohla sloužit k máchání prádla nebo k jiné podobné čin-
nosti obyvatelům z původní řady domů na Krnovské ulici,
která byla zničena v dubnu 1945.
Dále byl strojně snižován terén v části staveniště ozna-

čené jako sektor C. Při jeho ručním začištění bylo rov-
něž nalezeno několik desítek keramických fragmentů z vr-
cholného středověku a novověku. V okrajové části tohoto
sektoru byl na profilu zjištěn jeden novověký výkop cca
1,2 m hluboký, obsahující 0,6 m dlouhé torzo vertikálně
posazeného dřevěného kůlu.
Ve výkopu pro kanálový přepad (sonda S3) byl v rohu

sondy zachycen okraj cca 0,6 m hlubokého objektu, za-
hloubeného do 1 m mocné novověké navážky. Z něho
pochází jeden malý vrcholně středověký keramický frag-
ment a dvanáct novověkých zlomků.
Celá lokalita se nachází SZ cca 0,5 km od bývalých

městských hradeb, v místech zadních částí parcel domů
na Krnovské ulici, které byly využívány jako zahrady.

Pavel Malík

Resumé

Opava (Kataster Opava-předměstí, Bez. Opava),
St. Hedvika Platz. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.

OSTRAVA (K. Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA,
OKR. OSTRAVA).

Biskupská, Kostelní a ulice 28. října, p. č. 29/2, 30,
37/1, 37/2, 37/3, 4235. Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.
V první polovině roku 2008 (duben–červenec) pro-

běhl v centru Ostravy předstihový výzkum (NPÚ Ostrava
č. akce 17/08), vyvolaný stavbou obchodní a administra-
tivní budovy. Lokalita (obr. 112) se nachází v prostoru
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Obr. 112: Ostrava. Biskupská ulice. Katastrální mapa –
lokalizace archeologických výzkumů provedených v r. 2008
NPÚ–ÚOP Ostrava. Abb. 112: Ostrava. Biskupská Str.
Katasterplan mit der Lage der Fundorte, wo im Jahre 2008 Os-
trauer Arbeitsstelle des Nationalem Instituts der Denkmalpflege
Ausgrabungen führte.

bývalého Přívozského předměstí, nejstarší mapové pod-
klady (tzv. Anneisův plán z r. 1779 a indikační skica sta-
bilního katastru z r. 1834) zde zaznamenaly při komuni-
kaci vycházející z Kostelní brány a směřující k přechodu
přes řeku Ostravici oboustrannou, v 1. pol. 19. století již
převážně zděnou řadovou zástavbu. Zkoumána byla par-
cela bývalého domu na ulici Kostelní č. 21 (č. p. 95, staré
č. p. 63), v jejíž zadní části byl posléze vybudován dům
s č. p. 571 na ulici 28. října. V současné době je plocha vý-
zkumu vymezena ulicemi Biskupská, Kostelní a 28. října,
regulované koryto řeky je vzdáleno cca 100 m severový-
chodním směrem.
V počáteční fázi výzkumu byl prováděn archeologický

dohled při strojním odkryvu recentních vrstev a odstra-
ňování stavební suti ze sklepních prostor již v minulosti
demolované zástavby, následně byl ve čtvercové síti pro-
veden plošný odkryv až na úroveň povrchu podloží, před-
stavovaného fluviálními sedimenty; na třech místech byla
realizována sonda až na povrch štěrkové říční terasy.
Hydrogeologická situace na lokalitě se ukázala jako

klíčová, zejména pro období předcházející novověku.
V celé ploše výzkumu nebyly v nadloží zjištěny starší než
novověké nálezy, naopak v podloží tvořeném povodňo-
vými hlínami byly registrovány vodou redeponované stře-
dověké až raně novověké keramické fragmenty. Ukázalo
se tedy, že zkoumaný prostor byl při četných povodních
periodicky ovlivňován erozními a akumulačními procesy,
v důsledku kterých se stopy sídlištních aktivit nedocho-
valy, ačkoliv lze předpokládat, že zástavba se v předpolí
Kostelní brány rozvíjela již od středověku. Výzkum (NPÚ
Ostrava č. akce 44/08) na nedalekých parcelách s domy
č. p. 91 a 92 navíc doložil středověký průběh říčního ko-
ryta či ramene přímo před městskou hradbou, tzn. v pro-
storu mezi zkoumanou plochou a městem. Teprve počát-
kem novověku se situace poněkud stabilizovala, z té doby
pocházejí nejstarší in situ zaznamenané stopy sídlištních
aktivit. Reprezentuje je nevýrazné souvrství zachycené
při Kostelní ulici spolu s reliktem oblázkové dlažby a ne-

Obr. 113: Ostrava. Biskupská ulice. Pohled na zděný sute-
rén od východu. Abb. 113: Ostrava. Biskupská Str. Blick
in den steingemauerten Keller von Osten.

gativem základů lehčí dřevěné stavby, které lze datovat
do průběhu 16. a 17. století. Novověké jsou i vrstvy re-
gistrované ve střední části zkoumané parcely, tzn. v mís-
tech nepoškozených pozdější zástavbou. Nejstarší zdě-
nou strukturou je kamenný suterén, který lze patrně spojit
s domem č. p. 63 v té podobě, jak ji zachytilo mapování
stabilního katastru (obr. 113). Materiál z jeho zásypu lze
rámcově zařadit do průběhu 18.–1. pol. 19. století.

Převážnou část zkoumané plochy zaujímaly pozůstatky
po zděné zástavbě 2. poloviny 19.–20. století, jednalo se
o základové zdivo suterénů při ulici 28. října, betonové
sklepy při Kostelní ulici a jednotlivé kamenné a cihlové
zdi různých dílen a přístavků, zaplňujících dvory těchto
domů. Byl odkryt i prostor valouny dlážděného dvora, na-
posledy upravovaného ve 20. století.

Marek Kiecoň, Michal Zezula

Resumé

Ostrava (Kataster Moravská Ostrava, Bez. Ostrava),
Biskupská Str., Parz. Nr. 29/2, 30, 37/1, 37/2, 37/3, 4235.
Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
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Obr. 114: Ostrava. Kostelní ulice. Pohled na zkoumanou plochu
od severovýchodu. Abb. 114: Ostrava. Kostelní Str. Grabungs-
fläche. Blick von Nordosten.

OSTRAVA (K. Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA,
OKR. OSTRAVA)

Kostelní ulice, p. č. 50, 51, 60/1, 4236, 4912. Středo-
věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.
V měsících červenci–září roku 2008 proběhl v his-

torickém jádru Ostravy předstihový výzkum (NPÚ Ost-
rava č. akce 44/08), vyvolaný výstavbou bytového domu
s názvem Městská brána. Lokalita se nachází v prostoru
historického Přívozského předměstí v těsném kontaktu
s linií městského opevnění, v bezprostřední blízkosti bý-
valé Kostelní brány. V současné době plochu výzkumu
o plošné rozloze více než 800 m2 vymezují ulice Kos-
telní a Biskupská, v západním sousedství se nachází kos-
tel sv. Václava a před ním situovaný fragment hradební
zdi.
Zkoumaná plocha (obr. 114) zaujímala parcely s domy

na Kostelní ulici 14 (č. p. 91, staré č. p. 59) a 16 (č. p. 92,
staré č. p. 60).
V počáteční fázi se výzkum zaměřil na dohled při stroj-

ním odebírání recentních povrchových vrstev a odstra-
ňování suti ze suterénních prostor již v minulosti de-
molované zástavby, vytvářející jihovýchodní frontu ulice
Kostelní. Následně pak bylo dokumentováno zdivo obou
z větší části podsklepených domů, nepodařilo se ale iden-
tifikovat stavební fáze, které by předcházely situaci zazna-
menané mapováním stabilního katastru. Jižní část zkou-
mané plochy byla narušena rozsáhlým recentním zása-
hem, využitým k uložení stavebního a jiného odpadu. Od-
kryv se proto soustředil na severní a střední část obou
parcel, v závěru výzkumu pak byl strojně realizován řez
mimo vlastní stavební jámu směrem k předpokládanému
průběhu hradební zdi.
K nejstarším aktivitám zjištěným na lokalitě patří část

souvrství registrovaného v jihozápadní části plochy. Zde
se v nadloží ulehlých sedimentů vyššího nivního stupně
dochoval poměrně mocný půdní horizont, zčásti pře-
měněný na kulturní vrstvu, který obsahoval keramické
zlomky, jež lze spojit s obdobím následným lokaci města
(závěr 13.–1. pol. 14. století). Do tohoto souvrství byla
v průběhu 14. století založena základová část městské hra-
dební zdi, budované v několika pásech z lomového ka-

mene spojovaného písčitou maltou. Byly dokumentovány
4 pásy o celkové výšce zdiva cca 3 m a šířce v místě
předzákladu až 2,6 m. Ve vzdálenosti cca 9 m severo-
východně od zdiva hradby byla zachycena hrana koryta
vodoteče, jehož šířka dosahovala až 14 m, ploché dno
bylo pozorováno v hloubce 0,6–1,4 m. Je nepochybné,
že tento původně přírodní útvar, tj. rameno řeky Ostra-
vice, zde plnil i fortifikační funkci a suploval hradební pří-
kop. Z nejstarší části usazenin registrovaných při jeho dně
pocházejí sporadické středověké keramické nálezy. Stěna
přiléhající k hradbě vykazovala stopy zpevnění kameny.
Usazeniny a naplaveniny absentovaly při severovýchod-
ním okraji zkoumané plochy, je tedy pravděpodobné, že
v exponovaném místě před Kostelní branou byla údržbě
této vodoteče věnována zvýšená pozornost. Na základě
nálezové situace nelze rozhodnout, jaký je chronologický
vztah hradby a vodního toku. Vzhledem k dynamickému
vývoji údolní nivy Ostravice, která opakovaně při povod-
ních překládala koryto, není vyloučeno, že se může jednat
o útvar vzniklý teprve následně po výstavbě hradby.
Prozatím nelze jednoznačně stanovit ani dobu zániku

funkce koryta. Sedimenty při dně překrýval zvrstvený
zásyp, obsahující značné množství novověkých kera-
mických nálezů, včetně větších fragmentů renesančních
kachlů. Teprve analýza těchto nálezových souborů snad
umožní zásyp přesněji datovat. V 19. století, patrně v sou-
vislosti s odstraněním hradeb, byl celý prostor nivelizo-
ván masivní navážkou, sestávající z hlinitopísčitých vrs-
tev s vysokým podílem stavební suti, v jejímž rámci se vy-
skytují i redeponované vrstvy, obsahující středověkou ke-
ramiku. Až do těchto navážek bylo založeno zdivo domů
č. p. 91 a 92.

Marek Kiecoň, Michal Zezula

Resumé

Ostrava (Bez. Ostrava), Kostelní Str., Parz. Nr. 50, 51,
60/1, 4236, 4912.Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung.

OSTRAVA (K. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ,
OKR. OSTRAVA)

Frýdecká ulice 30, p. č. 1/1. Středověk, novověk. Zá-
mek. Zjišt’ovací výzkum.
Ve dnech 25. 8.–26. 9. 2008 proběhl sondážní výzkum

(NPÚ Ostrava akce č. 72/08), jehož úkolem bylo zjis-
tit základní informace o charakteru archeologických si-
tuací na lokalitě dosud archeologicky nedotčené. Historie
kunčického zámku se patrně uzavřela fatálním požárem
v roce 1999, jehož následky jsou zřejmě nenapravitelné,
takže současný majitel požádal o vynětí ruiny ze Státního
seznamu nemovitých kulturních památek. Provedení ar-
cheologického výzkumu je jednou z podmínek sine qua
non pro zrušení prohlášení této nemovitosti za kulturní pa-
mátku. Současně byl nezbytný pro specifikaci podmínek
ochrany a záchrany archeologického dědictví v případě,
že by zde majitel hodlal v budoucnosti provádět stavební
činnost.
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Sondy (S1–S3) byly položeny na čtvercovém nádvoří
zámku přibližně ve směru S–J, požárem devastované in-
teriéry budovy nebyly zkoumány z důvodu bezpečnosti
práce. Navazující sondy prot’aly takřka celé nádvoří.
V sondě S1 bylo zachyceno kamenné zdivo zaniklého kří-
dla zámku, doložené do této doby pouze jediným plánem
ze 17. století. Další dvě sondy přinesly důkazy středově-
kého osídlení lokality v podobě vrstvy požárové destrukce
a značného množství velkých kusů mazanice roznesené
ze zaniklého objektu (objektů?) v blízkém okolí sondy.
Keramický materiál datuje tyto aktivity do 15. století.

Hana Francesca Teryngerová

Resumé

Ostrava (Kataster Kunčice nad Ostravicí, Bez. Os-
trava), Frýdecká Strasse. Mitellalter, Neuzeit. Schloss.
Probegrabung.

OTICE (OKR. OPAVA)

Osada Rybníčky, p. č. 760/3, 760/4, 808. Středověk,
novověk. Sídliště. Záchranný výzkum.
Při povrchu pravěké kulturní vrstvy (viz kapitola Ene-

olit), nasedající na sprašové podloží a narušené hlubokou
orbou a výkopy pro melioraci, byly nalezeny fragmenty
keramických nádob ze závěru středověku a raného novo-
věku (cca 20 kusů). V JV části zkoumané plochy byl dále
odkryt do podloží zahloubený novověký mísovitý objekt.
Jeho průměr činil při povrchu cca 0,7 m, výplň tvořila sta-
vební sut’. V její svrchní části se nacházel zeleně glazo-
vaný kachel z 18. až 19. stol.

Pavel Malík

Resumé

Otice (Bez. Opava), Rybníčky. Mittelalter, Neuzeit.
Rettungsgrabung.

PODOLÍ U BOUZOVA (OKR. OLOMOUC)

„Pod pasekou“. Středověk. Sídliště. Povrchový sběr.
Na katastru obce Podolí u Bouzova (trat’ „Pod pa-

sekou“) bylo v prostoru vymezeném souřadnicemi 1)
Y=568.913; X=1.106.462; 2) Y=568.997; X=1.106.518;
3) Y=568.863; X=1.106.653; 4) Y=568.634;
X=1.106.730; 5) Y=568.613; X=1.106.575 nalezeno
pomocí povrchové prospekce cca 120 zlomků keramiky.
Jedná se převážně o keramiku s příměsí tuhy, ale i o tzv.
krupičkovou keramiku z olomouckého keramického
okruhu. Časově ji lze zařadit do průběhu 1. poloviny
14. století. Tato lokalita dosud nebyla známa.

Karel Faltýnek

Resumé

Podolí u Bouzova (Bez. Olomouc), „Pod pasekou“.
Mittelalter. Siedlung. Feldbegehung.

POZOŘICE (OKR. BRNO-VENKOV)

Hrad Vildenberk. Vrcholný středověk (14. stol.).
Hrad. Nálezový soubor z ilegálního výkopu.
Dne 15. ledna 2009 byl v rámci projektu W21 (Wil-

denberg pro 21. století) převzat menší soubor artefaktů
z hradu Vildenberka. Tyto nálezy byly získány při nele-
gálním výkopu hradní cisterny v jádru hradu. Bližší ná-
lezové okolnosti bohužel nejsou známy. Dle sdělení pa-
chatelů výkopu došlo k akci někdy kolem roku 2000
a nálezy se soustřed’ovaly zejména do svrchní části zá-
sypu o mocnosti kolem 50 cm. Převzatý soubor je pouze
vzorkem selektovaným pachateli, nebot’ většina nálezů
(zejména keramiky) byla ponechána na místě. Soubor ná-
lezů je tvořen fragmenty kuchyňské a stolní keramiky,
železnými předměty a zvířecími kostmi. Keramický sou-
bor představuje 22 fragmentů hrnců a 2 fragmenty po-
kliček. Železné předměty zahrnují ostruhu, šipku, přezku,
nožík, klín/kovadlinku a 10 hřebíků. Nálezy jsou datova-
telné do 14. století, což koresponduje s dosud známými
poznatky o lokalitě. Po zpracování bude soubor uložen
do muzea ve Šlapanicích u Brna.

Michaela Endlicherová, Josef Jan Kovář, Lenka
Macháňová

Resumé

Pozořice (Bez. Brno-venkov), Vildenberk Burg. Ho-
chmittelalter (14. Jh.). Burg. Funde aus einer illegalen
Grabung.

PROSTĚJOV (OKR. PROSTĚJOV)

Kostelecká ulice 22. Středověk (15./16. stol.), novo-
věk. Sídliště. Záchranný výzkum.
V říjnu 2008 proběhl záchranný archeologický výzkum

související s výstavbou bytového domu č. 22 na ulici Kos-
telecká, k. ú. Prostějov. V současnosti zastavěnou lokalitu,
ležící v rovinatých terénech Romžské nivy v nadmořské
výšce 224 metrů, nalezneme na ZM ČR 1:10 000, list 24-
24-07, v bodu o souřadnicích 312 mm od Z a 92 od J s. č.
Byl prozkoumán relikt odpadní jámy– „střepiště“ s ke-

ramikou datovatelnou na přelom 15. a 16. století a byla
zdokumentována stratigrafická situace s vrstvami obsahu-
jícími archeologický materiál spadající do pozdního stře-
dověku až novověku. Staveniště bylo též zběžně prohle-
dáno za pomocí detektoru kovu, čímž byly získány dvě
drobné mince rakouské a spolkové měny. Jde o dva krej-
cary z období vlády Františka Josefa I., ročník 1860, jeden
ražený ve vídeňské, druhý, v nálezech méně častý, v ben-
tátské mincovně.

Pavel Fojtík
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Obr. 115: Prostějov (okr. Prostějov), Mlýnská ulice. Bronzové
mincovní závaží. Abb. 115: Prostějov, bez. Prostějov, Mlýnská
Str. Das bronzene Münzgewicht.

Resumé

Prostějov (Bez. Prostějov), Kostelecká Gasse Nr. 22.
Mittelalter (15./16. Jh.), Neuzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

PROSTĚJOV (OKR. PROSTĚJOV)

Mlýnská ulice 16. Středověk (14. stol.), novověk.
Sídliště. Záchranný výzkum.
V červenci 2008 proběhl záchranný archeologický

výzkum související s výstavbou bytového domu č. 16
na ulici Mlýnská, k. ú. Prostějov. V současnosti zastavě-
nou lokalitu, ležící v rovinatých terénech Romžské nivy
v nadmořské výšce 225 metrů nalezneme na ZM ČR
1:10 000, list 24-24-07, v bodu o souřadnicích 303 mm
od Z a 28 od J s. č.
Takřka na úrovni současné uliční čáry byl zachycen po-

zůstatek středověkého domu, datovatelného nečetnou ko-
lekcí keramiky do 14. století. Další dva objekty lze pak in-
terpretovat jako novověké odpadní jámy – jímky, které po-
skytly větší soubory užitkové keramiky 17. století. Za po-
mocí detektoru kovu bylo na výkopy porušené parcele na-
lezeno bronzové mincovní závaží o rozměrech 13,5 × 14
× 2,4 mm a hmotnosti 3,085 g, které s největší pravdě-
podobností odpovídá nominálu jednoho zlatého guldenu,
pochází odněkud z oblasti dnešního Německa a můžeme
je prozatím datovat jen rámcově do 15. až 19. století.

Pavel Fojtík

Resumé

Prostějov (Bez. Prostějov), Mlýnská Gasse Nr. 16. Mit-
telalter (14. Jh.), Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

PROSTĚJOV (OKR. PROSTĚJOV)

Sadová ulice. Mladší doba hradištní (11.–12. stol.),
středověk (13./14. stol.). Sídliště. Záchranný výzkum.
V měsících březnu až květnu 2008 proběhl záchranný

archeologický výzkum související s výstavbou parkova-
cích ploch a s rekonstrukcí místní komunikace na sídlišti

Svobody, ulice Sadová. V současnosti z větší části za-
stavěnou lokalitu, ležící v rovinatých terénech Romžské
nivy v nadmořské výšce 229 metrů, nalezneme na ZM
ČR 1:10 000, list 24-24-12, v okolí bodu o souřadnicích
220 mm od Z a 377 od J s. č.
Vedle reliktu středolaténské polozemnice (viz kapi-

tola Doba železná) bylo prozkoumáno zejména 6 jam
středověkého stáří – jeden objekt náležel mladohradišt-
nímu období a zbylé přelomu 13. a 14. století. Zachy-
cené osídlení můžeme spojovat zřejmě již se středově-
kou osadou Drozdovice (dnes integrovaná část Prostějov-
Drozdovice), která je prvně písemně zmíněna k roku 1131
či 1141 (Kopečný 1985, 15; osada uvedena v listině vyho-
tovené z podnětu olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka,
která je nyní převážně datována do r. 1141, např. Bis-
třický 1983).

Pavel Fojtík
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Resumé

Prostějov (Bez. Prostějov), Städliche Siedlung „Svo-
body“, Sadová Gasse. Jüngere Burgwallzeit (11.–12. Jh.),
Mittelalter (13./14. Jh.). Siedlung. Rettungsgrabung.

PŘEROV (OKR. PŘEROV)

Dvořákova ulice. Vrcholní středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavební akcí „Spojka komunikace

II/150 a II434 – I. Etapa, Přerov“ proběhl záchranný ar-
cheologický výzkum formou dohledu při výkopových
pracích. Vzorkováním profilů výkopů byl získán sou-
bor fragmentů keramiky z období vrcholného středověku
a novověku. S největší pravděpodobností se jedná o ar-
cheologický materiál druhotně přemístěný splachovacími
procesy z jižněji situovaných výše položených pozemků.
Sběrem z mezideponií orničních a podorničních vrstev,
skrytých při budování tělesa komunikační spojky, byla
získána malá kolekce keramiky z období vrcholného stře-
dověku a novověku a značně zkorodovaná železná skoba
novověkého stáří.
Jateční, Blahoslavova ulice. Středověk, novověk.

Město. Záchranný výzkum.
V souvislosti se stavební akcí „Přerov OK Policie ČR,

Přerov, ul. U Výstaviště“ proběhl záchranný archeolo-
gický výzkum formou dohledu při výkopových pracích.
Na profilech výkopů, především v ulici Jateční, se poda-
řilo zachytit pozdně středověké a zejména novověké kul-
turní horizonty odpadního charakteru.
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Nerudova ulice. Novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.
V souvislosti se stavební akcí „Přerov– rekonstrukce

kanalizace Nerudova“ proběhl záchranný archeologický
výzkum formou dohledu při výkopových pracích. Ve vý-
chodní stěně liniového výkopu se podařilo zachytit novo-
věkou kulturní vrstvu (o délce 5 m), související s povrcho-
vými úpravami při výstavbě ulice Nerudova na přelomu
19. a 20. století.

Jan Mikulík, Zdeněk Schenk

Resumé

Přerov (Bez. Přerov), Dvořákova Straße. Hochmittelal-
ter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung. Přerov (Bez. Pře-
rov), Jateční und Blahoslavova Straße. Mittelalter, Neu-
zeit. Stadt. Rettungsgrabung. Přerov (Bez. Přerov), Neru-
dova Straße. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

PŘEROV (K. Ú. PŘEDMOSTÍ, OKR. PŘEROV)

Ulice Pod Skalkou. Středověk, novověk. Dvůr. Zá-
chranný výzkum
V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-

tiční akce „Regenerace panelového sídliště Přerov II –
Předmostí, parkovací plochy Pod Skalkou č. p. 1–9
(G13)“ byl v roce 2008 proveden záchranný archeolo-
gický výzkum formou dohledu nad výkopovými pra-
cemi, který uskutečnila společnost Archaia Olomouc,
o. p. s. Záchranný archeologický výzkum probíhal po-
stupně v součinnosti s průběhem zemních prací na jed-
notlivých stavbách v centrální části Předmostí. V sou-
vislosti se stavbou parkoviště v ulici Pod Skalkou byla
nově vybudována obousměrná příjezdová komunikace
ze strany jižní z ulice Prostějovská, propojená s parkoviš-
těm při jeho jižním okraji kruhovým objezdem. Kromě
této plochy se posléze stavba rozšířila jižním směrem
do prostoru mezi ulicemi Prostějovská a Milady Ho-
rákové, kde byl vybudován zcela nový parkovací pro-
stor. Areál staveniště byl rozdělen do několika pracovních
ploch, v nichž byly pozitivní archeologické situace do-
kumentovány plošně i v řezech stavebních výkopů (plo-
cha A–D, P13, P14), přeložka kanalizace: P8, P9, P11,
P12, kruhový objezd: P10 a 0900, příjezdová komuni-
kace: P1–P7 a plocha I). Plocha výzkumu se nacházela
v místech, která nebyla odtěžena ani výrazněji poškozena
v souvislosti s výstavbou panelového sídliště.
Jedná se o východní úpatí bývalé Skalky, přírodní do-

minanty JZ ústí Bečevské brány, která téměř zmizela kvůli
těžbě vápence již v průběhu 19. století. Prostor lze zto-
tožnit s místem, kde se rozkládala hospodářská zástavba
a přiléhající zahrady statkáře J. Chromečka (původní par-
cela č. 63). Na severozápadním okraji těchto pozemků
bylo v závěru 19. století zachycenomladopaleolitické síd-
liště lovců mamutů (Klíma 1970, 9–18; 1990). Na zkou-
maných plochách se dalo předpokládat situování původ-
ního alodního dvora s první písemnou zmínkou z roku
1368 (Hosák 1970, 140).

Výzkumem byly mimo jiné (viz kapitola Paleolit) za-
chyceny doklady vrcholně středověkých až novověkých
sídlištních aktivit. Nejstarší horizont osídlení reprezentují
římsovitý okraj a výdut’ hrnce ze 13. století (obr. 116:4–
5) které pocházejí z plochy A, profilu 13 z vrstvy terénní
vyrovnávky 13101 v úrovni 221,45m n. m. Ze zásypu ob-
jektu č. 22 v ploše D byl získán kromě kolekce raně novo-
věké glazované keramiky a dna skleněného poháru (1. pol.
16. stol.) také druhotně přemístěný římsovitý okraj, který
lze datovat do 13. století (obr. 116:1).
V ploše D byly dále zachyceny stavební konstrukce

základů, diagonálně probíhající zkoumanou plochou
ve směru JJV–SSZ, prokazující stavební činnost, datova-
nou od vrcholného středověku po přelom 19./20. století
(obr. 117). Nejstarší SSZ situovaný kamenný základ 902
byl zdokumentován v celé zachovalé ploše v délce 3.20 m
a šířce 0,66–0,84 m. Jedná se o velmi kvalitní stavební
monolit z lomových kamenů devonského vápence, zalitý
VP maltou s vysokým obsahem zlomkového vápna a za-
puštěný do kulturní vrstvy 0202. Na povrchu základu byly
ojediněle v maltové výplni zaznamenány kousky cihel-
ného materiálu. Tuto stavební konstrukci lze rámcově za-
řadit do období pozdního středověku až raného novověku
a pravděpodobně souvisí s existencí svobodného dvora
v tomto prostoru.
Navazující SSZ průběh novověkého kamenného zá-

kladu 901 přiléhá svým nárožím k základu 902 bez sta-
vebního provázání. Lomový kámen kladený převážně
na plocho v nepravidelném řádkování je pojený vět-
ším objemem drolivé, nekvalitní VP malty ze žluto-
hnědého hrubozrnného písku. Stavební konstrukce 901
porušuje stratigrafický objekt 21 – novověkou stavební
jámu. Základová spára nároží 901 byla změřena v úrovni
219,77 m n. m.

Obr. 116: Přerov-Předmostí, ulice Pod Skalkou. Výběr kera-
miky (kreslil D. Figel’). Abb. 116: Přerov-Předmostí, Str.
Pod Skalkou, Auswahl der Keramik (Zeichnung D. Figel’).
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Obr. 117: Přerov-Předmostí, ulice Pod Skalkou. Plocha D.
Abb. 117: Přerov-Předmostí, Str. Pod Skalkou. Fläche D.

Stavební konstrukce 903, přiléhající ke kamennnýmzá-
kladům 902, sestávala z pálených cihel klasického for-
mátu s vnitřním zaomítnutím stěn VPC maltou. Jedná se
o odpadní jímku z 19./20. století, vyplněnou stavební sutí.
Stavební konstrukce 902 v ploše D spolu se zachyce-

ným řezem stavební konstrukce 11900, zdokumentované
profilem P11, který byl vzdálen 5,5 m východním smě-
rem, lze spojit s existencí dvora, který je zmiňován v his-
torických pramenech již od 2. poloviny 14. století.
Ulice Prostějovská/Milady Horákové. Středověk,

novověk. Sídliště. Záchranný výzkum.
Zkoumaná plocha I v místě budovaného parkoviště

v ulici Milady Horákové byla situována v západní části
p. č. 30/1 v centru Předmostí, cca 50 metrů západně od
křižovatky ulic Prostějovská a Hranická. Jednalo se o za-
travněný nezastavěný prostor lichoběžného tvaru, vyme-
zený chodníky, který je ohraničen ze strany severní ko-
munikací ulice Prostějovská, na východní straně průbě-
hem komunikace ulice Hranická. Na západní straně hra-
ničil celý prostor se zastavěnou parcelou č. 238, domu
č. p. 1 v ulici Prostějovská. V minulosti byl tento pro-
stor součástí zahrady přiléhající k zemědělské usedlosti,
která stála při východním okraji p. č. 30/1, z dnešního
pohledu v místě nad autobusovou zastávkou v ulici Hra-
nická. Před zahájením výzkumu byl terén v místě budo-
vaného parkoviště snížen asi o 0,8 m od současného po-
vrchu až na úroveň sprašového podloží. Po začištění plo-
chy se vyrýsovaly tmavé výplně objektů zahloubených
do spraše. S doklady středověkých až novověkých aktivit
lze jednoznačně spojit objekty č. 30 a 36 (obr. 118).
Objekt 30 se nacházel při SV okraji plochy I. Vý-

zkumem byla zachycena pouze spodní část výkopu 0528
nepravidelného oválného tvaru. Svrchní část byla od-
straněna skrývkou parkoviště. Objekt byl tedy zkoumán
od úrovně nadmořských výšek 217,12–217,19 m, kde
se projevil tmavým šedočerným zbarvením výplně 0130
na rozdíl od okolní spraše 0153, do které byl zahlouben.
Nejprve byla vybrána jižní polovina výplně výkopu 0528.
Na řezu měla zkoumaná spodní část objektu vanovitý tvar.
Úroveň dna se nacházela v nadmořské výšce 216,84 m.
Zásyp 0130 místy obsahoval zlomky mazanice a menší
úlomky přepáleného vápence. Z jeho zásypu se podařilo
získat zlomek římsovitého okraje hrnce, část dna a střepy
výdutí zdobené horizontálními žlábky (obr. 116:2–3),
které datují objekt do 13. století. Zajímavý nález předsta-

Obr. 118: Přerov-Předmostí, ul. Prostějovská/M. Horákové.
Plocha I. Abb. 118: Předmostí, Str. Prostějovská/M. Horákové.
Fläche I.

vuje ručně hnětená hrudka hlíny s mělce prohloubenými
ploškami po bříšcích prstů a výraznějším hlubším důl-
kem uprostřed. K nálezům patří také druhotně přemístěná
drobná čepel ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury.
Objekt 36 se nacházel v severní části zkoumané plo-

chy I, kde se po začištění vyrýsoval jeho půdorys tvaru
nepravidelného oválu. Nadmořské výška činila 217,20 m
při západním okraji objektu a 217,15 při kraji východním.
V případě objektu 36 se jednalo o hliník původně vět-
šího rozsahu, z něhož se zachovala pouze jeho báze za-
hloubená do spraše. Nepravidelné dno hliníku neslo stopy
po domácí těžbě spraše v podobě většinou nepravidel-
ných oválných zahloubenin. Nejnižší úroveň dna se na-
cházela v nadmořské výšce 216,92 m. Poté byl vytěžený
výkop 0534 využíván jako odpadní jáma. Zásyp tvořila
tmavě hnědá prachová hlína 0136, místy proložená vrst-
vičkami či čočkami druhotně přemístěné spraše. V SV
části hliníku se nacházela kumulace středně velkých kusů
devonského vápence a zlomků cihel. V jižní části byla za-
chycena část hrudní páteře tura domácího v anatomickém
pořádku. V místě tohoto osteologického nálezu bylo až
téměř u samotného dna zdokumentováno několik větších
bloků devonského vápence a cihel. V zásypu byl nalezen
početný soubor zlomků keramiky. Větší část tvořily frag-
menty novověké glazované kuchyňské keramiky (16.–
19. stol.). Menší část souboru tvoří zlomky výdutí hrnců
vrcholně a pozdně středověkého stáří (14.–15. stol.), které
se do zásypu hliníku dostaly nejspíše druhotně.

Jan Mikulík, Zdeněk Schenk
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Resumé

Přerov (Kataster Předmostí, Bez. Přerov), Pod Skal-
kou Str. Mittelalter, Neuzeit. Hof. Rettungsgrabung.
Prostějovská/Milady Horákové Str. Mittelater, Neuzeit.
Siedlung. Rettungsgrabung.
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RAJHRAD (OKR. BRNO-VENKOV)

Klášter. Středověk, novověk. Klášter. Záchranný
výzkum.
Během celého roku 2008 pokračoval záchranný arche-

ologický výzkum v areálu benediktinského kláštera Raj-
hrad, vyvolaný úpravami ploch nádvoří. Práce navázaly
na předchozí rok (Parma 2008), opět byly kopány pře-
devším mělké výkopy (do 1 m) podél obvodových zdí,
sloužící k jejich odvodnění. Při této příležitosti byla doku-
mentována základová zdiva presbytáře kostela s patrnými
drobnými relikty starších nadzemních zdiv. Při budování
základů novostavby přiléhající ze Z strany k faře byly do-
kumentovány recentní sklepy a příčně odkrytý (v sondě
o šířce 0,5 m) fragmentmasivního základového a nadzem-
ního kamenného zdiva, souvisejícího patrně s některou
ze středověkých stavebních fází areálu. Sledovány byly
dále strojově prováděné výkopové práce na vsakovacích
jímkách na nádvoří před prelaturou, z nichž minimálně
jedna byla nejspíše založena ve starším objektu (proka-
zatelně antropogenní zásypy byly zjištěny ještě v hloubce
4 m).

David Parma

Literatura

Parma, D. 2008: Rajhrad (okr. Brno-venkov). Přehled
výzkumů 49, 440.

Resumé

Rajhrad (Bez. Brno-venkov). Mittelalter, Neuzeit.
Kloster. Rettungsgrabung.

ROUBANINA (OKR. BLANSKO)

Zahrada domu 32, p. č. 10. Středověk. Tvrziště. Zá-
chranný výzkum.
Podle informací T. Kučerovské se v červnu při te-

rénních úpravách na zahradě domu p. Seidla č. p. 32
(obr. 119) ve větším počtu objevila středověká kera-
mika. Ohledání místa autory článku potvrdilo poruše-
nou odpadní jámu. Prozkoumána byla větší část poru-
šeného zahloubeného objektu do hloubky cca 60 cm
(obr. 120). Jáma obsahovala velké množství fragmenta-
rizovaného keramického materiálu, datovatelného na pře-
lom 15. /16. století (obr. 121). V rámci redukčně pálené,
na lomu bělošedé keramiky je zastoupena také skupina
s kovově vyleštěným povrchem. Zlomky náležejí vesměs
hrncům s ovalenými okraji, případně s okružím, zazna-
menána byla též přítomnost fragmentů mis, zvonovitých
pokliček a džbánů. V rámci vhloubené výzdoby se běžně
vyskytly motivy vtlačené radélkem.
Asi 50 m západním směrem od místa nálezu, na za-

hradě domu č. p. 4, se nachází vyvýšenina, snad pozůsta-
tek po tvrzi. Lokalita se nachází nad strmým zalesněným
svahem nad potokem, na ploše asi 15× 9m. Severně od ní
se nacházejí zřejmě zbytky příkopu o šířce asi 17 m. Vý-
chodně od vyvýšeniny, pod svahem, stojí přestavěné bu-
dovy dvora, uváděného v písemných pramenech k r. 1563.

Obr. 119: Roubanina, vyznačení č. p. 32 v plánu obce.
Abb. 119: Roubanina, Konskr. N. 2, Plan der Gemeinde.

Obr. 120: Roubanina, porušený odpadní objekt. Abb. 120:
Roubanina, gestörte Abfallgrube.

V polovině 14. století vlastnila vesnici Bolka z Rouba-
niny, která ji r. 1359 přenechala synům Budkovi a Přib-
kovi. R. 1406 se Roubanina stala součástí panství Opa-
tovice (dnes Velké Opatovice). Později se v držení stále
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Obr. 121: Roubanina. Výběr keramiky z odpadní jámy
ze druhé poloviny 15. století. Abb. 121: Roubanina. Auswahl
der Keramik aus der Abfallgrube aus der zweiten Hälfte
des 15. Jhs.

víc uplatňuje vyšší šlechta, nicméně r. 1584 se zde ob-
jevuje zástupce nižší šlechty Jan Leva z Brozánek a po
něm představitelé dalších podobných rodů. Tvrz se zde
uvádí poprvé až r. 1613 a pak 1626; patrně tvořila součást
dvora. Je však možné, že středověké sídlo leželo na zmí-
něném pahorku, a je třeba ho prostorově odlišit od rene-
sační tvrze ve dvoře (nepřesně Plaček 2001, 547; Kuče-
rovská, Rácek, Dvořáček, Houzar, Korbelová 2007, zvl.
58–61, 77–86, 128–131).

Zuzana Pančíková, Rudolf Procházka
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Resumé

Roubanina (Bez. Blansko). Spätmittelalter. Festung.
Rettungsgrabung.

RÝMAŘOV (OKR. BRUNTÁL)

Lipová ulice. Novověk, středověk. Povrchový prů-
zkum
Nedaleko středověkého jádra města Rýmařova, mezi

ulicí Lipovou a Husovou, byla vyhloubena rýha pro elek-
trický kabel. Rýha dosahovala hloubky od 40 do 80 cm,
a i když zde nebyla porušena žádná archeologická situ-
ace, bylo z hromad vyházené hlíny vytaženo několik de-
sítek novověkých střepů a kachlů. Keramika je kvalitně
vypálená do červeně cihlové nebo šedé barvy, s drobným
ostřivem, bez výzdoby a většina keramických fragmentů
má z vnitřní stany glazuru. Kachle mají přední vyhřívací
stěnu zeleně glazovanou a délka komory se pohybuje nej-
častěji kolem 5 cm. Keramiku i kachle lze datovat do 17.–
18. století. Pouze jeden střep, vzhůru vytažený okraj, zdo-
bený třemi vodorovnými rýhami a prožlabeným hrdlem,
můžeme datovat do druhé poloviny 13. století.

Obr. 122: Rýžoviště. Potok Polička. Keramický zlomek
z 16. století. Abb. 122: Rýžoviště. Der Bach Polička. Keramis-
ches Fragment aus dem 16. Jahrhundert.

Lukáš Hlubek

Resumé

Rýmařov (Bez. Bruntál), Lipová Str, Spätmittelal-
ter, Neuzeit. Im Aushub für das Stromkabel wurde
eine Randscherbe aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts
und eine Kollektion der neuzeitlichen Kacheln und Kera-
mik (17.–18. Jahrhundert) gefunden.

RÝŽOVIŠTĚ (OKR. BRUNTÁL)

Potok Polička, p. č. 2016. Středověk, novověk. Oje-
dinělý nález.
Při archeologickém dohledu vyvolaném úpravou vod-

ního toku a koryta (č. akce NPÚ Ostrava 91/08) byly
na levém břehu potoku Polička na SZ okraji obce (parcela
č. 2016) v povrchové planýrce nalezeny dva fragmenty
keramických nádob z 16. a 19. století (obr. 122).

Pavel Malík

Resumé

Rýžoviště (Bez. Bruntál), Der Bach Polička. Mittelal-
ter, Neuzeit. Einzelfund.

STRÁŽNICE (OKR. HODONÍN)

Ulice Boženy Hrejsové 1247. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
Další středověké nálezy byly v říjnu 2008 objeveny

při rekonstrukčních pracích na ulici B. Hrejsové (ZM ČR
1:10 000, kladový list 34-22-20, okolí bodu 378/176 mm
od Z/J s. č.). Do šedozelené hlinité vrstvy s uhlíky, ležící
na hnědém půdním typu a písčitém podloží, se zahlubo-
valy objekty s nevýraznýmmnožstvím nálezů.
Zajímavé zjištění u těchto výzkumů představují do-

klady několika typů středověké keramiky, které tak mo-
hou výrazně přispět k zpřesnění chronologie místní
hmotné kultury, dosud stojící spíše v pozadí zájmu.
Vzhledem k narůstajícímu počtu obdobných nálezů z po-
slední doby bude možné lépe postihnout vývoj osídlení
v minulosti.
Ulice Předměstí 1718. Středověk, novověk. Město.

Záchranný výzkum.
Při realizaci stavebních úprav bývalé strážnické trž-

nice na nové parkoviště v zázemí restaurace a hotelu
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Strážnice zde byly v říjnu 2008 zjištěny pozůstatky před-
chozích sídlištních aktivit, datovatelných do vrcholného
a pozdního středověku, konkrétně od 14. do 1. poloviny
16. století (ZM ČR 1:10 000, kladový list 34-22-20, okolí
bodu 358/144 mm od Z/J s. č.). Na většině plochy do-
šlo již v minulosti k významnému snížení původního po-
vrchu a archeologicky zkoumatelná souvrství se zacho-
vala pouze v zatravněných ostrůvcích podél panelových
cest. V rámci částečného odstranění této zeleně bylo na-
rušeno středověké kulturní souvrství se svrchním hori-
zontem s obsahem štěrku, představujícím původní po-
chůzný horizont. Do nich se navíc zahlubovala pec s do-
červena propálenými stěnami, pravděpodobně potravinář-
ská, která byla bohužel z větší části zničena kanalizační
sítí.
Podle starších publikovaných výzkumů vedl nedaleko

od zjištěných kontextů městský příkop, obepínající teh-
dejší zástavbu, což se však nepodařilo ověřit, nebot’ jeho
předpokládaný průběh již nezasahoval do projektem vy-
mezené plochy. Archeologický výzkum i přes svůj ome-
zený rozsah potvrdil, že popisované území mělo komuni-
kační charakter a posléze bylo využito i k řemesnickým
účelům.

Jaromír Šmerda

Resumé

Strážnice (Bez. Hodonín), Boženy Hrejsové Str.
Nr. 1247. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Strážnice (Bez. Hodonín), Předměstí Str. Nr. 1718.Mit-

telalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

SYROVICE (OKR. BRNO-VENKOV)

„U rybníka“. Raný středověk. Sídliště. Záchranný
výzkum.
Během výzkumu polykulturního sídliště (podrobněji

viz kapitola Doba římská) byla odkryta kumulace či sou-
jámí několika nepravidelných objektů, datovaných nepo-
četným materiálem do raného středověku.

David Parma

Resumé

Syrovice (Bez. Brno-venkov), „U rybníka“. Frühmitte-
lalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

ŠTERNBERK (OKR. OLOMOUC)

Areál hradu, p. č. 92/1. Vrcholný středověk, novo-
věk. Hrad. Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum byl vyvolán nevšední invencí nové

kastelánky státního hradu Šternberk (Národní kulturní pa-
mátka ve správě NPÚ ÚOP v Olomouci), která se roz-
hodla dát přestavět hradní bergfrit na turistickou roz-
hlednu. Z tohoto důvodu má být archeologicky nalezena
neexistující brána při úpatí věže (souřadnice středu věže:

Obr. 123: Hrad Šternberk, vývojové schéma hradu. Legenda:
černě a křížkovaně – rozsah jádra po polovině 13. století (podle
A. Prokopa 1904, fig. 147 doplnil M. Plaček 2001, obr. 1198).
Abb. 123: Burg Šternberk, Entwicklungsplan. Legende: schwarz
und kariert – Bebauung nach der Hälfte des 13. Jahrhunderts
(nach A. Prokop 1904, Fig. 147 ergänzt von M. Plaček 2001,
Abb. 1198).

X= -1106397,60; Y= -541951,81). Vzhledem k tomu,
že bergfrit je poslední viditelná část hradu (obr. 123),
který je v písemných pramenech poprvé zmíněn k roku
1269, byl před jeho celkovou devastací proveden prů-
zkum. Ostatně již v minulosti byla okrouhlá věž něko-
likrát poškozena. Na jejím stavu se negativně podepsala
jednak třicetiletá válka, jednak velký požár po zásahu
bleskem dne 22. dubna 1678. V závěru 19. století byla část
věže snesena v rámci idealisticko-romantické přestavby
celého hradu. V nedávné minulosti byl na hradu uskuteč-
něn záchranný archeologický i stavebně-historický prů-
zkum (Dehnerová, Grégr 2006; Kašpárková et al. 2006;
Plaček 2001; Prokop 1904).

Popisovaný záchranný archeologický výzkum byl reali-
zován formou prvotní rekognoskace terénu, nebot’ bergf-
rit o průměru cca 11 m je přístupný pouze dvěma vstupy
umístěnými ve výšce cca 8–10 m. První akce proběhla
7. října 2008, kdy byla k bergfritu přistavena montážní
vysokozdvižná plošina (obr. 124). Po vysunutí plošiny
k nižšímu vstupu bylo zjištěno, že portál do věže je za-
kryt drátěnou sítí proti vletu ptáků. Ta byla uchycena po-
mocí hliníkových drátů krytých modrou bužírkou k hře-
bíkům v dřevěném krycím rámu. Prostým odkroucením
drátů byl vstup otevřen. Těsně pod úrovní prahu vstupu
bylo objeveno patro ve věži, které bylo zcela pokryto tru-
sem ptáků, jejich tělesnými pozůstatky a tesařským od-
padem. Konstrukce patra nebyla patrná. Byla provedena
základní fotografická dokumentace stavu, upevnění drá-
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Obr. 124:Hrad Šternberk, výstup na věž pomocí vysokozdvižné
plošiny (foto J. Grégr). Abb. 124: Burg Šternberk, Betreten
des Turms mit Hilfe der LKW–Arbeitsbühne (Foto J. Grégr).

těné sítě a pomocí výsuvné plošiny následoval návrat zpět
na zem. Po dohodě s řidičem montážní vysokozdvižné
plošiny byl proveden ještě výstup k vyššímu vstupu, kde
bylo vyhotoveno několik snímků portálu, rovněž chráně-
ného drátěnou sítí proti vletu ptáků, a nitra věže.
Protože při odklízení ptačího trusu zjevně nehrozilo po-

škození či zničení archeologických památek, bylo dopo-
ručeno najmout na vyčištění věže úklidovou službu. Sta-
vební firma poté vystavěla k věži lešení a vyklidila od-
pad, pod kterým se objevila klenba se vstupním otvorem
o průměru 0,50 m z pískovcových článků. Konstrukce
klenby není dosud zjištěna, nebot’ ze spodní strany je
na ní nanesena silná vrstva omítky a shora ji tvoří na-
plocho kladené cihly spojované maltou, což je zřejmě
pouze krycí vrstva (obr. 125). Protože ve vrstvě odpadu,
silné 0,80–0,90 m a uložené nad klenbou, nebyly zjiš-
těny žádné stopy po požárové destrukci a ani klenba ne-
nese jakékoliv stopy opálení – na rozdíl od okolního zdiva
věže – je klenba nepochybně mladší než podrobně zazna-
menaný požár v 17. století. Nejspíše byla klenba do ber-
gfritu vsazena až v průběhu celkové přestavby hradu v zá-
věru 19. století.
Dne 21. října 2008 jsme speleoalpinistickou techni-

kou sestoupili do nižší úrovně věže (obr. 126). Dno leží
v hloubce cca 7,50 m od vstupního otvoru v klenbě a je
opět pokryto trusem ptáků, jejich tělesnými pozůstatky
a tesařským odpadem. Rovněž na tuto práci byla dopo-
ručena specializovaná firma, a nikoliv archeologická pre-
parace. Po vyčištění odpadu by se měla provést stavebně-
historická dokumentace a eventuální archeologický prů-
zkum bergfritu.

Obr. 125: Hrad Šternberk, vstupní otvor v klenbě ve věži (foto
J. Grégr). Abb. 125: Burg Šternberk, Eingangsöffnung inmitten
des Turmgewölbe (Foto J. Grégr).

Obr. 126: Hrad Šternberk, průzkum okrouhlé věže (foto
J. Grégr). Abb. 126: Burg Šternberk, Erforschung
des Bergfrieds (Foto J. Grégr).

Jan Grégr, Václav Tomka, Richard Zatloukal
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Plaček, M. 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských
hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

Prokop, A. 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunst-
geschichtlicher Beziehung. Band I–IV. Wien.

Resumé

Šternberk (Bez. Olomouc), Burg Šternberk, Parzelle
Nr. 92/1. Hochmittelalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgra-
bung.

ŠTĚPÁNOV (OKR. OLOMOUC)

Kostel sv. Vavřince. Novověk. Pohřebiště. Zá-
chranný výzkum.
V listopadu 2008 byl proveden záchranný výzkum

při vnější sanační úpravě kostela sv. Vavřince. Kostel byl
vystavěn po roce 1773 na místě staršího gotického kos-
tela. Místo nálezu je na ZM ČR 1:10 000, list 24-22-04,
rok vydání 1992, 177 mm od Z s.č. a 121 mm od J s. č.
Ve výkopu o šířce 0,50 m, situovaném podél SZ zdi

kostela, bylo u vnější zdi presbytáře dokumentováno
v hloubce 1,20 m celkem 10 lidských lebek v druhotné
poloze. Výplň výkopu obsahovala novověkou keramiku.

Ladislav Kaiser, Petr Večeřa

Resumé

Štěpánov (Bez. Olomouc), St. Lorentz Kirche. Neuzeit.
Friedhof. Rettungsgrabung.

ŠUMPERK (OKR. ŠUMPERK)

Langrova a Lužickosrbská ulice. Novověk. Hřbitov,
příkop. Záchranný výzkum.
Na podzim roku 2008 se uskutečnil záchranný arche-

ologický výzkum pod bývalými hradbami historického
městského jádra Šumperku v rámci revitalizace náměstí
Republiky a dostavby objektu D, náležícího k již sto-
jící části polyfunkčního objektu. Akce navazovala na už
ukončený výzkum prováděný na vedlejší parcele téhož
polyfunkčního objektu (B, C).
Parcela se nacházela na úpatí svahu kopce zvedají-

cího se jižním směrem k bývalým městským hradbám.
Vjižní části plochy, uměle navršené zřejmě již v raném
novověku, se nacházely kostrové pohřbyH1–H25. Převlá-
dala u nich jednotná orientace západ–východ. Jen v oje-
dinělých případech se vyskytla orientace V–Z nebo S–J.
Věkové zastoupení tvořily tři kategorie – adultus (19 je-
dinců), infans (7 jedinců) a neonatus (1 jedinec). Pohlaví
se podařilo určit u 11 jedinců (8 –muži, 3 – ženy). Hroby
neobsahovaly žádný datační materiál. Avšak na základě
písemné zmínky z roku 1624 je známo, že bylo luterá-
nům vyčleněno nové místo pro pohřbívání vpravo od tzv.
Nové brány, údajně v místě obranného příkopu. Sonda
umístněná do současného svahu v rámci stavební plochy
polyfunkčního objektu A (výzkum Vlastivědného muzea
v Šumperku probíhající paralelně s výzkumem Archaia

Obr. 127: Šumperk. Pohled na sondu S02 – příkop. Abb. 127:
Šumperk. Blick auf die Sondage S02 –Bewässerungsgraben.

Olomouc, o. p. s.) a odkryv jižní části stavební plochy ob-
jektu D tuto situaci potvrdily. Jednalo se o již zaniknutý
příkop, vyplněný různými deponiemi z období novověku,
ale také o samotný svah šumperského kopce. Terén v jižní
části objektu D byl navršován i po ukončení pohřbívání
v daném prostoru. Dokonce zřejmě došlo k úpravě některé
části hřbitova, což dokládá písčitě jílovitá vrstva s velkým
obsahem lidských kostí o mocnosti místy až 0,9 m, nachá-
zející se nad úrovní pohřbů.
Ve střední části plochy byly vytyčeny dvě sondy (S02

7,8 × 1,5 m; S03 7,7 × 1,5 m). Předpokládalo se tu
pokračování vodního příkopu odkrytého na západní sou-
sední stavební parcele. Po odstranění recentních navá-
žek byly odkryty pozůstatky kamenných základů domů
ze 2. poloviny 19. století, spočívajících na dřevěných
trámech a zbořených v 1. polovině 20. století. Dřevěné
trámy, rozkládající tíhu kamenných zdí a tím zabraňující
nerovnoměrnému sedání a praskání stěn domu, naznačo-
valy nestabilitu terénu a zároveň možnost přítomnosti za-
niklého příkopu v daném prostoru. Po odebrání několi-
kanásobných vrcholně novověkých odpadních vrstev se
objevila tmavě šedá výplň příkopu, sestávající z několi-
kanásobných vrstev tuhého podmáčeného jílu, obsahují-
cího ve vrchních vrstvách keramiku převážně ze 16. sto-
letí a 17. století a velké množství organického materiálu
(dřeva, rostliny, kůže). Výskyt nálezů výrazně klesal smě-
rem ke dnu. Nejspodnější vrstvy postrádaly jakýkoli da-
tační materiál. Hloubka zavodněné části výkopu dosaho-
vala přibližně 1,3 m (spodní hranice příkopu: 2,8–3,5 m
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od současného povrchu), jeho šířka pak byla 3,45–3,6 m.
Celková zachycena hloubka příkopu (se svahy) činila cca
1,4–2,2 m.
Vzhledem k nálezům z vedlejších parcel, kde byly

v příkopu zachyceny dřevěné konstrukce, a k existenci
dalšího příkopu situovaného jižněji na úpatí šumperského
kopce by mohl vodní příkop plnit kromě obranné také
hospodářskou funkci (vodní nádrž). Doba vzniku příkopu
nebo vodní nádrže není zcela jasná. Nelze vyloučit, že
existovala již v období vrcholného středověku. Zánik na-
stal v průběhu 16. a 17. století, kdy se v daném prostoru
začal deponovat městský odpad.

Michal Chrámecký, Miroslava Plaštiaková

Literatura

Polách, D. 1996: Šumperské hřbitovy a pohřebiště. In:.
M. Melzer (ed.): Šumperk –město a jeho obyvatelé.
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Resumé

Šumperk (Bez. Šumperk), Langrova und Lužickosrb-
ská Strasse. Neuzeit. Bewässerungsgraben, Friedhof. Ret-
tungsgrabung.

ŠUMPERK (OKR. ŠUMPERK)

Ulice Na Hradbách a Lužickosrbská. 13.–17. století.
Město, hřbitov. Záchranný výzkum.
V květnu až červenci a listopadu až prosinci 2008 byl

realizován předstihový výzkum, vyvolaný stavbou byto-
vého domu “Na Hradbách“, jejímž investorem byla šum-
perská stavební firma SAN-JV, s. r. o. (výzkum pro-
vedlo Vlastivědné muzeum v Šumperku). Stavba je si-
tuována do rohového prostoru mezi ulici Na Hradbách
a Lužickosrbskou (p. č. 2348; lokalizace – ZM10 14-41-
15: 279:211, 281:211, 281:209, 280:209 mm). Jedná se
o okraj MPZ ve svahu těsně pod linií původních měst-
ských hradeb.
V roce 2007 proběhl výzkum na parcelách severně sou-

sedících (tedy níže ve svahu), kterým byl zjištěn prů-
běh středověkého až raně novověkého vodního příkopo-
vitého útvaru či podlouhlé nádrže na úpatí svahu a dále
relikty novověkého hřbitova (Halama, Goš 2008). Nava-
zující výzkum v roce 2008 zachytil jihozápadní pokračo-
vání kostrového hřbitova. I zde byla pod mladšími na-
vážkami nejdříve zachycena mohutná vrstva s disloko-
vanými lidskými kostmi či jejich kumulacemi. Pod touto
vrstvou bylo vyzvednutominimálně 35 intaktních pohřbů.
Pohřbení u sebe neměli žádné předměty, překvapením
byl proto pohřeb K 17. Dospělý jedinec v tomto hrobě
měl u pravé stehenní kosti celý sloupec slepených stříbr-
ných mincí, které snad byly původně umístěny v nějakém
váčku či pouzdře. Zatím se podařilo ošetřit pouze část –
jedná se většinou o stříbrné denáry ražené v Kremnici
ve 30. až 70. letech 16. stol. Další mince byla objevena
u lebky pohřbu K 15 – pravděpodobně bílý peníz Vladi-
slava Jagellonského. Nálezy mincí tak zřejmě posunují

Obr. 128: Keramika z výplně zahloubeného domu z 2. pol.
13. stol. (kresba G. Leite). Abb. 128: Keramik aus der Ver-
füllung des eigetieften Teils des Hauses (2. Hälfte des 13. Jhs.);
Zeichnung von G. Leite.

dobu používání hřbitova již do 16. stol. (srov. Halama,
Goš 2008).
Pod hroby byl v severní části plochy postižen průběh

pravděpodobně dalšího městského příkopu. Ten probíhal
blíže hradbám, tedy výše ve svahu než příkopovitý útvar
zkoumaný v r. 2007.
V jihozápadním rohu stavby byla pod relikty novově-

kého domu identifikována část základů pravděpodobně
původní pozdně středověké městské brány (tzv. Nové),
konkrétně jejího severovýchodního nároží. Bohužel sta-
vebník ani město nemají sebemenší zájem odhalenou část
konstrukce brány zachovat. V severním směru od ná-
roží (dolů po svahu) byl zachycen průběh další kamenné
konstrukce, mohlo se jednat o chráněné předpolí brány,
např. barbakán. Největší překvapení přišlo až na konci
výzkumu, kdy již nastupovala zima. V jižní části stavby
jsme prozkoumali zahloubenou část domu z počátků exis-
tence města. Měl pravoúhlý půdorys, zcela dochovaná
jižní stěna měřila cca 4,5 m, části východní a západní
zhruba taktéž, ovšem severní strana byla zcela zničena
mladšími aktivitami. Na dně objektu (nad podložím) se
zachovaly relikty dřevěné prkenné podlahy, podél stěn byl
zachycen horizontální trám, ze kterého se zdvihalo vy-
dřevení podél stěn, zahloubených do země. V severový-
chodní části domu bylo objeveno ohniště. Fragmenty ke-
ramických nádob a zásobnic z výplně zkoumaného ob-
jektu mohou být datovány do 2. pol. 13. století (obr. 128).

Jakub Halama

Literatura

Halama, J., Goš, V. 2008: Šumperk (okr. Šumperk).
Nám. Republiky. Přehled výzkumů 49, 443–445.

Resumé

Šumperk (Bez. Šumperk), Na Hradbách und Lužicko-
srbská Str. 14.–17. Jh. Stadt, Friedhof. Rettungsgrabung.
Bei der Rettungsgrabung wurde nördlich von der Stadt-
mauer Relikt des Friedhofes (16.–17. Jh.), Rest des Was-
sergrabens (15.–16. Jh.), ein Teil des Stadttores (16. Jh.)
und der unterirdige Teil eines Hauses, vielleicht Erdkeller
(13. Jhs.) entdeckt.
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ŠUMVALD (OKR. OLOMOUC)

Kostel sv. Mikuláše. Středověk, novověk. Kostel. Zá-
chranný výzkum.
V souvislosti se stavební akcí „Farní kostel sv. Mi-

kuláše – Šumvald – oprava omítek a podlah“ proběhl
v červnu roku 2008 záchranný archeologický výzkum,
který uskutečnila Archaia Olomouc, o. p. s. Vzhledem
k pozdnímu ohlášení stavby investorem (Římskokatolická
farnost Šumvald) bylo možné po příjezdu na lokalitu zdo-
kumentovat již jen dva dokončené výkopy pod podlahou
hlavní lodi o rozměrech 5,3× 3,7 a 6,1 × 3,7 m (Sonda 1
a 2).
Zmíněný kostel je jednolodní stavbou se čtvercovým

presbytářem, orientovanou přibližně ve směru ZJZ–VSV.
Hlavní lod’ a presbytář jsou zřejmě ze 13. století, čemuž
odpovídá i tvarosloví článků presbytáře (Richterová, Ví-
tek 2006–2007, 54). Na farním hřbitově u kostela byla
v 19. století nalezena i románská hlavice sloupu, kte-
rou ale nelze jednoznačně přisoudit naší stavbě; recentní
stavebně-historický průzkum (Richterová, Vítek 2006–
2007) navíc vyloučil existenci románských nadzemních
konstrukcí. Na jihu přiléhá k hlavní lodi kaple zřejmě
ze 14. století (Vítek 2006), ze stejné doby pochází i sa-
kristie. V 18. století přibyla v západní části lodi klasicistní
kruchta.
Naším výzkumem, který se s ohledem na hloubku vý-

kopu omezil již jen na začištění dosažené úrovně, byly
cca 0,5 m pod dnešní mramorovou podlahou a podpod-
lahovými úpravami odhaleny zbytky středověké podlahy,
konkrétně negativy cihel o rozměrech 20 × 20 cm v na-
růžovělé maltě. Té snad předcházela podlaha dřevěná, jak
napovídá porušená uhlíkatá vrstva v sondě 1. Absolutní
stáří těchto úrovní je však těžké určit, nebot’ datovatelný
materiál se z nich nepodařilo získat.
Keramické nálezy získané při odstraňování suti pod re-

centní mramorovou podlahou (70. léta 20. stol.) pochá-
zejí ovšem až z raného novověku, stejně jako zbytky další
cihlové podlahy v SZ rohu sondy 2. Rovněž mimo bližší
kontext byl v sondě 1 nalezen dvoufenik Leopolda I (vládl
1658–1705) z vídeňské mincovny. Minimálně dva pod-
podlažní výkopy pak lze interpretovat jako hroby, u jed-
noho z nich je z profilu zřejmé, že se zde pod podlahu
pohřbívalo ještě někdy v průběhu novověku.

Martin Moník
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Richterová, H., Vítek, T. 2006–2007: Šumvald– farní
kostel sv. Mikuláše. Rkp. stavebně historického prů-
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Vítek, T. 2006: Šumvald – farní kostel sv. Mikuláše. Ope-
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Rkp. nálezové zprávy OPD. Uloženo: Archiv nálezo-
vých zpráv, NPÚ ÚOP Olomouc.

Resumé

In the course of a salvage excavation in the Go-
thic church of St Nicolas in Šumvald in June of 2008

Obr. 129: Třebíč, Žerotínovo náměstí 17. Vyznačení plochy vý-
zkumu. Abb. 129: Třebíč, Žerotínovo Platz Nr. 17. Bezeichnung
der Grabunsfläche.

there were found remnants of a medieval floor composed
of square brick negatives size 20 × 20 cm and another,
early modern period floor. The construction-waste layers
underneath the newly-made marble floor had been distur-
bed by various pits, some of them probably modern pe-
riod burials. Out of primary context we also found po-
ttery fragments of early modern times and a 2 Pfennig
of Roman-German Emperor Leopold I.

TASOV (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)

Kostel. Středověk. Kostel. Záchranný výzkum.
Výzkum související se stavebními úpravami současné

fary prokázal, že budova fary v sobě skrývá podstatnou
část původního románského kostela, v jehož okolí se na-
cházel hřbitov. Zjišt’ovacími sondami byl ověřen původní
půdorys kostela, sestávajícího z obdélného kněžiště i ob-
délné lodi. Na západní straně bylo k lodi připojeno zdivo,
jehož půdorys nebyl určen, ale jedná se o přístavek nebo
věž. Původní románský kostel byl v 80. letech 14. stol.
nahrazen gotickým kostelem, který je v barokní podobě
používán do současnosti. Hroby obklopující kostel byly
porušeny zdivem blíže neznámé budovy na jižní straně
kněžiště, v jejíž destrukčních vrstvách byla objevena ke-
ramika ze 14. stol.

Josef Unger

Resumé

Tasov (Bez. Žd’ár nad Sázavou). Mittelalter. Kirche.
Rettungsgrabung.

TŘEBÍČ (K. Ú. PODKLÁŠTEŘÍ, OKR. TŘE-
BÍČ)

Žerotínovo náměstí 17, p. č. 32/2-3. Novověk. Síd-
liště, předměstí. Záchranný výzkum.
V souvislosti s přístavbou Finančního úřadu v Tře-

bíči byly západně od domu Žerotínovo nám. 17 a jižně
od ulice Pod Zámkem (parc. č. 32/2–3) dokumentovány
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Obr. 130: Týn nad Bečvou. Místo záchranného výzkumu.
Abb. 130: Týn nad Bečvou. Kartierung der Rettungsgrabung.

profily základových pasů novostavby. Sledovaný prostor
se nachází v inundaci na levém břehu řeky Jihlavy v nad-
mořské výšce 395 m, 130 m jihovýchodně od baziliky
sv. Prokopa (obr. 129). Z historického hlediska byl pro-
stor součástí širší třebíčské aglomerace, resp. části Pod-
kláštěří, kde na západě bezprostředně sousedil s Panským
mlýnem (dnes Žerotínovo nám. 17). Dokumentované pro-
fily odhalily pod asi 0,3 m mocnou recentní navážkou
jen tzv. zahradní horizont. Vznikl zřejmě v období novo-
věku zkulturněním podložních náplav, které se nacházely
v hloubce asi 0,7 m pod povrchem terénu. Za zmínku stojí
blíže nedatovaná kruhová jímka (?) o průměru asi 2,7 m,
vyzděná z kamene (syenit), která se nacházela v bez-
prostřední blízkosti levého břehu řeky Jihlavy. Do výšky
0,6 m pod úrovní terénu byla zaplněna vodou. Její přes-
nou funkci se nepodařilo výzkumem zjistit (Kolařík, Zů-
bek 2008).

Václav Kolařík, Antonín Zůbek
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Resumé

Třebíč (Bez. Třebíč), Žerotínovo Platz Nr. 17, Par-
zelle Nr. 32/2–3. Neuzeit. Siedlung, Vorstadt. Rettungs-
grabung.

TÝN NAD BEČVOU (OKR. PŘEROV)

Náves. Středověk, novověk. Dvůr. Záchranný vý-
zkum.
Záchranný archeologický výzkum proběhl

v srpnu 2007 v souvislosti s vybudováním ČOV pro bu-
dovu mateřské školy v obci Týn nad Bečvou (obr. 130).
První písemná zmínka o obci se váže k roku 1447, kdy
je Týn zmiňován jako součást helfštýnského panství
za Kravařů (Hosák 2004, 630). Předmětná stavba je
založena v místě původního panského dvora, o kterém

je v historických pramenech zmíňka poprvé v roce
1553 (Bad’ura 1919, 226; Lapáček, Passinger 2005).
Tento dvůr figuruje ještě na kolorovaném vyobrazení
z první třetiny 20. století. Lokalita se nachází na mírném
uměle upraveném svahu, klesajícím od objektu školy
směrem západním k návsi. Polohu lze identifikovat v ZM
ČR 1: 10 000, list 25-13-05, v souřadnicích 147 mm
od Z s. č. a 158 mm od J. s. č. Nadmořská výška místa
se pohybuje okolo 240–242 m. První etapa výzkumu
proběhla formou povrchové prospekce, realizované
D. Figel’em a V. Novákem. Na hromadách vytěžené
hlíny byl jimi získán nestratifikovaný, nicméně hodnotný
soubor středověké až novověké kuchyňské keramiky
a zlomků pozdně renesančních kachlů (obr. 131–133).
Ke staršímu horizontu osídlení polohy z doby po polovině
14. věku lze zařadit zlomek okraje, formovaný do tvaru
vyspělého okruží, zevnitř mírně prožlabeného, s ven vy-
hnutým zaobleným vrcholem (obr. 131:1). Další zlomek
okruží, zevnitř silně prožlabený, s ústím výrazně kyjovitě
rozšířeným (obr. 131:2), spolu s většími fragmenty
zvonovitých poklic s knoflíkovitým držadlem a zlomky
jejich okrajů (obr. 131:3–6), lze datovat rámcově již
do průběhu 15. století. S mladším horizontem osídlení
souvisí soubor většího množství zlomků keramiky,
kterému dominuje několik okrajů hrnců a části glazo-
vaného džbánu s mírně prožlabeným páskovým uchem.
Tuto nalezenou keramiku lze datačně spojit s průběhem
16. století (obr. 132). Povrchovou kolekci doplňuje menší
kachlový soubor. Dominantní postavení zaujímají větší
části dvou exemplářů s tapetovým motivem, který tvoří
rostlinný ornament se zaoblenými páskami, vystupující
dvojitou hranolovou lištou (obr. 133:1–2). Barva vý-
palu je oranžová. Povrchová úprava je režná. Výrazný
je motiv akantu. Tyto tapetové kachle lze označit za
pozdní varietu na domácí habánské motivy (Pajer 1983,
110). Nejbližší analogii pro tyto kusy máme doloženou
z prostoru tzv. severní palácové terasy (obr. 133:2) hradu
Helfenštejna, který je situován na katastru obce Týna,
přímo nad původním týnským dvorem. Zmíněná kolekce
z areálu hradu byla vyhodnocena a datována k roku 1600
(Figel’, Pavlík, obr. 9:1, 2; v tisku). Podobnost obou
kachlových souborů poukazuje na jejich možný společný
původ z jedné hrnčířské dílny, která pravděpodobně
fungovala v období pozdního středověku až raného
novověku v blízkém Lipníku nad Bečvou, čemuž také
nasvědčují mimo jiné nálezy keramických kadlubů
v prostoru západního lipenského předměstí (Drechsler,
Pavlík, Vitanovský 2008).
Během vlastního výzkumu, prováděného pracovníky

Muzea Komenského v Přerově, byly zdokumentovány
jednotlivé stěny stavebního výkopu budované ČOV. Vzor-
kováním profilů byl získán početně nevýrazný sou-
bor pozdně středověké až novověké keramiky. Ze stra-
tigrafické situace vyplývá, že na úroveň místního pod-
loží, tvořeného deluviálními sedimenty holocénního stáří
(s. j. 1104), nasedá terénní vyrovnávka odpadního cha-
rakteru (s. j. 1102), ze které pocházela většina nálezů da-
tujících tento horizont do pozdně středověkého až novo-
věkého období, tedy do doby existence výše zmíněného
dvora. Nad ní se nacházel horizont demoliční a vyrovná-
vací planýrky (s. j. 1101) z doby zániku dvora ve 20. sto-
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Obr. 131: Týn nad Bečvou. Výběr nálezů keramiky. Abb. 131:
Týn nad Bečvou. Auswahl der mittelalterlichen Keramik.

letí. Následně byl celý prostor upraven a navýšen recentní
vrstvou humózní hlíny (s. j. 1100).

Dalibor Figel’, Jan Mikulík, Zdeněk Schenk
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Obr. 132: Týn nad Bečvou. Výběr raně novověké keramiky.
Abb. 132: Týn nad Bečvou. Auswahl der neuzeitlichen Keramik.

Obr. 133: Týn nad Bečvou. Výběr kachlů. Abb. 133: Týn
nad Bečvou. Auswahl der Kacheln.

Resumé

Týn nad Bečvou (Bez. Přerov), Dorfplatz. Mittelalter,
Neuzeit. Hof. Rettungsgrabung.
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ
HRADIŠTĚ)

Dlouhá, Sojákova ulice, p. č. 102, 653/12, 653/9. Stře-
dohradištní období, středověk, novověk. Město, síd-
lištní vrstvy, hradby, příkop, palisáda. Záchranný vý-
zkum.
Zkoumaná plocha leží v městské památkové zóně, a to

severozápadně a západně od středu města (obr. 134). Lo-

Obr. 134: Uherské Hradiště, výřez z katastrální mapy. Loka-
lizace záchranných výzkumů v historickém jádru v roce 2008.
1 ul. Dlouhá–Sojákova, 2 ul. Na Splávku. 3 Nádražní ul., sym-
bol××× značí průběh hradby, černý čtverec značí kůly dubové
palisády. Abb. 134: Uherské Hradiště, Ausschnitt aus der Katas-
tralkarte. Lokalisierung der Rettungsgrabungen im Jahre 2008
im historischen Stadtzentrum von Uherské Hradiště: 1 Dlouhá–
Soják-Straße, 2 Na Splávku-Straße, 3 Nádražní-Straße. × ×
× markiert erfaßte Stadtmauern, schwarzes Quadrat markiert
Pfähle der Eichenpalisade.

kalita je situována na ZM 1:5 000, odvozená, list Uher-
ské Hradiště 5–0, rok vydání 1989, a tvoří ji linie vyme-
zená těmito koordináty od Z a J s. č. 413:253, 410:218,
420:210. Popisovaná lokalita leží v nadmořské výšce
178,5–179,2 m. Délka liniového výzkumu představovala
235 m.

Oprava páteřní kanalizace stoky „V“ (Menouš-
ková 2006b; 2007a; 2007b), prováděná s přestáv-
kami od roku 2006, pokračovala od listopadu 2007
do června 2008 poslední etapou, a to v ulicích Dlouhá (po-
čátek v křižovatce s ulicí J. Lucemburského) a Sojákova.
Výkop končil před vyústěním ulice Sojákovy do Mari-
ánského náměstí. V rámci výkopu došlo k vyhloubení
přibližně 2,3 m široké a maximálně 4–4,2 m hluboké
rýhy, její dno bylo pravidelně zaplavováno kanalizač-
ními splašky. Trasa výkopu v ulici Dlouhé (viz mapa)
z velké části korespondovala s průběhem příkopu v pro-
storu vně gotického–pozdněgotického opevnění, respek-
tive mezi gotickou a barokní fortifikací. S tím souvisela
také dřevěná palisáda tohoto příkopu, kterou se poda-
řilo dokumentovat ve 49 kusech dubových kůlů, které
původně vytvářely souvislou řadu. Dřevěné, opracované
kůly o průřezu stran 20–30 × 20–30 cm byly zahro-
cené, hráněné s hranami povětšinou zkosenými. Jejich
hroty byly zahloubeny 4–5,5 m pod úrovní současného
terénu. Délka jednotlivých kůlů se pohybovala od 0,3–
3,51 m v závislosti na stavu zachování. Původně byly
patrně situovány ve vzdálenosti 0,5–1 až 1,3 m od sebe.
V některých partiích byla řada zdvojena. Ojediněle se po-
dařilo mezi kůly objevit vrstvu nasucho kladených ka-
menů – pískovců. Datování palisády bylo Dendrochrono-
logickou laboratoří Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně (M. Rybníček) stanoveno do dvou ča-
sových úseků. Starší z nich představoval vesměs druhou
polovinu 15. století (datování po 1465, 1476–1496, 1477–
1492, 1479–1499, po 1426, 1457–1477). Jedná se o ná-
lezy z úseku od počátku výkopu až po 69 m délky výkopu
(obr. 135). Mladší horizont dvoří nevelká skupina chro-
nologicky se hlásící do druhé poloviny 17. století (1683–
1703 a datum po 1662), tu je možné ztotožnit s nálezy
z úseku 116–120 m délky, tedy z části, kde lze předpoklá-
dat zpevnění palisády příčnými vzpěrami. Oba naměřené
horizonty dat lze přitom dobře korelovat s historickým dě-
ním ve vlastním Uherském Hradišti a opravou opevnění
po válečných událostech (např. Rašticová, Čoupek 2007,
103–118).

V prostoru křížení ulice Dlouhé a Sojákovy a následně
i na začátku výkopu v ulici Sojákově bylo dle očekávání
zachyceno kamenné maltou spojované zdivo pozdně go-
tické hradby, jejíž úsek je možné o několik desítek me-
trů dál dosud vidět (obr. 136). V ulici Sojákově byl za-
chycen takřka 8 m dlouhý vrcholně středověký dřevěný
rošt z kuláčů o průměru 10–20 cm, sloužící ke zpevnění
povrchu. V ulici Dlouhé a zvláště v ulici Sojákově vý-
zkum zachytil také doklady intenzivní kolonizační čin-
nosti ze 2. pol. 13. až počátku 14. století (provázené čet-
ným dřevitým odpadem). Sporadické středohradištní ná-
lezy byly zjištěny již ve výkopu v ulici Dlouhé, kompaktní
humózní vrstva středohradištního stáří, provázená nečet-
nými nálezy a shora narušená intenzivní kolonizační vrst-
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vou, se však objevila až v prostoru uvnitř hradeb, tedy až
v úseku v ulici Sojákově.

Nádražní ulice, p. č. 653/19. Středohradištní období,
středověk, novověk. Město, sídlištní vrstvy, hradba.
Záchranný výzkum.
Zkoumaná plocha leží v městské památkové zóně, jiho-

západně až západně od středu města. Lokalita je situována
na ZM 1:5 000, odvozená, list Uherské Hradiště 5–0, rok
vydání 1989, a tvoří ji linie vymezená těmito koordináty
od Z a J s. č. 443:176, 413:152. Popisovaná lokalita leží
v nadmořské výšce 178,71–179,79m.

Poslední liniový výzkum v centru Uherského Hradiště
v září až říjnu 2008 souvisel s opravou stoky AV–16 (Me-
noušková 2008b). Výkop probíhal po celé délce ulice Ná-
dražní. Začínal při vyústění ulice z nám. T. G. Masa-
ryka a končil v křižovatce před budovou ČD (viz mapa).
Ulice Nádražní byla od středověku důležitou komuni-
kační tepnou města, tradicí je do jejího prostoru situo-
vaný vjezd krále Matyáše Korvína po podepsání tzv. olo-
moucké smlouvy roku 1479. Odtud také pochází starší
označení ulice – „Královská“.

Při opravě kanalizace došlo k vyhloubení přibližně 1 m
široké a maximálně 2,9–3 m hluboké rýhy, a to v délce
173 m. Rýha byla na několika místech rozšířena pro vý-
kopy kanalizačních šachet. Kolmo na hlavní trasu vý-
kopu probíhalo celkem 29 bočních přípojek. Spodní partie
hlavní výkopové rýhy byly pravidelně zaplaveny kanali-
začními splašky.

V rámci výzkumu se podařilo zachytit např. pozůstatky
novověkého dláždění. Z vrcholně středověkých nálezů
a situací je třeba zmínit nález dílenského odpadu (opra-
cované kožené odřezky) a minimálně 8 m dlouhý dře-
věný rošt z kuláčů o průměru 10–20 cm, který zpevňoval
povrch ulice. Výkop provázela místy intenzivní humózní
vrstva kolonizačního stáří s četným dřevitým odpadem
a nálezy keramiky a také středohradištní vrstva o moc-
nosti 0,5–0,6m, datovaná nálezy. Intenzita středohradištní
vrstvy směrem na západ slábla a v prostoru za zachyce-
ným torzem hradeb zcela mizela.

Již zmíněné torzo středověké hradby z lomových
pískovcových kamenů, v baroku opravené a dozděné
cihlami, bylo zachyceno zhruba v polovině délky ulice
(obr. 138), a to na úrovni jihozápadního nároží domu
č. p. 25 (parcelní číslo 37), nikoli tedy na západním konci
ulice, kde ji měl zachytit výzkum R. Snášila a R. Pro-
cházky (Snášil, Procházka 1981; 1983, 62–64; Menouš-
ková 2006a, 67–131). Protože chyběl datující materiál,
je možné datovat hradbu jen na základě sporých histo-
rických údajů, které výstavbu kamenných hradeb kladou
do průběhu 14. století. V horní části byla původně pískov-
cová hradba opravena a dozděna cihlami, stalo se tak pa-
trně při opravě hradeb kolem poloviny 17. století (1643–
1653) v souvislosti s opravou po válečných událostech.
Výkop hradbu přetínal šikmo. Na JV profilu se jevila
v úseku 111,60–113,45 m délky výkopu, na SZ profilu
pak v úseku 112,60.–114,45. m délky. Hradba tedy dosa-
hovala mocnosti 1,85 m. Nasedala již 0,6 m od součas-
ného povrchu vozovky a její výška dosahovala 1,45 m.
Byla také sledována v jedné z bočních přípojek směřují-
cích na SZ od hlavní trasy výkopu.

Zcela při vyústění ulice před křižovatkou u budovy ČD
bylo zachyceno novověké zdivo.
Ulice Na Splávku, p. č. 653/20, 653/71. Novověk.

Město, sídlištní vrstvy, vodoteč Rechla. Záchranný vý-
zkum.
I tato zkoumaná plocha leží v městské památkové zóně,

jihozápadně až západně od středu města. Lokalita je situo-
vána na ZM 1:5 000, odvozená, list Uherské Hradiště 5–0,
rok vydání 1989, a tvoří ji linie vymezená těmito koordi-
náty od Z a J s. č. 437:189, 429:185. Popisovaná lokalita
leží v nadmořské výšce 178,56–178,63m.
Další z liniových výzkumů, vyvolaný opravou kanali-

zace (stoka AV–14), proběhl v srpnu až září 2008 v ulici
Na Splávku (Menoušková 2008c).Výkop začínal v kři-
žovatce při vyústění ulice Na Splávku ze Zelného trhu
a pokračoval až do vzdálenosti zhruba jedné čtvrtiny cel-
kové délky ulice a končil za úrovní vchodu do domu
č. p. 824 (parc. č. 1036) – obr. 137. Ulice Na Splávku
je situovaná v trase někdejší vodoteče Rechla, v blíz-
kosti obou hradišt’ských náměstí. B. Fišer (1921, 93)
k její historii uvádí, že zakrytím kanálu „z bývalé „uličky
nad Rechlou“, později „Smradlavé“, vznikla zde dosti
široká ulice, která dle bývalého splávku nazvaná ulicí
Splávkovou“. Vodoteč Rechla je známá od středověku
jako mlýnský náhon (srov. Fišer 1921, 87; Procházka, Su-
litková 1984, 54, 64), patrně se však jednalo o vysychající
rameno řeky Moravy, které bylo ve středověku a raném
novověku druhotně využito (souhrnně např. Menoušková
2008a, 233) jako otevřený, dosti zapáchající městský ka-
nál, který byl během 18. století převeden do vyzděné ka-
nalizace a shora zasypán.
V rámci výkopových prací došlo k vyhloubení při-

bližně 1 m široké a maximálně 2,9–3 m hluboké rýhy,
a to v délce 41 m. Spodní partie rýhy byly většinou za-
plaveny kanalizačními splašky. V hloubce zhruba 0,75–
1,5 m od povrchu se po většinu délky výkopu objevovala
rozrušená vrstva kamenů a cihel, která může souviset se
zmíněným zkanalizováním vodoteče. Vrstvu lze datovat
jen rámcově, protože ji neprovázel žádný datující mate-
riál. S ohledem na stratigrafickou pozici je možné uva-
žovat o 18.–19. století, což není v rozporu s datováním
stavebních prací na kanále (po roce 1784 byla Rechla za-
sypána rumem ze zbořeného kostela sv. Jiří a ke stavbě
zděného kanálu došlo roku 1879).
Od hloubky 1,95 m byla ve výkopu sledována hnědo-

černá humózní vrstva, sahající až na dno výkopu. Tu lze
ztotožnit s organickými i jinými usazeninami, jimiž se tok
vodoteče zanášel.

Dana Menoušková
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Obr. 135: Uherské Hradiště, ul. Dlouhá. Vytahování kůlu du-
bové palisády z druhé poloviny 15. století. Abb. 135: Uherské
Hradiště, Dlouhá-Straße. Das Aufheben der Pfähle der Eichen-
palisade, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Obr. 136: Uherské Hradiště, ul. Sojákova. Pozůstatek vrcholně
středověké hradby ve výkopu. Jihozápadní profil. Abb. 136:
Uherské Hradiště, Soják-Straße. Torso der hochmittelalter-
lichen Stadtmauer im Aushub. Südwestliches Profil.

Obr. 137: Uherské Hradiště, ul. Na Splávku. Celkový pohled
od jihozápadu. Abb. 137: Uherské Hradiště, Na Splávku-
Straße. Gesamtansicht aus Südwesten.

Obr. 138: Uherské Hradiště, Nádražní ul. Pozůstatek hradby
ve výkopu. Severozápadní profil. Abb. 138: Uherské Hradiště,
Nádražní-Straße. Torso der Stadtmauer im Aushub. Nordwest-
liches Profil.
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Morava v 10.–14. století. Brno, 229–236.

Menoušková, D. 2008b: Uherské Hradiště –Nádražní ul.
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Resumé

Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště). Dlouhá-
Straße–Soják-Straße. Parzelle Nr. 102, 653/12 653/9.
Mittlere Burgwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Stadt,
Siedlungsschichten, Stadtmauer, Graben, Eichenpalisade.
Rettungsgrabung.
Nádražní-Straße, Parzelle Nr. 653/19. Mittlere Bur-

gwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Siedlungsschichten,
Stadtmauer. Rettungsgrabung.
Na Splávku-Straße, Parzelle Nr. 653/20, 653/71. Neu-

zeit. Stadt, Siedlungsschichten, Mühlgraben Rechla. Ret-
tungsgrabung.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ
HRADIŠTĚ)

Velehradská třída. Baroko. Hradba. Záchranný vý-
zkum.
V průběhu března–června roku 2008 proběhl záchranný

archeologický výzkum v prostorách autobusového ná-
draží ČSAD. Souvisel s výstavbou nové budovy ČSAD
na parcele č. 151/11, s destrukcí stávající nádražní bu-

dovy a s výstavbou obchodního domu Billa na témž
místě. Při výkopu inženýrských sítí podél Velehradské
třídy na rozhraní autobusového nádraží a areálu obchod-
ního centra Billa byly zachyceny destrukce barokních hra-
deb v podobě kamenné drti i větších pískovcových ka-
menů v hloubce již od 50 cm pod úrovní současného
terénu. Větší část hradby byla zdokumentována při bu-
dování retenční nádrže u OD Billa ve výkopu hlubo-
kém 220 cm pod současným povrchem. Dochovaná šířka
destrukce hradby z opracovaných kamenů byla 150 cm
a délka 180 cm, výška se pohybovala mezi 130–150 cm.

Miroslav Vaškových

Resumé

Uherské Hradiště (Bez. Uh. Hradiště), Velehradská
Straße. Neuzeit. Stadtmauer. Rettungsgrabung.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (K. Ú. JAROŠOV
U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ, OKR. UHERSKÉ
HRADIŠTĚ)

Kaple sv. Rocha. Novověk. Kostel. Zjišt’ovací vý-
zkum.
Na základě objednávky Městského úřadu v Uherském

Hradišti provedli pracovníci archeologického oddělení
Slováckého muzea výzkum, zjišt’ovací sondáž, v pro-
storu před kaplí sv. Rocha. Archeologický výzkum před-
cházel zamýšleným stavebním aktivitám, případně rekon-
strukcím souvisejícím se jmenovaným objektem. Loka-
lita se nachází severovýchodně od Uherského Hradiště
na katastrálním území Jarošov, pod vrcholem Černé hory,
v nadmořské výšce 305 m. Z literatury (např. Fišer 1920)
je známo, že původní stavba byla rozsáhlejší a kaple je
pouze jejím pozůstatkem. Proto bylo nutné ověřit případ-
nou přítomnost a polohu pozůstatků původního kostela.
Vlastnímu archeologickému výzkumu předcházelo geo-
fyzikální měření prostoru před kaplí, které naznačilo exis-
tenci různých podpovrchovýchnehomogenit, které mohly
ukazovat na zbytky základového zdiva (Hašek, Tome-
šek 2008).
Kaple sv. Rocha byla postavena jako památka morové

epidemie roku 1680. Přední hradišt’ští měšt’ané v čele
se Zachariášem Guchsem tehdy věnovali část svého ma-
jetku na výstavbu kaple zasvěcené patronům morové
rány (sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie). Po udělení
souhlasu olomouckým biskupem Karlem Lichtenštejnem
byla stavba započata na podzim roku 1680, její dokon-
čení se však protáhlo na dlouhou dobu. Jednou z hlav-
ních příčin mnohaleté výstavby byl požár, který vypukl
v Uherském Hradišti v dubnu 1681 a zničil velkou část
města. V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokon-
čena stavba kněžiště. Ve stavbě kaple se dále pokračovalo
výstavbou chrámové lodi, předsíně a v roce 1715 byla
ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. Za cí-
saře Josefa II. roku 1786 byla kaple odsvěcena a prodána
městu Hradišti, které v ní zřídilo prachárnu pro místní
posádku (1807). Po první světové válce bylo zbořeniště
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Obr. 139: Uherské Hradiště-Jarošov, kaple sv. Rocha, sondy
před kaplí s pozůstatky barokního zdiva, kresba T. Chrástek.
Abb. 139: Uherské Hradiště-Jarošov, Kapelle des hl. Rochus.
Sondage vor der Kapelle mit Resten des barocken Mauerwerks.
Zeichnung von T. Chrástek.

zásluhou arcibiskupa dr. Antonína Cyrila Stojana a hra-
dišt’ských občanů ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Mi-
roslava Skácela odkoupeno pro prvotní účel, aby cenná
památka byla zachována. V roce 1931 byla kaple znovu
vysvěcena a začaly se u ní konat pouti. Po druhé světové
válce vyvstala snaha kapli opět důstojně opravit, aby byla
ozdobou kraje, jemuž vévodí. Pod vedením farního úřadu
v Sadech a záštitou orgánů památkové péče byla opra-
vena za pomoci věřících a mnoha ochotných spolupracov-
níků v letech 1965–1968. Kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána
a sv. Rozálie byla vysvěcena 29. září 1968, v den 35. vý-
roční úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana.
Na základě výsledků geofyzikálního měření, které uká-

zalo na možné pozůstatky destrukcí zdiva, bylo v pro-
storu před kaplí vyměřeno celkem 19 sond různých roz-
měrů. Jako hlavní sondy, které měly pozůstatky případ-
ných základů někdejšího kostela zachytit, byly vyměřeny
sondy č. 2, 5, 6 a 14 m orientované kolmo na osu kostela
a sondy 12 a 13 položené v ose kostela. Na tyto sondy se
poté, co byly postupně objevovány destrukce zdiva, na-
pojovaly sondy další. Sondy byly kopány ručně, přičemž
byly postupně snižovány od povrchu postupně po 20 cm
až na žluté jílovité podloží. Hloubka jednotlivých sond
byla proměnlivá od 30 cm (například sonda 4 V i Z), kde
se nacházely těsně pod povrchem destrukce střešní kry-
tiny), až po 180 cm u sondy č. 13, kde byly zachyceny zá-
klady vstupní věže. Obecně však hloubka sond a tím i zá-
kladů někdejšího kostela nepřesahovala většinou 100 cm.
V podstatě kromě sondy č. 3 byly ve všech objeveny
pozůstatky základů kostela, nebo spíše jejich destrukce,
dosahující mocnosti 20–40 cm. Destrukce byly tvořeny

převážně lomovým kamenem spojovaným šedou maltou,
promísenou zbytky cihel pravděpodobně z původní pod-
lahy kostela. Sonda č. 15 (západní i východní) zachytila
pozůstatky po menší stavbě, spíše přístavku nebo před-
síně, která mohla stát před vstupní věží.
Pozůstatky barokní dlažby spolu se základy bočních ol-

tářů v blízkosti někdejšího vítězného oblouku byly ob-
jeveny v sondách 18, 19 a 2 S. Ověřena byla i hloubka
základů kaple zkušebním výkopem podél základů z jižní
strany kaple. Výkop prokázal hloubku základů kaple
160 cm pod úroveň současného terénu. Struktura základů
byla provedena stejně jako u destrukce někdejšího kostela
z lomového kamene spojovaného maltou. U dna výkopu
byly navíc objeveny pozůstatky tří kusů barokních kachlů
z vyhřívacích kamen.
Archeologický výzkum v prostoru před kaplí sv. Ro-

cha potvrdil existenci někdejšího kostela, postaveného
v 80. letech 17. století. Původní podoba kostela se sklá-
dala z lodi se vstupní věží s předsíní, vlastního kněžiště –
presbyteria, které je vlastně dnešní kaplí, a sakristie. Zá-
klady původního kostela byly v některých místech téměř
rozebrané, jinde dosahovala šířka jejich destrukce i více
než 2 m (např. sonda 6), což mohlo být způsobeno i výbu-
chem někdejší prachárny. Je problematické určit naprosto
přesný rozměr lodi kostela. Budeme-li však vycházet z te-
rénního zjištění a architektonicky shodných staveb z ba-
rokního období, můžeme předpokládat, že rozměr obdél-
níkové lodi kostela, tudíž té části, která byla napojena
před současnou kaplí, byl 15 × 11 metrů (bez přístavku
u vstupní věže). Celková délka kostela tak mohla dosaho-
vat kolem 25 m. Pozůstatky starší církevní stavby, napří-
klad z období raného středověku, se nepodařilo zachytit,
pod destrukcí základů barokního kostela se nacházel již
pouze rostlý terén.

Miroslav Vaškových
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Resumé

Uherské Hradiště-Jarošov (Bez. Uherské Hradiště),
Kapelle des St. Rochus. Neuzeit. Kirche. Vorläufige For-
schung.

UHERSKÝ BROD (OKR. UHERSKÉ HRA-
DIŠTĚ)

Kostel Mistra Jana Husa. Vrcholný středověk, no-
vověk, 13.–18. století. Kostel. Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum v kostele Mistra Jana Husa v Uher-

ském Brodě (archeologické oddělení Slováckého muzea
v Uherském Hradišti) byl vyvolán rekonstrukcí dřevěné
podlahy. Kostel samotný patří mezi významné historické
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Obr. 140: Uherský Brod, kostel M. Jana Husa, celkový plán
s vyobrazením jednotlivých sond, kresba T. Chrástek. Abb. 140:
Uherský Brod, M. Jan Hus-Kirche, Plan der Sondagen, Zeich-
nung T. Chrástek.

památky města Uherského Brodu. Je nejstarší dochova-
nou gotickou sakrální architekturou ve městě, pozměně-
nou renesanční přístavbou věže a raně barokní přestavbou
v 17. století. Dnešní podobu reprezentuje dvojlodní stavba
s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v zá-
padním průčelí.

Kostel se nachází v původním historickém a zřejmě
i nejstarším jádru města v dnešní ulici Bratří Lužů, zcela
jistě v blízkosti původní středověké osady „Na Brodě“.
Přesné datum výstavby kostela neznáme, s jistotou však
můžeme říct, že je řádově o několik desetiletí starší než
dominikánský klášter, založený podle tradice roku 1262.
Dnešní husitský kostel, respektive jeho nejstarší část, po-
chází pravděpodobně z první poloviny 13. století a pů-
vodně byl zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Původní gotický
kostel byl několikrát přestavován a rozšiřován. Ke konci
15. století (k roku 1494) byla Pavlem Sekaným upra-
vena lod’ kostela a zvětšeno kněžiště, přistavěna byla
také sakristie. Dále byla roku 1589 přistavěna Mikulá-
šem Lorkem renesanční věž a poslední přestavba kostela,
odpovídající víceméně již dnešní podobě, pochází z let
1666–1667 (Letocha 1942; Růžička 1948). V okolí kos-
tela se již od jeho založení pohřbívalo. Svědčí nám o tom
četné hroby v jeho nejbližším okolí, které můžeme dato-
vat do rozmezí 13./14. až 17. století. Roku 1733 byla farní
správa přenesena k novému kostelu na náměstí a kostel
byl poté odsvěcen roku 1784 patentem císaře Josefa II.
Zůstal v majetku města Uherského Brodu a v průběhu let
sloužil jako skladiště i jako muzeum. Situace se změnila
až roku 1920, kdy jej začala užívat církev českosloven-
ská husitská. Záchranný archeologický výzkum z vnější
strany kostela provedl v souvislosti s odvlhčením zdiva
kostela už dříve J. Kohoutek, který zachytil četná již nee-
xistující zdiva. Na jejich základě uvažoval o původně troj-
lodním gotickém kostele (Kohoutek 1995; 1997).

Již při demontáži staré dřevěné podlahy se ukázalo,
že v prostoru lodi kostela, přímo pod podlahou, se na-
cházejí lidské kosti. Jednalo se především porůznu roz-
troušené zbytky kostí ze žeber, obratlů, stehenních kostí
a části lebek, především čelistí. Díky tomu bylo nutné pro-
vést minimálně v lodi kostela archeologický výzkum. Vý-
zkumu předcházelo geofyzikální měření, které mělo po-
mocí radarových paprsků ověřit případné podpovrchové
anomálie, jako například pozůstatky starších zdí, hrobů,
dutých prostor apod. Na základě výsledků geofyziky (Ge-
opek, s. r. o.) byly v původní lodi kostela a později
i v kněžišti vyměřeny a vykopány sondy různých rozměrů
a hloubek, které odkryly větší množství kostrových hrobů
jak z pozdního středověku (14. století), tak především
z raného novověku (16.–17. století), včetně dvou zděných
hrobek. Sondy představovaly jakési řezy, orientované jak
v ose kostela, tak i kolmo na ni, o šířce 1 metru o různých
délkách od 3 do 10 metrů, hloubka se pohybovala od 1
do 1,8 metru.
V sondách bylo prozkoumáno celkem 13 hrobů, z nichž

některé byly uloženy samostatně, v jednom případě
byli položeni přímo na sebe dokonce i tři jedinci. To
mohlo souviset s jejich uložením „narychlo“ v čase vá-
lečných událostí, kdy nebyl na obřady čas. Vzhledem
k jejich „hloubce“, pouhých 60 cm pod podlahou kos-
tela, můžeme mluvit s největší pravděpodobností o hro-
bech jedinců zemřelých v souvislosti s válečnými udá-
lostmi 17. století (vpády Bočkajovců 1605, Gábora Be-
thlena 1620, Turků 1663 a 1683 apod. – viz Kamení-
ček 1894, týž 1895; dále Kučera 1903, atd.). Na jejich
násilné úmrtí ukazovaly například některé chybějící či ne-
úplné končetiny a také kulka z muškety o průměru 18mm,
objevená v prostoru hrudníku jednoho ze zemřelých. Cel-
kově počet pohřbených v prostoru lodi kostela lze odhad-
nout podle stavu výzkumu nejméně na 50 jedinců. Pohřbí-
vání v kostele nebylo ve středověku a ani později ničím
výjimečným, ovšem této cti se dostalo spíše lidem vzne-
šeným či nějakým způsobem zasloužilým.
Kromě hrobů uložených v lodi kostela byla díky ge-

ofyzice nově objevena v prostoru kněžiště barokní cih-
lová hrobka (17. století), která sahala až do hloubky téměř
210 cm pod úroveň podlahy kostela (Sonda 6). Kromě ně-
kolika pozůstatků lidských kostí obsahovala zajímavé ná-
lezy, jako například pozůstatek koženého střevíce, zbytky
roucha, části růženců, medailónků i skleněných nádob.
Zajímavé bylo i odkrytí již dříve známé zděné hrobky
posledního faráře v kostele a uherskobrodského děkana
Jana Trchalíka, který do ní byl pochován v roce 1739.
Pod masivním, tunu vážícím náhrobním kamenem bylo
možné spatřit pozůstatky dubové rakve s kostrou vyso-
kého muže. Po začištění bylo nalezeno mimo jiné i vyší-
vané zelené roucho, ve kterém byl kněz pochován spolu
s pozůstatky růžence a závěsného křížku, který měl mrtvý
zřejmě v sepjatých rukou.
Mimo výzkum pohřbů se podařilo odkrýt zdivo základů

kostela ze 13. století v jihozápadní části stavby zasahu-
jící pod mladší pilíř dnešní stavby (sonda S1). Na dů-
kladnost výstavby ukázaly masivní a důkladně opraco-
vané pískovcové kvádry kladené na kvalitní maltu. Tato
konstrukce orientovaná Z–V nepochybně náleží jižní ob-
vodové zdi střední lodi starší stavby, což neodporuje zá-
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věrům J. Kohoutka. Zajímavé byly i zbytky původní bílé
gotické omítky vnější zdi kostela. Archeologický výzkum
v kostele M. Jana Husa přinesl zajímavé poznatky nejen
ke stavebně-historickému vývoji kostela, ale částečně při-
blížil často nelehké osudy obyvatel Uherského Brodu.

Miroslav Vaškových
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Resumé

Uherský Brod (Bez. Uherské Hradiště), M. Jan Hus Ki-
rche. Hochmittelalter, Neuzeit. Rettungsgrabung.

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)

Masarykovo náměstí 36, p. č. 121/2. Středověk.
Město. Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum realizovaný v únoru byl vyvolán

stavbou kanalizační přípojky. Místo nálezu je na mapě
ZM ČR 1:10 000, rok vydání 1992, mapový list 14-44-17,
416 mm od Z s. č. a 312 mm od J s. č. Výkop zachy-
til plošně omezené stopy osídlení z počátků lokace města
a požárovou vrstvu, dokládající zánik stavby lehčí dřevoh-
liněné konstrukce ve 13. století.

Jan Grégr, Ladislav Kaiser

Resumé

Uničov (Bez. Olomouc), Masaryk Platz. Mittelalter.
Stadt. Rettungsgrabung.

VELATICE (OKR. BRNO-VENKOV)

„Velatický široký“. Mladohradištní období. Sídliště.
Záchranný výzkum.
Při stavbě nové splaškové kanalizace bylo ve známé po-

loze s polykulturním osídlením porušeno 5 objektů s ná-
lezy středohradištního, či spíše již počátku mladohradišt-
ního období. Objekty byly zčásti vybrány předstihově

ve skryté ploše před výkopem, zčásti byly dobírány již
výkopem prot’até. V jednom případě (obj. 505) se jedná
pravděpodobně o část typické zahloubené chaty. Raně
středověké osídlení bylo na lokalitě zachyceno opako-
vaně, naposledy při výzkumu vedeném P. Kosem v roce
2006.

David Parma

Resumé

Velatice (Bez. Brno-venkov), „Velatický široký“. Jün-
gere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

VELKÁ BÍTEŠ (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)

Tyršova ulice, p. č. 691/1, 691/3, 691/4, 691/5. Novo-
věk. Plužina. Záchranný výzkum.
Akce byla vyvolána rekonstrukcí IS v prostoru ulice

Tyršova. Archeologický výzkum byl realizován formou
archeologického dohledu nad výkopovými pracemi a do-
kumentace dílčích situací.
Lokalita se nachází severozápadně historického jádra

města Velká Bíteš, za hranicí někdejšího hradebního sys-
tému. Jedná se o mírný svah, klesající jihozápadním smě-
rem. Na západním konci ulice je patrný ostrý terénní
zlom. Taktéž je patrná ostrá hrana v reliéfu terénu jižně
od ulice Tyršova. Nadmořská výška na lokalitě se pohy-
buje okolo 480 m.
Archeologický výzkum v Tyršově ulice osvětlil situ-

ace geologického podloží v tomto prostoru. Zajímavá byla
především zjištění při terénním zlomu v západní části
ulice, kde byly v řezu P1 dokumentovány úrovně geo-
logického podloží, promísené s jílovitými uloženinami,
obsahujícími značnou příměs grafitu. Vzhledem k měl-
kému výskytu pod současným povrchem je možné uva-
žovat o povrchových výchozech této suroviny.
Na plánu Velké Bíteše od F. F. Nicolaie z 1. polo-

viny 18. století jsou v oblasti dnešní ulice Tyršovy patrné
pouze zemědělsky využívané plochy. Stejně je tomu tak
i na plánech 1. (1764–1768), 2. (1836–1852) i 3. (1876–
1878) vojenského mapování a stabilního katastru (1825).
V úrovni ulice Tyršovy je patrná vedlejší (polní) cesta,
která je pravděpodobně osou dnešní ulice. Cesta sloužila
k přístupu do týla parcel situovaných při dnešní ulici Lá-
nice a nebyla při ní koncentrována žádná zástavba.
Na řezu P2 byla na navětralém geologické podloží

(s. j. 100) dokumentována vrstva s. j. 101. Jedná se o kul-
turně ovlivněný půdní horizont. Kromě zlomků uhlíků
a mazanice byl z této úrovně získán i jeden zlomek ke-
ramiky, jenž můžeme datovat do 15.–16. století. Sledo-
vaná vrstva dokládá dřívější využití území pro zeměděl-
ské účely. Mimo dokumentovanýúsek řezu P2 byla sledo-
vána i na dalších řezech vzniklých hloubením kanalizace
a vodovodu.
Kromě výše uvedených případů nebyly v průběhu re-

konstrukce inženýrských sítí v ulici Tyršova ve Velké Bí-
teši zachyceny žádné další archeologické situace. Zmí-
něné území je osídleno až recentně.

Petr Holub
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Resumé

Velká Bíteš (Bez. Žd’ár nad Sázavou), Tyršova Str.
Neuzeit. Ackergrund. Rettungsgrabung.

VELKÉ HOŠTICE (OKR. OPAVA)

„Za humny“. Střední a mladší doba hradištní. Síd-
liště. Záchranný výzkum.
Ve dnech 30. 5. až 11. 7. 2008 proběhl ve Velkých

Hošticích v trati „Za humny“ záchranný archeologický
výzkum při výstavbě rodinného domu (viz kapitola Ne-
olit). Byly prozkoumány a zdokumentovány dva sídlištní
objekty datovatelné na základě získaného keramického
materiálu do střední doby hradištní (502, 517) a další dva
do 2. poloviny 12. století až 1. poloviny 13. století (504,
512). Kromě objektu 504, který lze interpretovat jako zá-
sobní jámu, se jedná o běžné sídlištní objekty.

Jindřich Hlas

Resumé

Velké Hoštice (Bez. Opava), „Za humny“. Mittlere
und jüngere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

VESELÍ NAD MORAVOU (OKR. HODONÍN)

Bartolomějské náměstí 41. Středověk, novověk.
Město. Záchranný výzkum.
Zajímavé objevy přinesl v září 2008 archeologický do-

hled nad výkopy pro novou zed’ na nádvoří budovy ve-
selského muzea na Bartolomějském náměstí (ZM ČR 1:
10 000, kladový list 35–11–11, okolí bodu 346/370 mm
od Z/J s. č.). Zde podle keramických zlomků vznikalo
kulturní souvrství již od 13. století, přítomnost předpoklá-
daných archeologických kontextů byla tak potvrzena již
téměř na hraně využívané polohy nad tokem řekyMoravy,
prozatím ovšem bez zahloubených objektů. Sledování ne-
velké plochy tak alespoň částečně napomohlo k představě
o poměrech, které zde panovaly v minulosti.
Náměstí Míru 15, 17. Středověk, novověk. Sídliště.

Záchranný výzkum.
Stavební práce, související s výkopy pro rekonstrukci

vodovodu v zastavěném a intenzivně využívaném pro-
storu na hlavním náměstí veselského předměstí umož-
nily v červnu 2008 zjištění kulturního souvrství s po-
čátky ve středověku. Před domy č. p. 17 a 15 bylo za-
chyceno v nejspodnější tmavé vrstvě několik shluků kera-
miky, jejíž původ lze spojit s pozůstatky keramického od-
padu (ZM ČR 1: 10 000, kladový list 35-11-11, okolí bodu
369/340mm od Z/J s. č.). Jedná se o chronologicky výraz-
nou keramiku, včetně větších torz, např. okrajů hrnců zdo-
bených radélkem, tzv. okruží, ale i silně tuhovaných kusů
s vlešt’ovanými vzory na povrchu. Podle těchto nálezů
se dá uvažovat o intenzivním osídlení z průběhu pozd-
ního středověku a raného novověku, tedy rámcově o 15.
až 17. století.

Jaromír Šmerda

Resumé

Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín), Bartolomějské
Platz Nr. 41. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.
Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín), Míru Platz Nr. 15,
17. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

VESELÍ NAD MORAVOU (OKR. HODONÍN)

Zámecká ulice 14. Vrcholný středověk, novověk.
Hrad, zámek. Záchranný výzkum.
V červenci až říjnu roku 2008 proběhla na nádvoří

a ve sklepních prostorách zámku ve Veselí nad Moravou
první etapa záchranného archeologického výzkumu. Vý-
zkum, vyvolaný opravou a přestavbou zámku na hotel,
měl charakter plošného odkryvu.
Původní hrad (první zmínka roku 1261), postavený

k ochraně zdejšího brodu, se nejspíše nacházel na ostrově
v řece Moravě (Plaček 2001, 680–682). Dnes tento pro-
stor zaujímá čtyřkřídlý barokní zámek.
Odkryv ukázal, že v severní části nádvoří se nachází po-

zůstatky hradního jádra, a to obvodová hradba s parkánem
(ten byl vymezen parkánovou hradbou až po roce 1300).
Parkánová zed’ byla dodatečně opatřena opěráky. Na de-
strukci parkánu, který se sesul do příkopu, byl založen re-
nesanční trakt, ukončený na východní straně schodišt’o-
vou věží. Komplex těchto staveb pak tvořil severní křídlo
zámku, které je patrné na plánu z roku 1748 (Sedlář 1999,
příloha 1). Severní křídlo bylo sneseno při poslední pře-
stavbě zámku.
Střední část nádvoří zaujímá příkop s vyzděnou kon-

treskarpou (eskarpu tvoří parkánová zed’), oddělující
hradní jádro od předhradí. Příkop zřejmě využil rameno
Moravy, jeho stáří zatím nelze jednoznačně určit. Vyzdění
kontreskarpy představuje druhou stavební fázi. Jeho za-
vezení je předběžně datováno do 2. poloviny 16. století.
V 17. století byla do zásypu příkopu zapuštěná vápenná
jáma (souvisí s některou z přestaveb zámku), následně za-
sypaná zajímavou kolekcí raně novověkých nálezů.
Jižní část plochy nádvoří tvoří pozůstatek předhradí.

Zatím zde byly odkryty pozůstatky čtyř dřevěných staveb
(z toho tři srubové) o rozměrech 4,5× 4,1 m; 3,6× 3,5 m;
5,1 × 3,5 m a 5,8 × 5,2 m. V případě dvou srubů byla
zaznamenána superpozice. V jednom srubu se nacházela
potravinářská pec o rozměrech 3,1 × 2,5 m. Kromě sa-
motných dřevěných staveb se na předhradí nachází značné
množství reliktů košatinových plotů, kůlů a systémů kůlo-
vých řad. Antropogenní souvrství zde dosahuje mocnosti
až 2 metrů. Jeho stáří, podobně jako uvedená zástavba, ná-
leží období od 2. poloviny 13. až do 1. poloviny 14. sto-
letí. Dataci potvrzují i dendrochronologická data (zatím
nejstarší včetně podkorních letokruhů je 1247).
Výzkum částečně probíhal i v interiéru zámku. Pod se-

verovýchodním nárožím byly dokumentovány navazující
části hradby hradního jádra. Ve východním křídle pak
byla v dnešním průjezdu identifikována branská věž, da-
tovaná pravděpodobně do závěru 14. století.
Dosavadní poznatky obohacují poznatky o dispozič-

ním řešení hradu. Původní hradní jádro zaujímalo pro-
stor severní části nádvoří a přiléhajícího severního křídla
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a dále pokračovalo mimo obrys dnešního zámku. Před-
hradí, oddělené příkopem, leželo jižně, pod jižní částí
nádvoří a jižním křídlem zámku. Hradní jádro známe
až ve zděné fázi, předhradí v nejstarší dřevěné i v mladší
podobě zděné. Příhodné přírodní podmínky (vlhko, zame-
zení přístupu vzduchu) vedly k dochování takřka všech
organických materiálů. Výzkum nejen poodhaluje vzhled
vlastního vrcholně středověkého veselského hradu, umož-
ňuje také nahlédnout do podoby u nás málo zkoumaných
předhradí. Zásadní poznatek pak představují pozůstatky
jeho dřevěné zástavby. Výzkum doprovází aplikace celé
škály přírodovědnýchmetod, realizovaných za spolupráce
s enviromentální laboratoří KAR ZUČ a dendrochronolo-
gickou laboratoří MZLU. Obsáhleji budeme o výzkumu
na zámku ve Veselí nad Moravou informovat poukončení
druhé etapy, plánované na jaro až léto 2009.

Miroslav Dejmal, David Merta
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Resumé

Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká Str,
Konstr. Nr. 14. Spätmittelalter, Neuzeit. Burg, Schloss.
Rettungsgrabung.

VIZOVICE (OKR. ZLÍN)

Zámek. Středověk, novověk. Zámek, klášter. Zá-
chranný výzkum.
V roce 2008 proběhl záchranný archeologický výzkum

v objektu zámku ve Vizovicích, který navázal na zjišt’o-
vacím výzkum uskutečněný v roce 2007. Provedla ho Ar-
chaia Olomouc, o. p. s., pod garancí Národního památ-
kového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži
(Kováčik 2008).
Situace zachycené ve výkopových trasách kanalizace

zdokumentovaly archeologické vrstvy rámcově datované
na základě archeologických artefaktů do období vrchol-
ného a pozdního středověku (cisterciácký klášter, tzv.
„Smilheim“), raného (renesanční zámek) a vrcholného
novověku (barokní zámek) a recentu.
Geomorfologicky se lokalita nachází v samém centru

Vizovic, na levém břehu říčky Lutonínky, protékající měs-
tečkem, při jejím soutoku s Bratřejovkou, resp. Želechov-
ským potokem. Původně zřejmě výrazný k severu a řece
orientovaný svah byl výrazně terasovitě upraven nejpoz-
ději ve starším novověku při výstavbě zdejšího zámku.
Dokládají to situace zachycené v sondě S11, kde se pod-
loží, tvořené převážně pleistocenním světlehnědým pra-
chovým jílem, prudce snižovalo až pod úroveň dna vý-
kopu pro kanalizaci, tudíž 1,7 m od současného povrchu.
Podobná situace byla zdokumentována také v sondě S6

a S10. V sondě S7 a S9 se úroveň podloží nacházela až

Obr. 141: Vizovice. Zámek. Celkový plán s vyznačenými son-
dami S06–S12. Abb. 141: Vizovice. Schloss. Gesamtplan
mit Position der Sondagen S06–SA12.

v hloubce 1,9–2,18m od současného povrchu.V sondě S7
nebylo podloží zachyceno. Zjištěné okolnosti dokládají
úpravu přirozeně svažujícího se terénu. Nelze však vy-
loučit ani antropogenní původ některých depresí, které by
mohly být pozůstatkem původního příkopu, který se na-
cházel v okolí středověké nebo raně novověké zástavby
v daném prostoru a po jeho zrušení byl postupně zasypá-
ván odpadními vrstvami a následně celé okolí upraveno
terénními vyrovnávkami. Tuto interpretaci potvrzuje ná-
lezová situace v sondě S12, dokumentující proces degra-
dace deprese/příkopu archeologickými odpadními depo-
niemi.

Nadložní vrstvy s doklady antropogenní aktivity byly
výrazně mocné na východní, západní a severní straně sou-
časného barokního zámku. Vzorky odebrané z jednotli-
vých vrstev prezentují vývoj lokality v menší míře od vr-
cholného středověku, ale především v období pozdního
středověku a raného novověku. Mladší aktivity dokládají
nálezy z vrcholného novověku.V jižní části zámku do-
šlo k odstranění původního terénu. Dokládají to novo-
věké planýrky, které nasedaly přímo na prachové jílovité
podloží. K odstranění nadložních vrstev došlo při přestav-
bách v průběhu novověku. S tím souvisí také zánik původ-
ních stavebních objektů, jejichž pozůstatky byly odkryty
při provedeném archeologickém výzkumu.

Jednalo se o torza kamenných zdí, spájených převážně
světle béžovou vápnito-písčitou maltou. Jejich výskyt
se kumuloval převážně na východní a západní straně
zámku– sonda S6, S7, S9, S10, S12, ale také v menší
míře na severní a jižní straně – S7, S11. Kamenné základy
zdí s podpěrnými pilíři dvouprostorové budovy odkryté
v sondě S6 náležely zřejmě k renesanční fázi zámku. Další
poměrně ucelený stavební celek byl odkryt v sondě S7.
Zde byly zachované kamenné základové pasy, mezi kte-
rými se nacházela kamenná podlaha sklepa a torza kle-
nebních pasů. Byla po destrukci zasypána materiálem ob-
sahujícím pozdně středověké artefakty. Mohlo by se tedy
jednat o pozůstatek stavby související s existencí a po-
zánikovým horizontem cisterciáckého kláštera, na jehož
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Obr. 142: Vizovice. Zámek. Pohled na středověkou stavební
konstrukci. Abb. 142: Vizovice. Schloss. Der Blick auf die mit-
telalterliche Mauerkonstruktion.

místě byl v 2. polovině 16. století vybudován renesanční
zámek.

V prostoru můstku nad rigolem byly v sondě S12, ale
také v severněji umístněné sondě S15 odkryty pozůstatky
třech kamenných konstrukcí a příkopu.Nejstarší kamenná
zed’ zřejmě souvisí s existencí cisterciátského kláštera,
přičemž ji lze interpretovat jako pozůstatek základů ob-
vodové zdi/hradby kláštera, která byla porušena při pře-
stavbě kláštera na renesanční zámek mohutným kamen-
ným zdivem. Zřejmě se podobně jako u starší zdi jednalo
o obvodové zdivo nebo hradbu. Na východní straně se
na ni napojovala další kamenná konstrukce, kterou na zá-
kladě jejího průběhu a vychýlení možno považovat za po-
zůstatek opěrného zdiva můstku nebo padacího mostu
v prostoru příkopu.

Ostatní zachycené kamenné stavební konstrukce, at’ již
ze středověku nebo novověku, představují solitérní nálezy
s orientací Z–V nebo S–J. Tudíž současná barokní podoba
zámku respektovala orientaci původní zástavby renesanč-
ního zámku shodnou s předcházejícím středověkým kláš-
terem.

Zdokumentovány byly také původní kamenné komuni-
kační úrovně – kamenný štěrk (sonda S7, S14), náležící
k pozdně středověké nebo raně novověké zástavbě.

Mezi nejmladší stavební konstrukce odkryté při bagro-
vání výkopů pro kanalizaci patřila barokní cihlová kana-
lizace.

Kromě archeologických souvrství a stavebních kon-
strukcí se podařilo zachytit také kostrové pohřby. Byly
situovány převážně podél východního a západního zdiva
jižního křídla. Lze předpokládat, že se jedná o pohřby
z období existence cisterciáckého kláštera „Smilheim“,
které byly porušeny při pozdějších přestavbách kláštera
na renesační a následně na barokní zámek.

Nelze opomenout také nález gotických pískovcových
článků v druhotně přemístěných polohách v sondě S10
a S12 a bohatý soubor gotických a renesančních kachlů
získaný z kulturních vrstev v sondě S 10 (10146,
10142) a pozdně renesančních a raně barokních kachlů
ze sondy S08 (8104, 8108, 8115).

Peter Kováčik, Miroslava Plaštiaková
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Resumé

Vizovice (Bez. Zlín), Schloss. Mittelalter, Neuzeit.
Kloster und Renaissanceschloss. Rettungsgrabung.

VNOROVY (OKR. HODONÍN)

Ulice Za Sborem 118. Středověk, novověk. Sídliště.
Záchranný výzkum.
Během stavby kanalizace v komunikaci s řadovou zá-

stavbou byla v listopadu 2008 dokumentována archeolo-
gicky pozitivní situace, která je na ZM ČR 1:10 000, kla-
dový list 35-11-11, určena okolím bodu o souřadnicích
42/17 mm od Z/J s. č. Před domem č. p. 118 se na obou
stěnách výkopové rýhy pod recentními vrstvami silnice
nacházelo kulturní souvrství, z jehož nejspodnější vrstvy
se do písčitého podloží zahluboval rozměrný objekt ob-
délníkového průřezu s ojedinělými zlomky keramiky stře-
dověkého až novověkého stáří.

Jaromír Šmerda

Resumé

Vnorovy (Bez. Hodonín), Za Sborem Str. Nr. 118. Mit-
telalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)

Masarykovo nám. Novověk. Studna. Záchranný vý-
zkum.
Souběžně s opravou studny na Masarykově náměstí

ve Vyškově proběhl i archeologický výzkum, který byl
prováděn formou dohledu nad postupem čištění studny.
Zkoumaná plocha se nachází uprostřed historického já-

dra Vyškova v dolní části centrálního náměstí, v nadmoř-
ské výšce 246–248m. Na ZM ČR 1:10 000, list 24-41-15,
se nachází v okolí bodu 016:149 mm od Z:J s. č.
Po odstranění kamenné nástavby, která zakrývala

studnu od první poloviny 19. století až do současnosti,
se zjistilo, že původní kamenná studna končila cca 2 m
pod současnou úrovní náměstí. Již v minulosti bylo tudíž
nutné plášt’ studny dostavět. Za tímto účelem byla zho-
tovena cihlová dostavba, která změnila původní kruhový
půdorys studny (prům. 2,40 m) na obdélníkový (2,40 ×

0,70m). Pro vodu se pravděpodobně v tomto období schá-
zelo k původnímu lemu studny, jak dokazují zachované
stupínky při východním okraji.
Vlastní plášt’ studny byl zhotoven z nasucho klade-

ného lomového kamene. V hloubce 6,20 m byl přepažen
dřevěným roubením (prům. břevna 0,19–0,20m), pod kte-
rým následovalo ještě dalších 0,60 m kamenné vyzdívky,
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a ještě níže opět dřevěné roubení (prům. břevna 20 cm).
Dno studny tvořil písek. Studna se směrem dolů zužovala
(rozměry studny v místě vrchní výdřevy 1,60 × 1,65 m
a 1,00 × 1,00 m v místě spodní výdřevy).
Při čištění studny byly odstraněny nánosy vzniklé

po r. 1839. Dokladem je získaný materiál. Vedle dřevě-
ných a železných součástí čerpacího systému bylo jed-
notkou Sboru dobrovolných hasičů města Vyškova vy-
zvednuto 8 mincí (nejstarší je rakousko-uherský krej-
car z r. 1851), novověká keramika, nože, klíč, zámek
a spousta novodobého materiálu (lékovky, hliněné ku-
ličky, umělohmotný dudlík i autíčko, rukavice, podešev,
dráty, atd.).

Klára Rybářová

Resumé

Vyškov (bez. Vyškov), Masarykovo náměstí. Neuzeit.
Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)

Náměstí Čs. armády 2 – zámek. Středověk, novověk.
Zámek. Záchranný výzkum.
V září 2007 bylo několik metrů od budovy vyškov-

ského zámku odkryto při výkopu pro optický kabel staré
zdivo, náležející k dnes již strženému zámeckému traktu,
který známe např. z vyobrazení města Vyškova kolem
r. 1720 (Michálek 1947, 17) nebo z prospektu staveb-
ního souboru vyškovského zámku, vzniklého po r. 1753
(Eliáš 2005, 66).
Místo nálezu se nachází na mírné vyvýšenině v západní

části památkové zóny Vyškov, v nadmořské výšce 252 m.
Na ZM ČR 1: 10 000, list 24-41-15, se lokalita nachází
v okolí bodu 479:137 mm od Z:J s. č.
Zdivo (šířka 2,00–2,50 m) z lomového kamene a vá-

pence, spojovaného maltou, bylo zjištěno ve výkopu
vzdáleném 4,42 m od JZ zakončení budovy zámku, 30 cm
pod dnešním povrchem. V severní části se ve zdivu místy
vyskytly i cihly. Protože výkop dosahoval hloubky 0,50–
0,70 m, nebylo možné zjistit, do jaké hloubky zed’ sahala.
Zdivo bylo zachyceno na obou profilech i na dně výkopu.
Podle jeho rozložení ve výkopu lze soudit, že směřuje
kolmo k JZ konci budovy.
Dalším nálezem ve výkopu byla kamenná klenba s vá-

pennou omítkou (patrně sklep), na kterou nasedalo výše
zmíněné zdivo. Klenbu bylo možné sledovat v hloubce
0,52m pod dnešním povrchem v délce 0,60 m od zdi smě-
rem k budově zámku. Potom výkop končil.

Klára Rybářová

Literatura

Eliáš, J. O. 2005: Zámek Vyškov. Sklepy a přízemí tzv.
Starého zámku. Podrobný povrchový stavebně histo-
rický průzkum. Text, fotoinventář, obrazové přílohy,
plány. Uloženo: Muzeum Vyškovska, Vyškov.

Michálek, K. M. 1947: Historie města Vyškova v struč-
ném přehledu. Vyškov.

Resumé

Vyškov (bez. Vyškov), Náměstí Čs. armády 2 –
Schloss. Mittelalter, Neuzeit. Schloss. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)

Náměstí Čs. armády – zámek, p. č. 1224. Novověk.
Zdivo, kanál, ojedinělé nálezy. Záchranný výzkum.
V měsíci květnu 2008 byl Muzeem Vyškovska prove-

den záchranný archeologický výzkum na parcele č. 1224,
na které dříve stávala část vyškovského zámku.
Zkoumaná plocha se nachází v ochranném pásmu

zámku v památkové zóně Vyškov v nadmořské výšce
250–252 m. Na ZM ČR 1: 10 000, list 24-41-15, se lo-
kalita nachází mezi body 003:137, 004:137, 003:133,
001:134 mm od Z:J s.č.
Při průzkumu výkopu základových pasů bylo na stave-

ništi odkryto nejprve zdivo v profilu P2 a kamenný zá-
klop kanálu v profilu P1. V následujících dnech bylo vý-
kopovými pracemi odkryto další zdivo v profilu P3, které
bylo patrně pokračováním zdiva v profilu P2. Kanál se
táhl od JZ rohu výkopu v délce 5,88 m, kde se stáčel
pod dnešní garáž. Záklop kanálu tvořily velké bloky še-
dého kamene (0,60–0,94 × 0,10–0,40 m), drobnější ka-
meny, cihla a v meziprostoru žlutá hlína se zlomky cihel
a stopami uhlíků. Po odstranění tohoto záklopu se ukázal
0,74 m hluboký kanál, vyzděný z cihel a kamenů.
Zdivo k 902 a k 903 bylo vystavěno z kamenů a ci-

hel. Zdivo k 902 se nacházelo pod vrstvou asfaltu, štěrku
a hnědé hlíny s cihlami v hloubce 0,76 m. Zdivo k 903
bylo odkryto těsně pod podlahou dřívější garáže a bylo
přepaženo základem dodnes stojící cihlové zdi oddělu-
jící staveniště od pivovaru. Pod vrchní vrstvou z kamene
a cihel se ukrývala cihlová zed’. V severní části přiléhal
ke zdivu kus betonu, který pravděpodobně souvisí s vý-
stavbou garáží v 60. letech. Pod ním se nacházel prostor
vyplněný stavební sutí. Jediné artefakty, zlomky novověké
keramiky, se našly ve výkopu nad kanálem.

Klára Rybářová

Resumé

Vyškov (bez. Vyškov), Náměstí. Čs. armády– Schloss.
Neuzeit. Mauer, Kanal, Einzelfund. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)

"Nouzka". Mladší doba hradištní. Pohřebiště. Zá-
chranný výzkum.
Během výzkumu na polykulturní lokalitě v areálu

Rompa Vyškov v průmyslové zóně Nouzka II bylo kromě
sídlištních objektů prozkoumáno i 5 kostrových hrobů.
Ve všech případech se jednalo o mělce zahloubené ob-
délníkové jámy, silně poškozené již v minulosti zeměděl-
skými stroji. K dalšímu poškození došlo během skrývek.
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Všechny kosterní pozůstatky byly kvůli tomu ve velmi
špatném stavu. Všichni zemřelí byli pohřbeni v přímé po-
loze na zádech s hlavou směřující k západu. V žádném
z hrobů jsme nenalezli hrobovou výbavu. Proto je velkou
otázkou i datování těchto hrobů. Na mladší dobu hradištní
ukazuje především poloha hrobů a orientace zemřelých.
Dle antropologického posudku T. Trubačové byli v hro-
bech pohřbeni 4 dospělí ve věku 20–29 let a 30–39 let
a jedno dítě 2,5–3 roky. Bližší určení nebylo pro torzovi-
tost kosterního materiálu možné.
Plocha výzkumu polykulturní lokality je na ZM list 24-

41-15, 1:10 000 vymezena body: A:410 mm od Z s. č.,
42 mm od J s. č.; B: 419mm od Z s. č., 50 mm od J s. č.; C:
418 mm od Z s. č., 33 mm od J s. č.; D: 428 mm od Z s. č.,
41 mm od J s. č.

Blanka Mikulková

Resumé

Vyškov (Bez. Vyškov), „Nouzka“. Jungburgwallzeit.
Gräberfeld. Rettungsgrabung.

ZNOJMO (OKR. ZNOJMO)

Hradiště sv. Hypolita. Doba středohradištní. Pohře-
biště, hradiště. Záchranný a předstihový výzkum.
V přímé návaznosti na objev okrajové části zatím spíše

pozdně velkomoravské nekropole, uskutečněný v samot-
ném závěru roku 2007 na staveništi nového rodinného
domu manželů Šobových, parcela č. 710 (Klíma 2008,
461–463), se v první polovině roku 2008 na znojemském
Hradišti sv. Hypolita odvíjely velké přípravy na novou se-
zonu terénních výzkumů. Již v průběhu jarního semestru
byla v rámci výuky předmětu „praktická cvičení z archeo-
logie“ proškolena skupina studentů, která následně v prů-
běhu letních prázdnin aktivně pomáhala vedoucímu vý-
zkumu a zabezpečovala plnění všech náročných úkolů.
Tvořili ji především magistři a bakaláři katedry historie
PdF MU, kteří si ještě navíc rozšiřují svoje znalosti od-
borným studiem bakalářského stupně archeologie na FF
MU.
Samotný plán terénních akcí na Hradišti, chráněném

od r. 1987 stavební uzávěrou, se po dubnovém a květ-
novém zasedání jihomoravské archeologické komise zdál
být velmi bohatý. Do stadia úředního schvalování na MÚ
ve Znojmě se dostaly žádosti o výstavbu dvou nových ro-
dinných domů. Ještě před zahájením hlavní sezony jsme
však obdrželi informaci o tom, že jednu z plánovaných
staveb jednoznačně zamítla znojemská kancelář Chráněné
krajinné oblasti Podyjí, která má v posledních letech ku-
podivu nejen větší pravomoci při schvalování a odmítání
žádostí stavebníků na Hradišti než archeologové, ale její
rozhodnutí je definitivní a nedá se zpochybnit či odvolá-
ním se na MÚ zrušit. S druhým stavebníkem jsme však již
koncem května domluvili a sladili vlastní harmonogram
prací tak, abychom mohli na jeho parcele hned v prv-
ních prázdninových dnech s početnějším kolektivem spo-
lupracovníků (22 vysokoškolských studentů) šetrně pro-
vést skrývku a postupně prošetřit především plochu pláno-
vané zástavby. Do zahájení našich prací, nejpozději však

do poloviny července, přislíbil stavebník asanovat starý
dům, na jehož ploše měla vzniknout nová stavba, a sou-
časně také odklidit všechny hromady suti, kamene i vy-
braných starých cihel. Domluvený harmonogramvšak na-
prosto ztroskotal. Protahovalo se nejen stavební řízení, ale
i asanační práce. S bouráním starého stavení se začalo až
v samotném závěru roku 2008 a zbytky cihlo-kamenných
obvodových stěn domu i sousedícího hospodářského ob-
jektu zůstávaly na místě ještě na konci února 2009, tedy
v době odevzdání tohoto příspěvku. Připravená početná
skupina studentů se tak téměř v celé první polovině čer-
vence ocitla bez práce. Nepříjemnou situaci jsme proto
museli rychle a operativně řešit.
1/ Sonda vnitřní příkop, p. č. 5/3 a 5/1. Zjišt’ovací

výzkum.
Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000 (list 34-11-21) je

dána souřadnicemi od Z a J s. č. 260/82 mm.
Několik studentů se hned zapojilo do vybírání a čištění

zasypaného vnitřního příkopu mezi hradem a opevněným
předhradím. Toto místo, nalézající se na vrcholové ose os-
trožny a v těsném sousedství vstupní brány do hospodář-
ského traktu křížovnického proboštství, nám se skrytou
plochou přibližně 35 m2 již po dvě sezony vytváří jistou
zálohu doplňkového výzkumu. Ten zde spočívá v postup-
ném vybírání novověkých navážek z řezu částí příkopu,
zasekaného do skalního podloží před tělesem původně re-
nesanční brány a zbytkem kamenné hradební stěny. Před-
pokládáme, že místo však mělo pro svoji centrální a domi-
nantní polohu zcela zásadní význam také již v raném stře-
dověku a snad i ještě dříve. Potvrzují to i výsledky terén-
ních výzkumů v minulých letech, prováděných v nejbliž-
ším okolí za fortifikací, již v areálu vnitřního hradu, dneš-
ního hospodářského traktu proboštství (Klíma 2001, 3–
24). K úpravě terénu – zavážení příkopu– zde docházelo
postupně, ale hlavně ve druhé polovině 19.–poč. 20. sto-
letí. Stratigrafie, pozorně sledovaná v celém tomto pro-
storu, jasně dokladuje systematické zahrnování výrazné
terénní deprese s využitím povozů s nejrůznějším mate-
riálem. Nejčastěji to je povrchová vrstva drolivého skal-
ního podloží promísená hlínou, vytěžená patrně při hlou-
bení základů domů a hospodářských staveb v celém pro-
storu předhradí, kam se Hradiště v uvedeném období po-
stupně rozšiřovalo. Snadno oddělitelné vrstvy s minimál-
ním počtem nálezů jsou proložené jasně odpadovýmivrst-
vami tmavší hlinité půdy s četnými kusy keramiky, skla,
kostí, cihel, kamenů, malty i defektními či fragmentár-
ními kovovými předměty. Trošku jiná a zcela pochopi-
telná situace se objevila na východním okraji příkopu,
kde jsme se těsně přiblížili ke skloněnému, osekanému
skalnímu podloží. To pokrývala kulturní vrstva o moc-
nosti do 20 cm, v níž se vyskytoval starší, převážně ke-
ramický materiál i ostatní drobné nálezy. Jeho datování
lze klást do pozdně středověkého až raně novověkého ob-
dobí. Objevily se tu však i keramické zlomky středověké,
velkomoravské i pravěké. Práce na tomto místě však ještě
nejsou ukončeny a budou probíhat i v roce 2009 dokon-
čením sondážního řezu, dovybráním zásypu příkopu, zdo-
kumentováním a konečně také vyhodnocením všech zís-
kaných poznatků.
Zmíněná práce však z početného kolektivu na výzkumu

zúčastněných spolupracovníků (studentů) dokázala za-
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Obr. 143: Znojmo-Hradiště. Snímek katastrální mapy Znojma-Hradiště s vyznačeným hradištěm, prostorem centrální velkomorav-
ské nekropole v západním sousedství předhradí a místem výzkumu. Abb. 143: Znojmo-Hradiště. Die Aufnahme des Katasterplans
von Znojmo-Hradiště (Pöltenberg) mit markiertem Burgwall, Raum der zentralen grossmährischen Begräbnisstätte in westlicher
Nachbarschaft der Vorburg und mit der Grabungstelle.

městnat jen malou skupinu. Navíc v tehdy nejbližších čer-
vencových dnech nebyl ani hlášen žádný chystaný zásah
do terénu, který by vyžadoval záchrannou archeologickou
akci. Věděli jsme však, že stavebník Mgr. Šoba, na jehož
parcele jsme před několikaměsíci zachytili okraj centrální
nekropole a který již v jarních měsících roku 2008 posta-
vil hrubou stavbu svého nového domu, hodlá v západním
sousedství své novostavby upravovat celý pás terasy. Uva-
žoval o tom, že zde do terénu zapustí i větší bazén. Bagro-
váním a úpravou terénu by tak rozhodně porušil řadu hro-
bových celků. Tato skutečnost, společně ale také se znač-
nou dávkou zvědavosti o situaci na pohřebišti, nás vedla
k tomu, abychom s ním uzavřeli smlouvu a provedli hned
v těsném sousedství jeho stavby plošnou skrývku. Ta se
nakonec stala hlavním terénním výzkumem 2008.

2/ Sonda Šoba, cesta k zahradám, p. č. 710. Zá-
chranný a zjišt’ovací výzkum.

Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000 (list 34-11-21) je
dána souřadnicemi od Z a J s. č. 225/97. Samo naleziště
leží na jihozápadním okraji obce, jižně od okresní silnice
z Hradiště na Mašovice a již vně mohutného opevnění
velkomoravského centra – jeho předhradí. Rozkládá se
pod vrcholovou osou táhlého návrší, směřujícího přibližně
od západu k východu rovnoběžně se silnicí. Na jeho sklo-
něné jižní a jihovýchodní straně se v mocnější vrstvě
ukládaly spraše pleistocénního stáří. Ty na celé lokalitě –
skalní ostrožně s nízkým půdním krytem– vytvořily právě
zde jediné a ideální podmínky pro založení a užívání po-
hřebiště. Východním směrem od plochy prošetřené již
v závěru roku 2007 se terén mírně sklání a po něko-
lika metrech jej protíná cesta, připomínající starou úvo-
zovou komunikaci. Táhne se jihozápadním směrem k zá-
věru údolí Pivovarského potoka. Dnes je celé toto údolí
s oběma bočními svahy pokryto oplocenými zahradami.

Pouze horní polovinu návrší severního svahu údolí roz-
dělují čtyři dlouhé terasy, využívané po staletí jako pole.
Druhý, východní okraj zmíněné cesty tvoří hranici čtyř
dalších soukromých parcel, které se táhnou jižním smě-
rem a nejvýchodnější z nich se již nachází nad velkomo-
ravským příkopem a okrajem zborcené hradby. Pás forti-
fikace je od posledních prošetřených hrobů vzdálen pou-
hých 55 metrů.

Vlastní terénní práce jsme zahájili s malým zpoždě-
ním, zaviněným výše zmíněnými skutečnostmi. A to až
ve druhém týdnu července. Hlavní etapa výzkumu trvala
do 20. srpna., ale následně jsme ještě v říjnu a listo-
padu byli nuceni provést záchranný výzkum na úzké ploše
u jižní zdi novostavby, kde na hranici parcely a také terasy
stavebník zahájil výkop rýhy pro zdivo kamenné zídky.
Všech prací se na této sondě zúčastnilo celkem 93 vyso-
koškolských studentů. Na hlavním výzkumu byla prakti-
kovánametoda plošného odkryvu, který byl zpočátku pro-
váděn ručně. Záměrně jsme se rozhodli pro ruční skrývku,
protože jsme již z předchozí záchranné akce měli kon-
krétní představu o minimální hloubce dětských hrobů na-
lézajících se na bázi ornice bez zahloubení jámy do spra-
šového podloží. Zemina však v západním sousedství již
stojící novostavby domu byla dokonale uježděná náklad-
ními vozy, které tudy navážely všechen stavební materiál.
Proto jsme po prvním týdnu opravdu namáhavé práce vy-
užili k hrubé skrývce techniku. Pozorný dohled se roz-
hodně vyplatil, protože se podařilo zachytit a zachránit
několik velmi mělkých hrobů. Při následném začištění
celé skryté plochy o rozsahu 22 × 12 m jsme museli kon-
statovat, že z téměř poloviny celé plochy každé terasy se
v průběhu několika minulých století soustavnou zeměděl-
skou orbou, vedenou navíc stále jen jedním směrem, te-
rasa do svahu zařezávala. Docházelo ale také k postup-
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Obr. 144: Znojmo-Hradiště. Plán prozkoumané východní okrajové části velkomoravské nekropole ve Znojmě-Hradišti (digitalizace
J. Kováčik). Abb. 144: Znojmo-Hradiště. Der Plan des erforschten östlichen Randteils der grossmährischen Begräbnisstätte
in Znojmo-Hradiště (digitalisiert von J. Kováčik).

nému posunu ornice k jejímu jižnímu okraji. Tam zase její
mocnost výrazně narůstala. V zářezu terasy dosahovala
ornice pouhých 25 cm, zatímco na protilehlé straně až
80 cm. Ani statigrafická situace na pohřebišti nebyla pří-
liš jednoduchá. Přibližně na třetině skryté plochy, hlavně
v jižním pásu terasy, jsme mezi hnědozemní ornicí a pod-
ložní spraší zachytili až 25 cm mocné jazyky (čočky) re-
zavé hlinitojílovité půdy. Velmi špatně se v ní rozlišo-
valy spraší mírně promísené zásypy hrobových jam.Místy
byla tato půda zachycena radlicí pluhu a orbou rovněž po-
souvána. Proto se mnoho hrobových jam rýsovalo jako
dokonce jen i 18 cm široké a různě dlouhé, nevýrazné
pásy. Teprve po sejmutí této rezavé půdy se již v čisté
spraši objevily zásypy řady hrobů v celém rozměru, po-
kud se alespoň mírně zahlubovaly do žluté spraše. Ce-
lou skrývku jsme rozměřili do kvadrantů o délce strany
5 m a v celkovém plánu propojili s prozkoumanou starší
skrývkou pod stavbou rodinného domu.

Na prošetřované a začištěné ploše nového výzkumu
(264 m2) se vyrýsovalo celkem 91 hrobů. K nim ještě
v průběhu výše zmíněného zachraňovacího výzkumu,
provedeného v listopadu na úzkém prostoru u jižní zdi
novostavby (výstavba základů plotové zídky), přibylo dal-
ších 17 kostrových hrobů. Překvapivá byla jejich hustota
a téměř dokonalé vzájemné respektování. Jen v několika
málo případech došlo k nepatrnému porušení okraje hro-
bové jámy sousedním hrobem. Při pečlivém seškrábnutí
nejbližšího okolí hrobů se v řadě případů podařilo za-
chytit stopy po dřevěné úpravě jámy. Především to byly
drobnější kůly (kulatina), které jsme v podobě tmavších
a tupě zahrocených pruhů sledovali ve stěně hrobové
jámy, za hlavami pohřbených. Končily ve spraši někdy
až v hloubce 30 cm. Pokud si připočítáme k této veličině

ještě přibližně 40 cm mocnou vrstvu ornice, dostáváme
se k hloubce až 70 cm. Průměr této tyčoviny či kulatiny
se nejčastěji pohyboval kolem 8 cm. Lze si představit, že
právě ona označovala hrob. Při představě, že z terénu vy-
stupovala minimálně 50–80 cm, vychází nám její celková
délka asi 130 cm, kterou ještě bez problémů dospělý muž
mohl dobře zarazit poměrně hluboko do okraje hrobové
jámy. Vedle těchto drobnějších kůlů jsme u některých
hrobů narazili na stopy mohutnějších kůlů. Byly zapuš-
těné opět až 30 cm do sprašového podloží a nacházely se
pravidelně proti sobě v dlouhých stěnách hrobové jámy,
vzdálené od rohu 30–50 cm. Mohly by dokládat dočas-
nou přítomnost jednoduché, ale masivnější dřevěné kon-
strukce nad vlastním hrobem. Tyto zajímavé prvky však
budou teprve podrobně vyhodnocovány.Stejně tomu bude
i v případech vnitřní dřevěné úpravy hrobů, at’ už se jedná
o dřevěné obložení, prkna pod hlavou a chodidly pohřbe-
ného, rakev atd. Ve srovnání s některými ostatními nekro-
polemi např. na Břeclavsku, Hodonínsku (Klanica 2006,
26–29, obr. 13), na Hradišti ve Znojmě zatím zcela postrá-
dáme hroby s výklenky.

V rámci této zprávy jsme se rozhodli podat základní
a stručný přehled informací z celé, dosud prozkoumané
okrajové části objevené nekropole. Jde tedy o výsledky
výzkumu z let 2007 a 2008:

Celková dosud prozkoumaná plocha dosáhla zatím roz-
lohy 513 m2. Na ní bylo zatím prozkoumáno, všestranně
zdokumentováno (podrobný textový popis s plánkem,
kresba 1:10, série fotografií hrobových celků i detailů
a nálezů, filmová dokumentace) a následně vyzvednuto
celkem 136 hrobů. Z toho 126 kostrových a 10 žárových?
Při pohledu na plán (obr. 144) můžeme ve východní části
plochy poměrně zřetelně pozorovat postupné vyznívání
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hrobových celků u okraje nekropole. Zde jsme zachytili
spíše několikmělkýchmísovitých prohlubní se zbytky po-
pela a střepy keramiky. Tato skutečnost svědčí nejspíše
o zachycení zbytků několika žárových hrobů. V odkry-
tém pásu terasy se prozkoumané hroby kumulovaly do tří
nevýrazných celků. Za pozornost rozhodně stojí dva v pů-
dorysu kruhovité a přibližně 30–50 cm do spraše míso-
vitě zahloubené objekty, kolem nichž je prázdný prostor
bez hrobů. Okolní hroby tento prostor plně respektovaly.
Tmavá hlinitá výplň objektů obsahovala uhlíky po spále-
ném dřevě a také střepy velkomoravské keramiky. Mohlo
by se snad jednat o malé shromaždiště a pietní místo
pro pozůstalé u větší skupiny hrobů náležejících pohřbe-
ným, kteří byli spojeni příbuzenskými vazbami.
Vlastní hrobové jámy vykazovaly půdorysné tvary ví-

ceméně pravidelného obdélníku s mírně zaoblenými rohy
a nejčastěji kolmými stěnami. Většinou dětské hroby se
často objevovaly již na bázi ornice, jen s mělkým zahlou-
bením dna do podložní spraše. Vzhledem ke zmíněným
terénním úpravám orbou se jejich hloubka pohybovala
od 25 do 40 cm, přičemž, kostra a např. i nádoba byla čas-
těji zachycena radlicí pluhu a porušena. Nejvíce pohřbů
ale dosahovalo svého dna ve spraši v hloubce 50–80 cm.
Prostorné a většinou bohaté hroby dospělých jedinců pak
zasahovaly i více než 130 cm do sprašového podloží.
Z celkového počtu jsme prozkoumali 7 dvojhrobů

a jednu rozšířenou hrobovou jámu, v níž byli ve dvou eta-
pách pohřbeni tři jedinci. Ve čtyřech případech jsme sle-
dovali záměrné porušení těla a dále také několik odchy-
lek v poloze kostry. Objevila se poloha na pravém boku
(1 ×), levém boku (1 ×), poloha skrčená na zádech s po-
krčenými a roztaženými koleny (1 ×) a konečně i poloha
na břiše (1 ×). Rovněž v orientaci pohřbů došlo ve třech
případech k odchylce. Evidovali jsme orientaci S–J (1×),
J–S (1 ×) a také V–Z (1 ×). Věkovou skladbu části po-
hřebiště jsme zatím bez definitivního odborného posou-
zení antropologů z PřF MU (zpracovává E. Drozdová)
mohli jen přibližně odhadnout: novorozenec– 6 pohřbů
(4%); dítě (Infans I, II) – 73 pohřbů (51%); nedospělý
+ dospělý (juvenis, adultus, maturus) – 50 pohřbů (35%)
a neurčitelných pohřbů jsme zachytili celkem 16 (10%).
Již před odevzdáním antropologického materiálu na PřF
MU jsme přímo v terénu na některých kostrách sledovali
stopy po viditelných a nápadných zraněních a nemocech.
K rozhodně nejzajímavějším náležela zlomená a špatně
srostlá levá pažní kost dospělého jedince (hr. 525), kte-
rou doprovázel dlouhodobý zánět. Ten způsobil hlubokou
jamku v kostní tkáni u místa srůstu fraktury. Dalším zají-
mavým nálezem byla mnohočetná čelistní fraktura, způ-
sobená velkým, smrtelným úderem. Konečně z antropo-
logického hlediska k téměř senzacím náleží kostra mladé
ženy, přibližně šestnáctileté (hr. 539), která patrně zemřela
při porodu. Byla postižena těžkou tuberkulózou páteře,
jež se projevila obrovským hrbem. Tělo zesnulé museli
pozůstalí do hrobu uložit téměř v sedící poloze. Podobné
nálezy jsou velkou vzácností a jsou sledovány s patřičnou
pozorností (Stašíková-Štukovská et al. 2006).
V budoucnosti se právě na pohřebišti ve Znojmě-

Hradišti naskýtá jedinečná možnost provádět odběry
vzorků pro výzkummitochondriální DNA. Tento výzkum
se připravuje již pro sezonu r. 2009.

Obr. 145: Znojmo-Hradiště. Pohled na zkoumanou plochu po-
hřebiště ze západu. Některé z hrobových jam jsou zatím zvýraz-
něny jen jemným vybráním části zásypu. Abb. 145: Znojmo-
Hradiště. Der westliche Blick auf die erforschte Fläche der Be-
gräbnisstätte. Einige Grabgruben wurden bisher durch das par-
tiale Ausheben der Füllung geprägt.

Obr. 146: Znojmo-Hradiště. Dvojhrob dětí č. 471. Abb. 146:
Znojmo-Hradiště. Grab zweier Kinder Nr. 471.

Různě bohatá hrobová výbava byla evidována
u 103 hrobů (76% všech pohřbů). Z tohoto počtu hrobů
jsme vyzvedli nálezy uvedené v tab. 1.

Předložený přehled je pouze ilustrativní. Obecně se
dá říci, že dosavadní nálezy svým charakterem zapadají
do pozdního velkomoravského období závěru 9. a první
poloviny 10. století. Je to však dobře vysvětlitelné. Za-
tím se pohybujeme na východním okraji nekropole, kam
se od nejstarších hrobů ve středu návrší pohřebiště po-
stupně rozrůstalo. Předpokládáme, že plánovaný geofyzi-
kální průzkum potvrdí naše představy. Následně bychom
chtěli ověřit měření a předpoklady o pokračování pohře-
biště západním směrem, a to sondáží v dosud zkoumané
terase.

V současné době je na expedici ve Znojmě dokon-
čována kompletní inventarizace všech předmětů a pro-
bíhá etapa konzervátorské a restaurátorské práce. Ná-
sledně navážeme kresebnou a novou fotografickou do-
kumentací předmětů, speciálními výzkumy (paleobota-
nika, paleozoologie, textil, metalografie, v terénu geofy-
zika, aj.) abychom postupně shromáždili všechny infor-
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Tab. 1: Znojmo-Hradiště. Přehled nálezů z hrobů. Tab. 1: Znojmo-Hradiště. Übersicht der Funde aus Gräbern.

Druh nálezu Počet ks V počtu hr. % Druh nálezu Počet ks V počtu hr. %
Nože 54 46 34% Gombík – sklo 7 5 4%
Ostruhy 4 2 1% Gombík – kov 4 3 2%
Přezka opasku 5 5 4% Prsten 21 15 11%
Přezka + nákončí 4+4 2 1% Rolnička 6 5 4%
Nákončí 1 1 1% Nádoba 39 33 24%
Hroty šípů 7 4 3% Vejce slepičí 34 28 21%
Sekera 3 3 2% Ocílka 2 2 1%
Kopí 1 1 1% Háček rybářský 1 1 1%
Břitva 1 1 1% Přeslen 2 2 1%
Vědro 4 4 3% Příloha masité potravy 10 10 7%
Náušnice 152 47 35% Rohovcový úštěp 4 4 3%
Korály 100 10 7% Fragment textilu 11 11 8%
Fragment skla 1 1 1% Zrnka – obilky, semena x 14 14%
Závěsek k náhrdel. 6 2 1% Zrnka – vinná réva x 5 4%

mace pro přípravu nálezové zprávy, katalogu a prvních
podrobnějších publikačních výstupů.
První výsledky výzkumu objeveného velkomoravského

pohřebiště jsou překvapivé a dovolují optimisticky hledět
do dalších výzkumných sezon. Lze říci, že se po dlouhé,
mnohdy náročné terénní práci ve Znojmě-Hradišti, dosud
orientované především na drobnější záchranné výzkumy
pod stavbami rodinných domků, malých hospodářských
objektů, ale hlavně při výkopech různých přípojek, na-
razilo konečně po 21 letech bádání na jedinečný objev
centrální nekropole. Po zachycení jen zbytku okrajové
části prvního pohřebiště v areálu vnitřního hradu u kostela
sv. Hypolita v letech 1997–1998 (Klíma 2004, 179–190),
které bylo porušeno a překryto šesti horizonty mladohra-
dištních až novověkých hrobů, je objevená nekropole jen
málo poškozena. Slibuje proto přinést kvalitní výsledky,
které hodláme získávat v širší spolupráci s řadou specia-
listů. Někteří kolegové již sami nabídli pomoc při využití
speciálních moderních metod, další hodláme oslovit a na-
bídnout spolupráci i v oblasti publikační.
S výsledky výzkumu, kompletní a všestrannou doku-

mentací i nálezy byla již v průběhu vlastních terénních
prací (hlavně v první polovině srpna 2008) podrobně se-
známena řada odborníků z domova i ze zahraničí. S vel-
kým zájmem a téměř nadšením přijímali informace o ob-
jevu nekropole návštěvníci a turisté, kteří na lokalitu
v průběhu letních prázdnin zavítali v obrovském počtu.
O výzkumu se pochvalně vyjádřili také účastníci jed-
nání závěrečné odborné komise, kteří se na Hradišti se-
šli dne 16. září. Konstatovali, že výzkum vedený Kated-
rou historie PdF MU ve spolupráci s Nadačním fondem
sv. Hypolita je prováděný na velmi dobré profesionální
úrovni a dosahuje kvalitních výsledků. Současně plně do-
poručili jeho pokračování, protože může významnou mě-
rou posunout naše poznatky o řadě diskutovaných pro-
blémů souvisejících hlavně s chronologií hmotné kultury
9.–10. století. Navíc také tento výzkum konečně předsta-
vuje velkomoravské hradiště sv. Hypolita ve Znojmě v pl-
ném lesku, jako významné mocenské ústředí své doby
na jihozápadní Moravě. Lze jej oprávněně řadit po bok
těch nejvýznamnějších center Velkomoravské říše.

Vedle hlavního výzkumu velkomoravského pohřebiště
jsme v průběhu sezony 2008 zabezpečili a provedli také tři
další drobné akce, vyvolané hloubením dvou kanalizač-
ních rýh a jedné přípojky inženýrských sítí. Všechny se
vázaly na prostor původního vnitřního velkomoravského
hradu a jeho opevněného předhradí.
3/ Sonda Grossberger, Křižovnická ulice č. 23,

p. č. 41. Hrob. Záchranný výzkum.
Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000 (list 34-11-21) je

dána souřadnicemi od Z a J s. č. 275/67 mm.
Dne 1. srpna 2008 jsme v souladu s podmínkou ve sta-

vebním povolení byli přizváni k prošetření výkopu kanali-
zační přípojky rodinného domu pí Grossbergerové. Místo
se nachází ve středu staré obce, v těsném sousedství kos-
tela sv. Hypolita.
Stavebník zde zahájil výkopové práce malým strojem

již před příchodem archeologů a částečně poškodil nále-
zovou situaci. Rýha pro plastové potrubí kanalizace za-
sahovala do hloubky 120 cm. Pod betonovou dlažbou
dvorku protínala 80 cm mocnou vrstvu několika navážek
a dále 10–20 cm mocnou šedočernou kulturní vrstvu, do-
sedající nejprve na drolivou a po dvaceti cm již na velmi
tvrdou podložní skálu. Vedla od středu obytného domu
k centrální ose dvora a následně přibližně severojižním
směrem, rovnoběžně s východní stěnou domu, do brány
na Křížovnické ulici, kde se napojovala na centrální ka-
nalizační řad. Stratigrafie profilových stěn dokazovala, že
celý rýhou prot’atý prostor byl v průběhu mnoha minu-
lých staletí značně využíván, porušován a také navyšo-
ván různými vrstvami navážek. V západní profilové stěně
bylo možné sledovat několik navážkových horizontů s ne-
sourodým materiálem (kameny, zlomky cihel a střešních
tašek, keramických střepů různého stáří). Východní profi-
lová stěna měla velmi podobný charakter, vyjma prostoru
vzdáleného 2,5 m od severního okraje výkopu, nalézají-
cího se již v dosahu vstupní brány do usedlosti a Křížov-
nické ulice. V těchto místech bylo ve světlejším skalním
podloží jasně patrné pravidelné vanovité zahloubení, vy-
plněné tmavou hlínou. Při bližším ohledání se podařilo
zachytit a následně vypreparovat zbylou část porušeného
hrobu, v němž byla uložena lidská kostra dospělého je-
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Obr. 147: Znojmo-Hradiště. Porušený kostrový hrob v rýze ka-
nalizace. Sonda Grossberger. (Kresba J. Kováčik). Abb. 147:
Znojmo-Hradiště. Beschädigter Skelettgrab in der Kanalization-
srille. Die Sondage Grossberger.

dince v natažené poloze na zádech s rukama podél těla.
Hrob byl porušen bagrem. Jeho lžíce zničila a s hlínou
také odebrala lebku společně s pravou rukou a polovi-
nou trupu skeletu. V prostoru hrudního koše a vně pra-
vého chodidla byly nalezeny kusy keramického závaží.
Pod levým kolenem potom ležel ještě větší plochý kámen.
Z hrobu označeného, č. 529, se nepodařilo vyzvednout
žádný další předmět hmotné kultury či jiný chronologicky
citlivý nález, který by umožnil alespoň přibližně datovat
zachycený hrobový celek.
4/ Sonda Havlíček, Křižovnická ulice 35, p. č. 34. Zá-

chranný archeologický výzkum.
Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000 (list 34-11-21) je

dána souřadnicemi od Z a J s. č. 260/72 mm.
Dne 12. října 2008 došlo k prošetření výkopu kanali-

zační přípojky rodinného domu p. Havlíčka. Parcela se
nachází při jihozápadním okraji původní středověké obce
a přímo se dotýká vnitřního velkomoravského opevnění,
které využilo tělesa pravěkého valu. Výkop pro kanali-
zaci byl 9,5 m dlouhý a 1 m široký, vedený průjezdem
a částí dvora domu. Průzkumem bylo zjištěno, že geolo-
gické podloží je tvořeno mírně zvětralou skalní drtí. Ta
vystupuje na povrch jen několik centimetrů pod dlaždi-
covou podlahou průjezdu a dvora domu, kde byl výkop
prováděn. Téměř rovné skalní podloží se začínalo mírně
svažovat na 4,5. m výkopu v jižním směru. Zde nasedala

na skalní podloží tmavá navážková vrstva, která při již-
ním okraji dosahovala mocnosti 80 cm. Její prospekcí
jsme zjistili, že obsahuje pouze recentní materiál (pře-
devším střepy skla a glazovaných střepů nádobí). Tyto
navážky vznikaly pravděpodobně s nivelováním terénu
dvora. Z jižní profilové stěny výkopu bylo také jasně pa-
trné, že byl tento prostor již vícekrát v minulosti porušen,
zejména pak kanálem pro odvod dešt’ové vody.
Šetření nepřineslo žádné významnější nálezy. Jen dopl-

nilo informace o statigrafii a charakteristice skalního pod-
loží.
5/ Sonda Kašpar, zahrada nad Pivovarským údolím,

p. č. 236/2. Záchranný výzkum.
Poloha lokality v ZM ČR 1:10 000 (list 34-11-21) je

dána úsečkou mezi body od Z a J s. č. 228/70 a 238/78.
Dne 27. listopadu 2008 došlo k prošetření výkopu pří-

pojky inženýrských sítí na pozemku p. O. Kašpara (Pří-
mětice 553, Znojmo). Výkop pro inženýrské sítě byl 77 m
dlouhý, 0,5 m široký a 1,2 m hluboký. Podle sdělení ma-
jitele byla tato parcela v průběhu druhé poloviny 20. sto-
letí terasovitě upravována postupným navážením hlíny
na pozemek. Průzkum tyto informace potvrdil. Na profilo-
vých stěnách byly patrny vrstvy tmavé hlíny s absencí ja-
kýchkoliv nálezů (pomineme-li několik skleněných střepů
z lahví). Skalní podloží se nacházelo v hloubce 1,1 m, je-
diným zásahem do podloží byla na 15. metru rýhy od zá-
padního okraje 20 cm široká rýha (směr S–J), v níž byla
uložena kovová trubka již nefunkčního vodovodu. Profi-
lové stěny na severním okraji vykazovaly stopy po růz-
ných zásazích, souvisejících opět s budování kanalizač-
ního řádu.

Bohuslav F. Klíma, Lukáš Kratochvíl
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Resumé

Znojmo (Bez. Znojmo), Burgwall des Hl. Hippolytus –
Pöltenberg. Mittlere Burgwallzeit. Bagräbnisstätte. Probe
und Rettungsgrabung.
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ŽAROŠICE (OKR. HODONÍN)

Intravilán. Novověk. Sídlištní vrstvy, pohřebiště (?).
Záchranný výzkum.
V srpnu 2008 byl dokončen archeologický výzkum

z minulého roku navazující sondou v prostoru narušeném
neohlášenými zemními pracemi. Na ještě nedávno sou-
kromém pozemku, dnes již farní zahradě, byla zdokumen-
tována téměř polovina osmiboké kaple i s navazujícím
základovým pasem ambitu a opět schodovitým chodní-
kem před nimi, tentokrát spíše jen jeho maltovým lůžkem.
S velkou pravděpodobností se jedná o jihovýchodní roh
značně rozsáhlé stavby, což naznačuje také několik oje-
dinělých ikonografických pramenů. Podle očekávání bylo
zdivo opět vybráno až na dno základů, ve stavební suti
se objevily ojedinělé celé cihly, dlaždice apod. Zajímavé
jsou kromě typické keramiky z 13. až 18. století zlomky
okenních terčíků, a dokonce větší torza skleněných ná-
dobek nebo jednostranná mince fenikového typu. Z naru-
šeného hřbitova byly nalézány opět jen zlomky lidských
kostí, podle ústních informací se tak děje i v širším okolí.

Jaromír Šmerda

Resumé

Žarošice (Bez. Hodonín), Intravillan der Gemeinde.
Neuzeit. Siedlungsschichten, Gräberfeld ?. Rettungsgra-
bung.
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