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BĚLÁ POD PRADĚDEM (K. Ú. ADOLFOVICE, OKR. 
JESENÍK)

Hrádek Adolfovice. Středověk (14. století). Hrá-
dek. Záchranný výzkum.

Dne 13. dubna 2011 zahájila Archaia Olomouc, o.p.s., 
záchranný archeologický výzkum na hrádku Adolfovice, 
nacházejícím se na stejnojmenném katastrálním území, 
které je dnes součástí obce Bělá pod Pradědem. Lokalita 
je ze západu a severu ohraničena recentní zástavbou, ji-
hovýchodní a východní stranu vymezuje koryto vodoteče 
a průmyslová zástavba fi rmy Jesan, a. s., která zasahuje 
až do půdorysu fortifi kace. Jak známo, hrádek postavili 
pravděpodobně příslušníci rodu Haugwitzů nejpozději 
v 1. polovině 14. století a v současnosti je těžce poško-
zen průmyslovou zástavbou (Kouřil, Prix, Wihoda 2005). 
Stupeň ohrožení lokality navíc zvyšuje i exponovaná po-
loha hrádku v intravilánu obce. Ve Státním archeologic-
kém seznamu ČR je lokalita evidována jako území s ar-
cheologickými nálezy (ÚAN I) „Zřícenina hrádku“ pod 
poř. č. 14-24-03/2. Výzkum byl proveden v rámci projek-
tu „Preventivní archeologická prospekce Olomouckého 
kraje“, jehož hlavním řešitelem je Archeologické cent-
rum Olomouc, p. o.

Prvotním povrchovým průzkumem bylo zjištěno, že 
jihovýchodní hrana jádra hrádku v přibližné GPS pozici 

50°12.018‘ N, 17°11.622‘ E (WGS-84) eroduje do vnitř-
ního příkopu. Byla detekována tmavohnědá kulturní vrs-
tva s kamenným stavebním materiálem, uhlíky, mazanicí 
a fragmenty kuchyňské keramiky. Jádro hrádku je dále 
destruováno z východní strany z důvodu poškození prů-
myslovou zástavbou, kdy pokračuje zejména destrukce 
dvou úseků obvodového zdiva (obr. 1). V destrukčních 
sesuvech tedy bylo přikročeno k průzkumu detektorem 
kovů typu XP Goldmaxx Power, jenž byl periodicky opa-
kován až do zimy 2011. Průzkumem byla získána kolek-
ce železných artefaktů (převážně stavební kování), která 
bude po zpracování uložena ve Vlastivědném muzeu Je-
senicka v Jeseníku.

Ohrožení lokality bylo nově potvrzeno na podzim 
2011, kdy byly dne 25. 10. v prostoru jádra hrádku zjiš-
těny nové nelegální výkopy. První výkop byl objeven 
v jihovýchodním rohu jádra. Jednalo se o zásah o rozmě-
rech cca 0,8 x 0,4 m a hloubce až 0,3 m, nyní bez nálezů. 
Druhý výkop byl zjištěn na severozápadní straně jádra, 
položený z hrany svahu kolmo do příkopu. Rozměry 
činily 3,6 x 0,8–1,2 m, hloubka v horní části 0,5 m, ve 
spodní části 0,15 m. Ve vykopané zemině byly nalezeny 
ojedinělé drobné fragmenty keramiky a železné předmě-
ty. V bezprostřední blízkosti tohoto výkopu pak byly na 
ploše jádra zjištěny další menší zásahy schované pod lis-
tím. Všechny tyto výkopy byly zdokumentovány písemně 

STŘEDOVĚK A NOVOVĚK

MIDDLE AGES AND MODERN TIMES

MITTELALTER UND NEUZEIT 

Obr. 1. Hrádek Adolfovice. De-
strukce východní zdi. Foto J. Kovář.
Fig. 1. Adolfovice Castle. Destruc-
tion of eastern wall. Photo by J. 
Kovář.
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a fotografi cky a získané poznatky byly předány přísluš-
níkům Policie ČR, obvodní oddělení Jeseník, kteří byli 
přivoláni na místo. Pátrání po pachatelích výkopů však 
nepřineslo výsledek. 

Josef J. Kovář, Jan Lednický
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Resumé
Bělá pod Pradědem (Jeseník district), Adolfovice Ca-

stle. Middle Ages (14th century). Castle. Rescue excava-
tion.

BISKUPICE (K. Ú. BISKUPICE U JEVÍČKA, OKR. 
SVITAVY)

Hradiště „Hrubé Kolo“. Ojedinělý nález. Frag-
ment středověkého srpu.

Na úbočí svahu hradiště „Hrubé Kolo“ nad intravi-
lánem vsi Biskupice byl při detektorové prospekci 18. 
7. 2008 nalezen fragment železného srpu (obr. 2). Mís-
to nálezu udávají GPS souřadnice (UTM, WGS 84) 
E 0627263, N 5500646. Artefakt ležel v hloubce v roz-
mezí 8–15 cm ve sterilním podloží rezavé barvy čepelí 
kolmo ostřím do země. Z nástroje se dochoval klínovitě 
řap trapezovitého příčného průřezu pro nasazení rukojeti 
z organického materiálu a část čepele klínovitého příč-
ného průřezu. Hrot nástroje je odlomen. Železné srpny 
nepředstavují chronologicky citlivé artefakty, spokojit se 
proto musíme s rámcovou datací do středověku, případ-
ně staršího novověku. Vzhledem k nálezu předmětu ve 
spodní části svahu hradiště, odděleném od areálu soudo-
bou cestou, znemožňující v době svojí existence erozní 
posuny z vrcholových partií kopce, jeví se vazba nástro-

je k hradišti jako méně pravděpodobná. Věrohodnější je 
souvislost nálezu se vsí Biskupice nacházející se v těsné 
blízkosti. Torzo srpu je uloženo v Regionálním muzeu 
v Litomyšli.

David Vích

Resumé
Biskupice (Bez. Svitavy). Einzelfund. Mittelalterli-

ches oder frühneuzeitliches Sichelfragment.

BRNO (OKR. BRNO-MĚSTO)
Příspěvek si klade za cíl, podobně jako v uplynulých 

letech, souhrnně informovat o výsledcích záchranných 
archeologických výzkumů společnosti Archaia Brno, 
o. p. s., prováděných na území Velkého Brna, především 
v historickém centru města (obr. 3) a v prostoru jeho his-
torických předměstí. Perspektivy, koncepce a metodika 
systematického archeologického výzkumu centra Brna 
se nezměnila (Merta et al. 2000, 35–36; naposledy pak 
souhrnně Holub et al. 2004, 57–97).

Přehled záchranných archeologických výzkumů 
v Brně v roce 2011: 

Výzkumy prováděné v roce 2011 lze rozdělit do čtyř 
skupin: 1) rozsáhlejší plošně exkavované výzkumy; 2) 
výzkumy realizované v rámci projektu „Sanace brněn-
ského podzemí“; 3) menší terénní výzkumy a dokumen-
tace inženýrských sítí; 4) výzkumy, jejichž terénní části 
se uskutečnily již dříve, ale v roce 2010 došlo k jejich 
zpracování a vyhodnocení.

      
Ad 1) Rozsáhlejší plošně exkavované výzkumy
Do těchto výzkumů se řadí rekonstrukce domu Bis-

kupská 8 (akce A005/2011); Jakubské náměstí, farní 
hřbitov (akce A032/2011); Jakubské náměstí, krypta 
kostela sv. Jakuba (akce A078/2011); rekonstrukce uli-
ce Joštova, Komenského náměstí, Údolní ulice (akce 
A054/2010); Pekařská ulice (akce A020/2011); Kounicova 
ulice (akce A014/2011); Vídeňská ulice a Polní ulice (akce 
A058/2011); Vídeňská ulice (akce A053/2011); Vojtova 
ulice (akce A001/2011).

Ad 2) Sondy dokumentované v rámci projektu „Sana-
ce brněnského podzemí“

V rámci projektu „Sanace brněnského podzemí“ byly 
v roce 2011 realizovány 2 projekty, které zasáhly do-
movní bloky 22 a 23 (Benešova a Divadelní ulice, 
akce A008/2011) a blok 1 a 17 (Biskupská ulice, akce 
A047/2011).

Ad 3) Výzkumy menšího rozsahu
Jedná se o akce Bašty 4 (akce A009/2011); Biskupská 

ulice (akce A072/2011); Husova 12 (akce A097/2011); 
rekonstrukce domu Jánská 2, U červeného raka (akce 
A96/2011); Josefská 2 (akce A033/2011); Petrov – De-
nisovy sady (akce A016/2011); Křídlovická 18 (akce 

Obr. 2. Biskupice. Zlomek srpu.
Abb. 2. Biskupice. Sichelfragment. 
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Obr. 3. Plán historického středu Brna s výzkumy, které zde probíhaly v roce 2011. 1) Bašty 4, parc. č. 350 (akce 
A009/2011), 2) Benešova a Divadelní ulice, parc. č. 270, 273/1 (akce A008/2011), 3) Běhounská, Brandlova, Još-
tova, Kozí, Moravské náměstí, Rooseveltova, Solniční; parc. č. 3, 4, 6, 32, 59/1, 566, 776, 797, 800, 801/1-3 (akce 
A061/2009), 4) Biskupská ulice, parc. č. 372 (akce A072/2011), 5) Biskupská 8, parc. č. 325 (akce A005/2011), 6) 
Biskupská ulice, parc. č. 372 (akce A047/2011), 7) Husova 12, parc. č. 497/3 (akce A097/2011), 8) Jakubské náměstí, 
parc. č. 44, 45 (akce A032/2011), 9) Jakubské náměstí, parc. č. 45 (akce A078/2011), 10) Jánská 2, dům U červeného 
raka, parc. č. 192 (akce A96/2011), 11) Josefská 2, parc. č. 213 (akce A033/2011), 12) Joštova ulice, Komenského 
náměstí, Údolní ulice, parc. č. 587, 769, 773, 774, 775, 776 (akce A054/2010), 13) Orlí 19-21, parc. č. 165, 166 (akce 
A075/2008), 14) Petrov – Denisovy sady, parc. č. 345/1 a 345/2 (akce A016/2011).
Abb. 3. Plan des historischen Stadtkerns von Brno mit den im Jahre 2011 durchgeführten Ausgrabungen. 
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A070/2011); Křížová 18 (akce A089/2011); Pekařská 9 
(akce A089/2011).

Ad 4) Zpracování a vyhodnocení již ukončených te-
rénních částí výzkumů

V roce 2011 probíhalo nebo bylo dokončeno zpraco-
vání výzkumu doprovázejícího rekonstrukci komunikací 
Běhounská, Brandlova, Joštova, Kozí, Moravské náměs-
tí, Rooseveltova, Solniční (akce A061/2009), který se re-
alizoval v roce 2009 až 2010. Zpracován byl i výzkum zá-
zemí dvou středověkých parcel na ulici Orlí 19-21 (akce 
A075/2008). 

Předběžné, zde publikované, výsledky jednotlivých 
výzkumů (akce jsou řazeny abecedně, primárně podle 
katastrů):

K. Ú. MĚSTO BRNO
Bašty 4, parc. č. 350 (akce A009/2011). Středověk, 

novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s akcí „Bytový dům Bašty 4, Brno“ pro-
vedla společnost Archaia Brno, o. p. s., v roce 2011 ve 
dvoře domu Bašty 4 formou dohledu záchranný archeo-
logický výzkum (Merta 2011a).

Zkoumaný prostor domu Bašty 4 se nachází na mír-
ném jihovýchodním svahu Petrovského vrchu, na kterém 
se již v pravěku rozkládalo rozsáhlé polykulturní sídliště 
z neolitu, doby bronzové a doby železné, dokumentované 
např. ve dvoraně dnešního divadla Reduta na Zelném trhu 
4, na několika místech v nedaleké Josefské ulici a na Petr-
ském vršku (Stuchlíková 1996; Procházka 2000).

Z hlediska historické topografi e se sledovaný prostor 
nachází vně vnitřní části středověkého města v někdejší 
čtvrti Brněnské (Quartale Brunensis), v těsné blízkosti 
městské hradby a Židovské brány (Porta Judeorum, Vi-
čar 1965, 256–257). Nejstarší podobu zkoumaného místa 
známe na základě spolehlivé veduty Brna od H. B. Bay-
era a H. J. Zeisera z roku 1650. Ve středověku se v těchto 
místech rozkládal parkán, jenž představoval volný kori-
dor mezi městským příkopem a městskou hradbou. Si-
tuace se v podstatě nezměnila ani v průběhu modifi kace 
středověkého opevnění na moderní barokní bastionovou 
fortifi kaci v závěru 17. století. Až počátkem 19. století for-
tifi kace ustoupila projektu nové ulice z Františkova. V le-
tech 1839–1840 zde byly postaveny čtyři luxusní domy 
prestižních brněnských stavebníků (vlastní dům stavitele 
Josefa Jakoba, Bašty č. 4; dům Hedviky Rohrerové, č. 6; 
dům továrníka Karla Offermanna, č. 8). Nejvýpravnější z 
novostaveb je nárožní Padowtzův hotel (Zatloukal 1997, 
20–21; Zatloukal 2002, 161; Zatloukal 2006, 30).

V sousedství zkoumané plochy proběhl rozsáhlejší 
výzkum v prostoru sousedního dvorku v domě Bašty 2 
(Dejmal, Peška 2010a; Dejmal, Peška 2010b; Holub et al. 
2010, 403–405).

Dokumentovány byly především situace ve výkopu 
pro výtahovou šachtu ve dvorku domu. Výkop dosá-
hl rozměrů 2,80 x 2,60 m, hloubky cca 1,00 m. Narušil 
především sprašové podloží, větší část jeho plochy byla 
zničena recentními výkopy souvisejícími s inženýrskými 
sítěmi domu. Absence černozemního půdního typu dolo-
žila, že celé území bylo již v době výstavby domu značně 
upraveno. Mimo černozemního půdního typu byly odtě-
ženy i případné pravěké a středověké archeologické teré-
ny a zahloubené objekty.

V severozápadní části výkopu došlo k narušení za-
hloubeného objektu. Vzhledem k absenci zlomků kera-
miky, jeho torzovitosti a chybějící stratigrafi cké sekvenci 
se jej nepodařilo interpretovat. O jeho stáří můžeme uva-
žovat pouze na základě charakteru zásypu. Lze jej zařadit 
do období novověku – pravděpodobně až doby budování 
městské barokní fortifi kace v závěru 17. století. V sever-
ní části výkopu byl v délce cca 2,50 m zachycen relikt 
kanálu vyzděného z cihel na šedou maltu. Formát cihel 
(bez kolku) byl 30 x 15 x 6,5 cm. Dokumentována byla 
i studna dotýkající se jihozápadního rohu výkopu výtaho-
vé šachty. Studna o vnějším průměru 1,50 m byla v horní 
části vyzděna z cihel formátu 30 x 15 x 6,5 cm. Od úrov-
ně mínus 3,00 m je roubení studny provedeno z kame-
ne. Nepodařilo se získat žádný datační materiál, který by 
studnu chronologicky ukotvil.

Archeologický výzkum nepřinesl očekávaná zjištění, 
která by odpovídala situacím známým z okolí zkoumané 
lokality, což vyplývá zřejmě z razantních terénních úprav 
prováděných v souvislosti s výstavbou domu ve 40. le-
tech 19. století.

Benešova a Divadelní ulice, parc. č. 270, 273/1 
(akce A008/2011). Středověk, novověk. Město, opev-
nění. Záchranný výzkum.

Výzkum byl realizován v rámci projektu sanace br-
něnského podzemí domovních bloků 22 a 23.

Plocha výzkumu se nachází na mírném svahu situova-
ném při východním okraji historického jádra města v pro-
storu před jednou z historických bran (Měnínská brána) 
brněnského opevnění. Vlastní sondy byly realizovány na 
veřejném prostranství v prostoru křížení ulic Divadelní 
a Benešova (Holub 2011b).

Bloky 22 a 23 se nachází na jihovýchodním okra-
ji historického jádra města vymezeného středověkými 
hradbami, a to vně opevnění. Situování před hradbami 
podmínilo jejich specifi cký stavební vývoj. Zástavba ne-
navazuje na historickou domovní zástavbu, protože bloky 
byly vyměřeny až po zrušení opevnění na základě tzv. de-
fi nitivního regulačního plánu pozemků pevnostního pásu 
v 60. letech 19. století na nezastavěném území.

Archeologický výzkum byl realizován v prostoru dvou 
hloubených šachet. Západní z nich nese dle projektové 
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dokumentace označení C6, východní pak B6 (obr. 4). 
Obě šachty byly hloubeny na obdélném půdoryse, při-
čemž šachta B6 byla po objevení obvodového zdiva bas-
tionu posunuta. Dle očekávání zachytily obě realizované 
sondy těleso IV., tzv. Měnínského bastionu. Archeologic-
ký výzkum probíhal formou dokumentace řezů šachet po 
úsecích v rámci jednotlivých postupů. V případě šachty 
C6 byl v dolní části na rozhraní geologického podloží 
proveden plošný archeologický výzkum. V případě šach-
ty B6 byly dokumentovány nalezené podzemní prostory. 

Sonda C6 byla hloubena na obdélném půdoryse 2,4 x 
1,5 m. Šachta dosáhla hloubky 7,2 m, její výkop se zasta-
vil na niveletě 199,34 m n. m. Geologické podloží v po-
době vyvinutého půdního horizontu bylo zachyceno na 
niveletě 200,60 m n. m. Přechod půdy a navátých spraší 
byl dokumentován na niveletě 200,20 m n. m. Na recent-
ní podkladové úrovně současné vozovky navazoval cca 
4,5 m mocný horizont násypu tělesa bastionu. Sestával 
z uloženin s. j. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 
a 108. Pod nasypaným tělesem bastionu byly patrné s. j. 
109 a 110, do kterých byla zahloubena aktivita vyplněná 
uloženinou s. j. 111=121 datovaná keramickými nálezy 
do 16. století. Následoval výkop s. j. 500 vyplněný ulo-
ženinami s. j. 118, 112 a 113 a po zániku zplanýrovaný 
vrstvami s. j. 117 a 120. Pravděpodobně velmi rozsáhlý 
výkop, ze kterého byla zachycena severovýchodní hrana 
v délce 2 m náleží snad suterénu dřevohliněné zástavby 
zaniklé v tomto prostoru v průběhu 15. století. Dna ob-
jektu nebylo dosaženo. Stratigrafi cky pod hloubeným vý-
kopem suterénu se nacházela na půdní horizont naléhající 
cca 0,3 m mocná vrstva s. j. 114. Tato uloženina před-
stavuje nejstarší doloženou lidskou aktivitu zkoumanou 
archeologickým výzkumem. Její uložení můžeme datovat 
do průběhu 13.–14. století. 

Sonda B6 byla hloubena na půdoryse 2,6 x 1,5 m. Pů-
vodní rozměr sondy zachytil v celém rozsahu korunu zdi-
va s. j. 900. Hloubení šachty bylo tak posunuto severněji, 
kde pokračoval její výkop podél vnitřní hrany bastionové 
hradby. Posunutá šachta byla realizována na půdoryse 
1,6 x 1,6 m. Po odstranění recentních podkladů vozovky 
prošel výkop šachty opět násypem tělesa bastionu o moc-
nosti 3 m. Na niveletě 201,05 m n. m. narazila sonda na 
cihelnou klenbu s. j. 901. Po proražení klenby se uká-
zalo, že se jedná o bastionovou chodbu – tzv. kasematu. 
Vlastní vnitřní líc bastionové hradby s. j. 900 ustupoval 
v průběhu hloubení sondy směrem do exteriéru. 

Objevená chodba kasematy s. j. 901 byla velice dob-
ře dochována. Vlastní chodba vedená podél bastionové 
hradby byla zachována v celé původní délce 52,2 m. 
Zhruba v polovině její délky se od severu připojovala 
přístupová chodba. Ta byla dochována v délce 16,5 m 
a na severním konci byla zasypána suťohlinitým závalem 
vzniklým pravděpodobně v souvislosti s výstavbou palá-
ce Morava v letech 1926–1929.

Vlastní chodby kasemat byly zděny z jednotného ci-
helného zdiva s. j. 901 tvořeného pálenými cihlami for-
mátu 28,5–29 x 15–15,5 x 6,5–7 cm pojenými světlou 
šedobílou maltou. Na exteriérové straně chodby bylo do-
kumentováno 6 výklenků se špaletami z cihelného zdiva 
opatřeného šmorcy pro případné zazdění. V protější stěně 
orientované do interiéru bastionu je možné taktéž sledo-
vat tentokrát sedmici výklenků. Na rozdíl od výklenků 
umístěných v protilehlé bastionové hradbě mají tyto vý-
klenky špalety rovné bez nachystaných šmorců. Původní 
světlost chodby s. j. 901 byla 1,3 m a šířka se pohybovala 
kolem 0,9 m. 

V rámci kasemat byly pod vrstvou navážky (s. j. 132) 
sledovány také jejich podlahové úrovně (s. j. 131). Pod 
podlahovou úrovní byla zachycena kulturní vrstva s. j. 
130, jež pravděpodobně navazuje na půdní horizont a lze 
ji snad ztotožnit s vrstvou s. j. 114 v sondě C6. 

Obr. 4. Benešova a Divadelní ulice (A008/2011). Zachy-
cení jednotlivých sond zkoumaných v rámci domovního 
bloku.
Abb. 4. Benešova- und Divadelní-Straßen (A008/2011). 
Übersicht einzelner Grabungsschnitte, die im Rahmen 
des Hausblocks untersucht wurden.
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Běhounská, Brandlova, Joštova, Kozí, Moravské 
náměstí, Rooseveltova, Solniční; parc. č. 3, 4, 6, 32, 
59/1, 566, 776, 797, 800, 801/1-3 (akce A061/2009). 
Středověk, novověk. Město, předměstí, fortifi kace, 
hřbitov, kostel. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stav-
bou „Komplexní regenerace historického jádra – ostatní 
komunikace – rekonstrukce Moravského náměstí“, je-
jímž investorem bylo Statutární město Brno. Terénní část 
výzkumu proběhla v říjnu 2009 až září 2010. Sledovaný 
prostor se nachází na katastrálním území Město Brno, 
ve východní části Solniční ulice (parc. č. 566), v již-
ní části Moravského náměstí (parc. č. 6, 800, 801/1-3), 
ve východní části Joštovy ulice (parc. č. 776), v sever-
ní části Běhounské ulice (parc. č. 32), ve východní části 
Brandlovy ulice (parc. č. 797), v severní části Kozí ulice 
(parc. č. 59/1) a západně od Janáčkova divadla v parčíku 
mezi Rooseveltovou ulicí a budovou Katastrálního úřadu 
(dříve augustiniánský klášter, parc. č. 3, 4; obr. 5). Z hle-
diska historického byl prostor od vrcholného středověku 
z části zahrnut do prostoru Běhounské čtvrti (III. městská 
čtvrť; Quartale Cursorum; severovýchodní čtvrtina měs-
ta v hradbách), zčásti do fortifi kačních pozemků města 
Brna, největším dílem pak do IV. předměstské čtvrti před 
Běhounskou bránou. Od poloviny 14. století bezprostřed-
ně sousedil také s areálem augustiniánského kláštera, 
s kostelem Zvěstování Panny Marie a sv. Tomáše.

Archeologický výzkum probíhal v součinnosti se sta-
vebními pracemi. Provedené zásahy do terénu se dají 
v zásadě rozdělit do dvou kategorií. Všechny dohledo-
vané a dokumentované výkopy byly označovány jako 
sondy a průběžně číslovány (např. sonda S1, S2, …). Pro 
předláždění náměstí a přilehlých částí ulic bylo zapotřebí 
snížit terén v průměru o 0,60 m. Při stávající zástavbě, 
kde měl být nový povrch pouze pochozí, nepřesáhlo sní-
žení většinou 0,50 m. Větší hloubka byla dosažena v mís-
tech, kde byl terén nestabilní a nevyhověl stavebním 

normám pro založení komunikace. Při menších hloub-
kách se snižování nedotklo archeologických situací, ale 
pohybovalo se v úrovni novověkých a recentních ko-
munikačních úprav a navážek. Velkou část plochy stav-
by zaujímaly také novověké výplně příkopů městského 
opevnění, jejichž výkopy zcela zničily pozůstatky star-
šího středověkého osídlení. Západní část rekonstruované 
plochy náměstí před domem Moravské náměstí 6 byla 
již opravena v roce 2006 a nově byla pouze předláždě-
na (Polánka, Sedláčková, Zůbek 2007). Do jejího povr-
chu tak zasáhly pouze dvě drobné sondy (S5, S6). Také 
tramvajové kolejiště v prostoru Moravského náměstí bylo 
celkově rekonstruováno v roce 2005 a při rekonstrukci 
současné byla vyměněna pouze jeho povrchová úprava 
(Holub et al. 2006). Veškeré zemní práce při snižování 
povrchu komunikace byly dohledovány, v případě po-
zitivního zjištění archeologických situací byly vybrané 
části začištěny a dokumentovány. Šlo o sondy S15, S18, 
S19, S20, S21, S26, S30, S33, S34 a S42. Po celé ploše 
Moravského náměstí, v Běhounské ulici a také v ústí ulic 
Solniční, Brandlovy a Joštovy byla provedena řada díl-
čích výkopů různých půdorysů a hloubek, které souvisely 
většinou s budováním nových inženýrských sítí (veřejné 
osvětlení, dešťové svody, vodovod, kabelovody DPmB, 
rozvody VN a NN, apod.). Všechny byly dohledovány. 
Přítomné archeologické situace byly dokumentovány. 
Archeologicky exkavovány byly situace ve vybraných 
částech sond S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14, 
S16, S17, S22, S23, S24, S25, S27, S29, S31, S34, S35, 
S36, S37, S38, S39, S40, S41 a S43. V části sondy S1 
(nová dešťová kanalizace) a v sondě S28 (nově budova-
ná kašna) proběhl předstihový archeologický výzkum, 
který před započetím zemních prací stavby prozkoumal 
dotčené archeologické situace až na úroveň geologického 
podloží, případně na úroveň dotčenou novou výstavbou 
nebo do hloubky přípustné z hlediska dodržení předpisů 
bezpečnosti práce (hlouběji již byly situace dokumen-
továny jen na profi lech). Vzhledem k zjištěním sondy 

Obr. 5. Běhounská, Brandlova, 
Joštova, Kozí, Moravské ná-
městí, Rooseveltova, Solniční 
(A061/2009). Vyznačení plochy 
výzkumu.
Abb. 5. Běhounská-, Brandlova-, 
Joštova- und Kozí-Straßen, Mo-
ravské-Platz, Rooseveltova- und 
Solniční-Straßen (A061/2009). 
Abgrenzung der Grabungsfl äche.



105

Přehled výzkumů 53-2, Brno 2012

S1, kdy byla zachycena část dosud neznámého hřbitova 
kolem kostela sv. Tomáše, bylo přikročeno v předstihu 
před stavbou také k plošnému výzkumu prostoru před zá-
padním průčelím kostela (S11). Specifi ckým způsobem 
probíhal archeologický výzkum v případě rekonstrukce 
kanalizace v Běhounské ulici, která byla prováděna raž-
bou pod povrchem terénu. Její součástí byly těžní šach-
ty Š9, Š10, ŠZ2 a ŠP5 a ražba štoly pro kanalizaci mezi 
nimi. Těžba šachet Š9 (S10) a ŠP5 (S12) byla sledována 
archeologem, průběžně byly po jednotlivých pracovních 
úrovních dokumentovány a vzorkovány jejich profi ly až 
na úroveň geologického podloží, popř. dno šachty. Dále 
probíhala dokumentace čeleb ražby ze šachty Š9 k šachtě 
Š4 (S32) a ražby ze šachty Š9 k šachtě Š10. Četnost pro-
fi lů byla volena na základě důležitosti terénních zjištění. 
Vzhledem k hloubce ražby však na většině řezů byly po-
zorovány jen geologické jevy. Pouze v místech prostupu 
městským opevněním byly zaznamenány partie středově-
kého městského příkopu a jeho zděných součástí. V jed-
nom případě byl zachycen také novověký zděný sklep, 
ražený z prostoru západní fronty Běhounské ulice pod 
vozovku.

Archeologický výzkum ověřil na dotčeném území po-
měry svrchní partie geologického podloží. Tvořil ji ho-
locenní půdní typ, který dosedal na poměrně mohutnou 
sprašovou návěj. Jeho povrch při kolejišti mezi koste-
lem sv. Tomáše a domem Moravské náměstí 6 dosaho-
val 219,30 m n. m. Směrem k východu mírně klesal tak, 
že před průčelím kostela dosáhl úrovně 219,00 m n. m. 
a na severní a jižní straně jeho lodi již jen 218,60 m n. 
m. Mírné klesání pokračovala dále k východu. Na sever-
ní straně Běhounské ulice byl jeho povrch v nadmořské 
výšce 216,45 m n. m. (celkově byla tedy západní strana 
Moravského náměstí převýšena oproti severní straně Bě-
hounské ulice asi o 2,80 m; dnes pouze o 2,10 m). Také 
v poledníkovém směru byl patrný sklon od severu k jihu. 
Zatímco v okolí kostela sv. Tomáše byl povrch podloží 
ve výšce 218,60 m n. m., na jižní straně Jakubského ná-
městí při ústí do Kozí ulice dosahoval již jen 215,55 m 
n. m. Obecně lze říci, že orientace sklonu terénu byla na 
počátku vrcholného středověku shodná s dnešní situací 
(sklon k jihovýchodu) s tím rozdílem, že spád byl o něco 
větší. V podloží spraše se nacházejí jemně písčité tmavě 
hnědé deluviofl uviální prachovité hlíny (báze cca 211,60 
– 212,20 m n. m.). Pod nimi jsou uloženy neogenní váp-
nité jíly – tégly (povrch asi 211,00 m n. m.), na jejichž po-
vrchu se nachází rezavý písek s. j. 1454 místy doplněný 
drobně až hrubě zrnitým štěrkem. Jedná se o zbytky aku-
mulační terasy rozvlečené po neogenním podkladu a vy-
rovnávajícím jeho nerovnosti (podloží spraše sledováno 
na profi lech ražby kanalizace pod Běhounskou ulicí).

Antropogenní aktivity pravěkého či raně středověké-
ho stáří nebyly zaznamenány. Nenarazil na ně ovšem ani 
žádný z dosavadních archeologických výzkumů, které se 
v daném prostoru a v jeho bezprostřední blízkosti usku-
tečnily.

První sídelní využití prostoru je nutné spojovat až 
s obdobím vzniku a existence středověkého města. V se-
verní části zkoumané plochy vyrostla jedna z předměst-
ských čtvrtí Brna, při jižní straně Moravského náměstí 
bylo vybudováno městské opevnění a na jih od něj se 
rozvíjelo vlastní městské osídlení (Běhounská ulice). Do-
kumentované situace datované do vrcholného středově-
ku představují pozůstatky rozličných procesů, které byly 
s životem města a jeho předměstí spjaty. Dané období lze 
vyčlenit jako první fázi v historickém vývoji lokality, na 
němž se výraznou měrou podílela již také lidská činnost. 
Druhá fáze nastává po zániku námi zkoumané části před-
městí ve 2. polovině 14. století v souvislosti s výstavbou 
augustiniánského kláštera. Došlo k likvidaci předměst-
ského osídlení na úkor kostela a klášterních budov, část 
prostoru byla vymezena pro hřbitovní okrsek a zbýva-
jící areál zůstává pravděpodobně nezastavěn. V období 
pozdního středověku zaznamenáváme především výrazné 
úpravy městského opevnění (renovace městského příko-
pu, výstavba barbakánu Běhounské brány a vybudování 
opevnění kolem kláštera). Třetí vývojovou fázi můžeme 
položit do období 2. poloviny 17. až poloviny 19. stole-
tí. Po ničivém švédském obléhání v roce 1645 dochází 
k výrazné změně v kompozici celého prostoru. Zaniká 
středověké opevnění kláštera, na jehož severní straně je 
budováno nové bastionové opevnění města. Celé území 
na jih od něj až po středověké opevnění je poznamenáno 
stavební činností spojenou s barokizací kostela a výstav-
bou nových klášterních budov v 1. polovině 18. století. 
Se zrušením opevnění ve 2. polovině 19. století se otevírá 
čtvrtá vývojová fáze historické topografi e území. Dochá-
zí k postupnému budování zástavby a uliční sítě až do 
podoby dnešních dnů.

První fázi v historickém vývoji osídlení prostoru spo-
jujeme s dobou existence městského osídlení, výstavbou 
městského opevnění a přilehlého předměstí. Městského 
osídlení se náš výzkum až na zjištění středověkých komu-
nikačních poměrů v Běhounské ulici a některých novově-
kých aktivit nedotkl, a proto budeme zvětšenou pozornost 
věnovat především předměstské zástavbě, městskému 
opevnění a situacím v okolí augustiniánského klášte-
ra. Archeologický výzkum zachytil prostor středověkého 
městského opevnění. Na základě mnoha indicií z jiných 
výzkumů a písemných pramenů lze předpokládat, že bylo 
budováno již od 30. let 13. století a dokončeno ve své vr-
cholně středověké podobě pak někdy ve 2. polovině téhož 
století (Kolařík 2008, 122–161). Zda předměstí fungova-
lo již v 1. polovině 13. století, je otázkou. Lze předpoklá-
dat, že v samotných počátcích města nebyl počet obyvatel 
tak veliký, aby umožnil i založení rozsáhlých předměstí. 
Území také mohlo být, ač třeba zatím neosídleno, vyu-
žíváno zakladateli města k jiným účelům. Nejstarší spo-
radické soubory keramických zlomků, získané většinou 
z výplní výkopových aktivit, můžeme datovat do období 
13. století. Do 1. poloviny 13. století lze na tomto základě 
zařadit pouze jámu neznámé funkce s. j. 728. Snad i pec 
s. j. 727 mohla náležet již tomuto období. K objektivněj-
šímu posouzení otázky, jaká na území, kde se později 
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rozprostírala čtvrtá předměstská čtvrť, panovala situace 
v 1. polovině 13. století, přispějí až zpracování a revize 
všech archeologických výzkumů, které se zde uskutečni-
ly. Zatím se zdá, že prostor byl pravděpodobně částečně 
již před výstavbou městského opevnění využíván pře-
devším k výrobním činnostem, ke kterým nebylo již ve 
vlastním jádru města dost prostoru, nebo se stávaly pro 
město nebezpečnými (těžba hlíny, vápenictví, cihlářství). 
Bez velkých pochybností můžeme prohlásit, že předměstí 
se začalo utvářet od 2. poloviny 13. století. Při datování 
nalezených objektů se můžeme opřít o horní hranici da-
tování předměstských aktivit. Především v bezprostřed-
ním okolí kostela sv. Tomáše stavěného ve 2. polovině 
14. století musíme jistě počítat s téměř úplným zánikem 
předměstí. Na jeho ploše byl v okolí kostela založen hřbi-
tov a aktivity doložené pro 2. polovinu 14. století a mlad-
ší období již nesouvisí s funkcí předměstí. Přitom však 
výzkum doložil situaci, kdy ještě v 1. polovině 14. století 
došlo na dotčené ploše k částečné proměně dřevohlině-
né zástavby v zástavbu zděnou. Domníváme se tedy, že 
přibližně v letech 1250 až 1350 došlo na severní straně 
města, před již dokončeným městským opevněním, k vý-

raznému rozvoji předměstského osídlení, který se ostat-
ně odráží i v písemných pramenech poloviny 14. století. 
Archeologické pozůstatky aktivit, které se na předměstí 
odehrávaly, jsou poměrně bohaté a rozmanitého účelu. 
Převažují zahloubené aktivity, které mají samozřejmě 
větší možnost se uchovat. Často se nacházely ve vzájem-
ných superpozicích. V těchto skutečnostech se odrazila 
především snaha intenzivního využití místa. V následu-
jících odstavcích bychom rozebrali jednotlivé dokumen-
tované aktivity. 

V Běhounské ulici, která byla jedinou městskou částí 
plochy výzkumu (až na nepatrnou sondu S40 na Jakub-
ském náměstí), se podařilo dokumentovat pouze původní 
povrch komunikace v 1. polovině 13. století a její postup-
ný nárůst (S14, S27). Terén jižně od Běhounské brány 
klesal jako dnes směrem do města, ovšem v době loka-
ce města se nacházel o 1,25–1,6 m níže. Na jeho povrch 
nasedaly komunikační a odpadní vrstvy, které vytvořily 
postupným narůstáním až 0,9 m mocné souvrství.

Z vrcholně středověkého městského opevnění byl 
zachycen především městský příkop, který byl vykopán 
kolem města již v 1. polovině 13. století a v pozdějších 
dobách dále upravován. V sondách S14, S24, S31-33 
a S43 bylo dokumentováno šikmé vyzdění městské stra-
ny příkopu (eskarpa), které mělo zamezit sesouvání jeho 
stěn a nad úrovní terénu přecházelo v parkánovou hrad-
bu. Složitější byla situace v případě vnější strany příkopu. 
Kontreskarpa byla v pozdním středověku značně upravo-
vána a tyto přestavby nám neumožňují přesněji popsat 
její podobu ve starším období. I přesto však byly na 
některých místech (S1, S30) dokumentovány fragmenty 
staršího zpevnění vnější strany příkopu. Na základě jejich 
polohy můžeme říci, že příkop byl široký cca 18 m a do-
sahoval hlouby 5 až 5,5 m od původního středověkého 
terénu (S32). V prostoru mezi hlavní hradbou a příkopem 
(parkán) nebyly dokumentovány pro období vrcholného 
středověku žádné výkopové aktivity, pouze nárůst terénu 
prostřednictvím odpadních vrstev a jeho zpevňování za 
pomoci štěrkového štětování (S12, S14, S24, S33, S35, 
S43). Na severní straně Běhounské ulice se podařilo od-
krýt pozůstatky jedné z pěti hlavních brněnských bran, 
brány Běhounské (S2, S14, S35, S36, S43; obr. 6). Jed-
nalo se o ubouranou korunu části nadzemního a základo-
vého zdiva západní strany průjezdu středověké branské 
věže v hlavní městské hradbě. Zdivo brány, resp. hrad-
by, bylo založeno do souvrství datovaného do 13. století. 
Na severní straně se k bráně připojovalo zdivo předbra-
ní, které směřovalo k severu, k přechodu přes městský 
příkop. Podoba přemostění příkopu v tomto období není 
zcela zřejmá. Z parkánové hradby před eskarpu předstu-
povala stavba, založená nepochybně na dně městského 
příkopu, která sloužila jako první pole mostu přes pří-
kop. K jejímu severozápadnímu nároží pak byla přizděna 
konstrukce, tvořící západní stranu středního dílu mostu. 
Obdobná situace byla zjištěna i na východní straně mostu 
(S36). Částečně byly odhaleny i konstrukce jižní strany 
barbakánu Běhounské brány, včetně mostku spojujícího 

Obr. 6. Běhounská, Brandlova, Joštova, Kozí, Moravské 
náměstí, Rooseveltova, Solniční (A061/2009). Zdivo zá-
padní stěny Běhounské brány ve výkopu vodovodu.
Abb. 6. Běhounská-, Brandlova-, Joštova- und Kozí-
Straßen, Moravské-Platz, Rooseveltova- und Solniční-
Straßen (A061/2009). Mauerwerk der westlichen Wand 
des Běhounská-Tors in einem Wasserleitungsgraben.
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barbakán s opevněním augustiniánského kláštera (S39). 
Důležitým zjištěním výzkumu byla i přesná lokalizace 
branky v parkánové hradbě městského opevnění, která 
spojovala prostor v okolí kostela sv. Jakuba s augusti-
niánským klášterem (S22). Branka předstupovala svojí 
hmotou z parkánové hradby před eskarpu městského pří-
kopu. Zda byla dokumentovaná stavba součástí průchodu 
z města již ve 2. polovině 14. století nebo se jedná o jejího 
mladšího nástupce, nebylo možné výzkumem zjistit. Jistě 
však náleží ještě do středověkého období. 

Na základě získaných poznatků a předběžných vý-
sledků starších archeologických výzkumů můžeme kon-
statovat, že dominující složkou zástavby předměstí byly 
dřevěné a dřevohliněné stavby. Relikty dřevohliněné 
zástavby předměstí, které výzkum zachytil, můžeme 
rozdělit do tří základních kategorií. Minimálně byly za-
stoupeny uloženiny, které lze interpretovat jako požáro-
vé destrukce těchto konstrukcí. Jednalo se pouze o čás-
ti výplní některých objektů, jejichž materiál pocházel 
z budov, které stály jinde. Tyto destrukční výplně byly 
zaznamenány například v sondě S1 (s. j. 255 – výplň lo-
chu). Druhou kategorií reliktů dřevohliněné zástavby jsou 
in situ se nacházející povrchové části staveb. Jednalo se 
především o výkopy sloupových a kůlových jamek. Vět-
šina z nich byla dokumentována především v sondách S1 
a S11. Poměrně velká hustota sloupových jam a značné 
narušení povrchu recentními výkopy většinou nedovolily 
spojovat je do určitých celků, které by určily půdorysy 
někdejších staveb. Podlahové úrovně k těmto nadzemním 
stavbám nebyly, vzhledem k druhotnému snížení povrchu 
před západním průčelím kostela sv. Tomáše dokumento-
vány. Třetí kategorií reliktů dřevohliněné zástavby byly 
suterénní části budov. Šlo o „klasické“ sklepy nebo pod 
povrchem ražené prostory (lochy). Výrazným zástupcem 
tohoto druhu stavby byl výkop s. j. 518 v sondách S1 
a S11. Byl vyhlouben pravděpodobně ve 2. polovině 13. 
nebo na počátku 14. století. Do původního terénu byl za-
hlouben 2,75 m a na jeho dně byly zaznamenány sešlapa-
né podlahové úrovně. Delší osou byl orientován ve směru 
severo-severozápad – jiho-jihovýchod a vstupní šíje byla 
v severním rohu stavby. Délka včetně vstupní šíje čini-
la 14,50–15,00 m, šířka přesahovala 5,00 m. Další sute-
rén se mohl nacházet i při severovýchodním nároží lodi 
kostela sv. Tomáše (viz S13). S lochy spojujeme objekty 
s. j. 541 a 745. Archeologický výzkum ve svých paramet-
rech získanými poznatky zatím neumožňuje rekonstrukci 
struktury zástavby pro určité období. Za daného stavu do-
chování terénu a způsobu využívání prostoru v pozdějším 
období (jedná se především o narušení plochy rozsáhlý-
mi příkopy jednak kolem kostela sv. Tomáše, dále také 
výstavbou bastionového opevnění), je tato otázka zatím 
neřešitelná. Dosaženo snad může být jen dílčích výsled-
ků. Výzkum doložil, že zástavba se nacházela až v jistém 
odstupu od městského příkopu (20–25 m). Docházelo 
u ní k postupnému obnovování, přestavbě i novostav-
bám, jak ukazují časté superpozice. Zdá se, že v případě 
námi zkoumané části předměstí neměl na zániku staveb 
výrazný podíl oheň. Starší byly zřejmě přirozeně nahra-

zeny mladšími, mladší pak byly po odkoupení opuštěny 
a zbořeny, aby uvolnily prostor nově vznikající fundaci 
augustiniánů. V prostoru mezi městským příkopem a zá-
stavbou předměstí se nacházely především doklady vý-
robních a těžebních aktivit (vápenky, hliníky).

Do struktury středověkého předměstí pravděpodobně 
v 1. polovině 14. století pronikl fenomén zděných staveb, 
který máme pro toto období v Brně doložen minimálně. 
Podařilo se odkrýt pozůstatky dvou až čtyř zděných sta-
veb, které považujeme za součásti předměstských used-
lostí (S1, S11, S13, S16, S23). Jednalo se pravděpodobně 
o čtvercové nebo obdélné půdorysy spíše menších roz-
měrů, které zřejmě tvořily součásti jinak dřevohliněných 
staveb. V jednom případě se podařilo zachytit i cihlovou 
podlahu, která se nacházela asi 0,7 m pod soudobým teré-
nem. Do podlahy byla zahloubena zděná čtvercová jím-
ka dosahující 2,0 m. Její účel nám není jasný. V přípa-
dě stavby s. j. 953 se podařilo odkrýt cihlami armované 
ostění vstupního portálu, případně sklepního okénka (?). 
K zániku zděných staveb došlo s největší pravděpodob-
ností těsně před stavbou klášterního kostela ve 2. polovi-
ně 14. století. Vzhledem k přímé kolizi tří ze čtyř zmiňo-
vaných staveb se stavbou středověkého kostela je zřejmé, 
že došlo před jeho výstavbou k jejich demolici a uvolnění 
prostoru. Některá zdiva byla vytrhána i pod úrovní terénu 
a posloužila tak jako zdroj stavebního materiálu. Zástav-
bu předměstí zřejmě doplňovaly také odpadní jímky. Vý-
zkum narazil na několik situací, které je možné interpre-
tovat jako odpadní jímky (v sondě S1 – s. j. 542; v sodně 
S11 – s. j. 599, 600, 616; v sondě S13 s. j. 657, 659). 
Žádná z nich však nebyla vzhledem k daným podmínkám 
prozkoumána do takové míry, aby mohla být takto určena 
zcela bez výhrad. Šlo o výkopy kruhového či oválného 
půdorysu. Zkoumáno bylo také několik desítek výkopo-
vých aktivit, u nichž se z rozličných důvodů nepodařilo 
odhalit jejich účel. 

Nejvýraznějším dokladem komunikace, který výzkum 
přinesl, byly segmenty cesty, jež směřovala směrem 
z města Běhounskou bránou přes městský příkop k se-
veru na tehdejší Novou Ves (Královo Pole). Jejími po-
zůstatky byly především štěrkem zpevněné úrovně (S14, 
S36). Další komunikaci představovaly mělké žlábky 
dokumentované v sondě S28, které do povrchu půdního 
typu vyryla kola vozů. Vozová cesta probíhala jižně od 
dnešního kostela sv. Tomáše již v 1. polovině 13. století. 
Koleje, hluboké většinou kolem 0,1 m, byly orientovány 
ve směru východ-jihovýchod – západ-severozápad a ne-
respektovaly tak ještě průběh městského příkopu, který 
se nacházel pouhých 3–5 m odtud. Je pravděpodobné, 
že cesta, která by jinak s průběhem příkopu kolidovala, 
existovala a zanikla ještě před jeho vznikem. Na stejném 
místě byla vozová cesta obnovena po zániku hliníku ve 
14. století. Opět byla prezentována vyjetými kolejemi 
a místy štěrkem zpevněným povrchem. Průběh cesty, ori-
entované tentokrát ve směru východ – západ, respektoval 
již trasu městského příkopu. Celkovou šířku komunikací 
se zjistit nepodařilo. Na základě absence půdního typu 
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v prostoru sondy S23, který zde byl odstraněn již v obdo-
bí středověku, a to již před výstavbou kostela sv. Tomáše 
ve 2. polovině 14. století, uvažujeme o další komunikaci 
rovnoběžné s městským příkopem, přibližně v úrovni již-
ní stěny kostela. Vzhledem k tomu, že první uloženinou 
nasedající na sprašové podloží byla vrstva odpovídající 
charakterem komunikační úrovni (sešlapaná a štěrkem 
zpevněná), nelze vyloučit, že tudy ve 13. století probíha-
la okružní cesta kolem městského příkopu (směr východ 
– západ), jejíž provoz a údržba byly příčinou odstranění 
části svrchních partií geologického podloží. Znamenalo 
by to, že cesta byla vůči okolnímu terénu mírně zahlou-
bená. Na možnost přítomnosti komunikace by ukazovala 
i úplná absence jakýchkoliv zahloubených objektů z to-
hoto období v celém průběhu sondy. Tato cesta by mohla 
zároveň oddělovat výše zmíněný sídelní prostor od vý-
robního areálu. Již někdy na konci 13. století však začíná 
docházet k zanášení prostoru odpadními vrstvami, a ten 
svoji komunikační funkci pravděpodobně ztrácí. 

Při archeologickém výzkumu byly zachyceny tři re-
likty do podloží zahloubených pecí. V případě výkopu 
s. j. 727 (S28) se jednalo o výkop obdélného nebo čtver-
cového půdorysu, se svislými přímými stěnami, vykazu-
jící stopy silného žáru. Výzkumem se nepodařilo zjistit 
přítomnost předpecní jámy a tedy ani orientaci pece. 
Vzhledem k početným brněnským analogiím doloženým 
i v nejbližším okolí sondy můžeme říci, že se s největší 
pravděpodobností jedná o vápenickou, případně malou 
cihlářskou pec. V případě objektu s. j. 699 (S18) se jed-
nalo o malou pícku nebo do podloží zahloubené ohniště 
neznámé funkce. Snad potravinářskou pec s předpecní 
jámou představoval výkop s. j. 698 v sondě S17. Sloužila 
pravděpodobně v zázemí některé z předměstských used-
lostí.

Při archeologickém výzkumu byly v prostoru jižně od 
kostela sv. Tomáše zachyceny výrazné výkopy, které lze 
interpretovat jako exploatační jámy na sprašovou hlínu 
(s. j. 500, 729, 736). Je velice pravděpodobné, že se pů-
vodně jednalo o jeden rozsáhlý hliník. Není však vylou-
čeno, že vznikal postupným rozšiřováním. Některé čás-
ti mohly být již dokonce zasypávány, zatímco vznikaly 
nové. Spodní výplně hliníku obsahovaly keramický ma-
teriál z 2. poloviny 13. století. Nejmladší získaný materiál 
pocházel až z 15. století. Jednalo se však zřejmě již jen 
o prokleslé dorovnávky velmi hlubokého výkopu. Slou-
žil zřejmě jako zdroj materiálu pro cihlářskou výrobu. 
Sprašová hlína mohla být užívána také jako komponenta 
při výrobě mazanicového těsta, které bylo doplňkovým 
materiálem při budování staveb s dřevěnou konstrukcí. 
Svým rozsahem, který dosahoval minimálních rozměrů 
>15 x >30 m, musel hliník tvořit výrazný zásah do struk-
tury předměstí. Je však pravděpodobné, že se nacházel 
v poněkud na jih vysunuté poloze, v jakémsi 20 až 30 m 
širokém pásu podél městského příkopu, který byl určen 
právě pro tento druh aktivit. Další objekty, které může-
me považovat za exploatační jámy pro potřeby získávání 

hlíny, jsou výkopy s. j. 728, předcházející pravděpodobně 
městskému příkopu, případně s. j. 507 v sondě S1.

Druhá fáze historického vývoje osídlení prostoru na-
stává po zániku části čtvrté předměstské čtvrti z důvodu 
založení augustiniánského kláštera. Zdivo středověkého 
klášterního kostela bylo odkryto na několika místech. 
V sondě S23 šlo o základová zdiva opěrných pilířů jeho 
jižní stěny, na které nasedaly jejich nadzemní části vy-
stavěné z kamenicky opracovaných krinoidových kvád-
rů. Bylo odkryto celkem pět opěráků, které byly od sebe 
osově vzdáleny přibližně 6,0 m. Zdivo jižní lodi se oproti 
dnešnímu nacházelo asi o 2,5–3,0 m severněji než dnes. 
Na západní straně kostela se podařilo odkrýt základy 
dvou opěrných pilířů průčelí, pokud se ovšem nejednalo 
o původně k západu protažené obvodové zdivo kostela. 
Ve střední části průčelí se pak nacházely dva rozměrné 
základové pilíře. Jejich účel není zcela zřejmý. Vyvstává 
otázka, zda tyto základové patky nejsou podporami pro 
jinou konstrukci než opěráky průčelí. Mohlo by se snad 
jednat o podporu konstrukce předsíně před vchodem do 
kostela nebo snad byla kostelní loď původně plánována 
delší, a zmíněné patky měly tvořit základ pro sloupy pod-
pírající klenbu (!). Na severní straně kostela bylo částeč-
ně dokumentováno i nadzemní zdivo severní věže kostela 
a západní stěna sakristie kaple Panny Marie. Severní stě-
na dnešní lodi kostela byla vystavěna až ve 2. polovině 
17. století (S13). Pozůstatky původní podoby klášterních 
staveb přinesly i v barokních zdivech druhotně zazděné 
kamenické články.

V souvislosti se vznikem kostela se podařilo v jeho 
severním a západním okolí dokumentovat cca 97 hrobů, 
které byly součástí rozsáhlejšího hřbitovního areálu. Jed-
nalo se o prosté kostrové hroby, kde mrtvý ležel v nata-
žené poloze na zádech, ruce složené na hrudi, na břichu, 
v klíně, ale i podél těla. Hroby byly bez výjimky orien-
továny s minimálními odchylkami ve směru západ – vý-
chod. Nebyly zaznamenány stopy po žádných hrobových 
konstrukcích a nebylo doloženo ani ukládání mrtvých do 
rakví. V několika případech byla zjištěna superpozice 
hrobů (v jednom případě i současný pohřeb dvou jedin-
ců; obr. 7). Zemřelí byli ukládáni do hrobu většinou bez 
jakýchkoliv milodarů, pouze v ojedinělých případech se 
objevily v oblasti třísel popř. pasu kruhové přezky nebo 
pouze kroužky z barevného kovu. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že zemřelí, pokud se nacházeli v místech neporuše-
ného geologického podloží, leželi pouze cca 0,50–0,70 m 
pod současnou dlažbou, a to buď přímo na povrchu půd-
ního typu nebo jen nepatrně do něj zahloubení, je zřejmé, 
že muselo dojít v průběhu novověku k poměrně značnému 
snížení terénu před západním průčelím kostela, který zde 
narostl nepochybně především v průběhu 13. a 14. století 
(dokládá to ostatně situace zachycená v sondě S1 severně 
od kostela, kde jsou obdobné hroby uloženy i 1,60 m pod 
dnešním povrchem). Pouze v případě, že byly hroby ko-
pány do starších sídlištních objektů, dostaly se poklesem 
okolních uloženin i 1,50 m pod současný terén. U těchto 
hrobů je možné sledovat i postupné dorovnávání ulehají-
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cích zásypů objektů. Původní povrch, ze kterého byl hrob 
kopán, byl překryt dorovnávkou a dostal se někdy i hlu-
boko do zásypů starších výkopů (patrné především v pří-
padě suterénu s. j. 518). Hřbitov vznikl pravděpodobně 
hned po založení kostela a jeho existenci ukončil patrně 
výkop opevňovacího příkopu kolem klášterního areálu 
někdy v závěru 15. století. Hřbitovní funkce prostoru 
před západním průčelím kostela již nebyla obnovena, což 
mimo jiné dokládá i přítomnost některých výkopů dato-
vaných do 16. století (s. j. 597, 601, 629) v této poloze. 

Hřbitovní funkci prostor ztratil někdy na konci 15. 
století, kdy došlo k výkopu opevňovacího příkopu kolem 
kláštera augustiniánů. Ten porušil i některé hroby, které 
kolidovaly s jeho východní i severní hranou. Příkop měl 
zprvu na západní straně šikmou stěnu skloněnou v úhlu 
cca 45 stupňů. Záhy (asi v 1. polovině 16. století) byl 
však částečně zasypán z důvodu výstavby zděné eskarpy 
několik metrů západně od jeho východní hrany. Zda bylo 
s výstavbou zděné podoby opevnění počítáno již od po-
čátku výstavby klášterního opevnění nebo ho zapříčinila 
až eroze a degradace zemního opevnění, nelze za součas-
ného stavu výzkumu zodpovědně říci. Na severní straně 
však tuto skutečnost doloženu nemáme, zde byl příkop 
od počátku zajištěn svislou stěnou. Kontreskarpu příkopu 
na sever od klášterního kostela (S1) tvořil šikmý, pod úh-
lem cca 45 stupňů ukloněný výkop v podloží, který nebyl 
na rozdíl od zjištění v sondě S3 zajištěn žádnou zděnou 
konstrukcí. Hloubka příkopu přesahovala 4,00 m. Příkop 
byl z větší části zasypán ve 2. polovině 17. století v sou-
vislosti s výstavbou bastionového opevnění.

Třetí fáze v historickém vývoji osídlení prostoru na-
stává po destrukci klášterního areálu za švédského oblé-
hání roku 1645. Byla především ve znamení budování ba-
rokní bastionové fortifi kace, které se však výzkum dotkl 
jen okrajově, a výstavby barokního konventu augustiniá-
nů. Při západním průčelí kostela sv. Tomáše byly odkryty 
pozůstatky zděných budov sloužících provozu kláštera 
právě v tomto období (S1, S4, S11), dále k západu pak 
pozůstatky vojenské pekárny z 18. století (S6). Pravdě-
podobně v 1. polovině 18. století byla na sever od lodi 
kostela sv. Tomáše přizděna před vnější líc kontreskar-
py středověkého klášterního příkopu tarasní zeď, která 
umožnila vstup pěších a příjezd vozů kolem severní stěny 
kostela na severní nádvoří nového konventu kláštera. Se-
verně od tarasní zdi pravděpodobně stále zůstával částeč-
ně nezasypaný příkop, kterým se vstupovalo do kasemat 
tzv. Tomášského bastionu. Mohutnou přestavbu augus-
tiniánského kláštera v 1. polovině 18. století dokládají 
i obdélné velkokapacitní jámy sloužící k hašení vápna, 
které se nacházely při jižní stěně lodi kostela (S25). Před 
domem Běhounská 19 byl dokumentován systém sklep-
ních prostor z cihlového zdiva (S12), který snad tvořil 
součást suterénu solního skladu, stojícího zde do 2. polo-
viny 19. století. V Běhounské ulici byly zachyceny i dva 
cihlové sklepy ražené do podložní spraše pod vozovku 
ulice (S10, S32). 

Čtvrtá vývojová fáze historické topografi e území se 
otevírá se zrušením bastionového opevnění města ve 
2. polovině 19. století. Docházelo k postupnému budo-
vání zástavby a uliční sítě až do podoby dnešních dnů. 
Předmětný archeologický výzkum vzhledem ke svým 
podmínkám postihoval toto období jen okrajově, doku-
mentoval pouze vybrané aktivity. Výrazným fenoménem 
byla stará kanalizační síť, sestávající většinou z cihel zdě-
ných kanálů. Budována byla od 2. poloviny 19. století. 
Její podstatná část si svou funkci udržela až do rekon-
strukce stoky pod jižní částí Moravského náměstí. Vzhle-
dem k poměrně mělkým výkopům stavby se podařilo za-
chytit pouze menší podružné kanály v okolí kostela sv. 
Tomáše a síť kanálů sloužících k odvodu dešťové vody 
ze střech bývalého konventu augustiniánského kláštera. 
Důležitým prvkem kompozice nově budovaného prosto-
ru před tehdejším místodržitelstvím byla na počátku 19. 
století rozměrná kamenná kašna (Černá et al. 2011). 

Obr. 7. Běhounská, Brandlova, Joštova, Kozí, Moravské 
náměstí, Rooseveltova, Solniční (A061/2009). Hrob se 
dvěma jedinci před západním průčelím kostela sv. Tomá-
še porušený v 80. letech 20. století výkopem vodovodu.
Abb. 7. Běhounská-, Brandlova-, Joštova- und Kozí-
Straßen, Moravské-Platz, Rooseveltova- und Solniční-
Straßen (A061/2009). Ein Doppelgrab vor der westlichen 
Fassade der Kirche des Hl. Thomas, in den 1980er Jah-
ren durch einen Wasserleitungsgraben gestört.
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Biskupská ulice, parc. č. 372 (akce A072/2011). 
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací projektu napojení domu Bis-
kupská 8 na horkovodní síť byl v měsíci září 2011 reali-
zován záchranný archeologický výzkum (Holub 2012a; 
obr. 8).Výkop přípojky horkovodu byl veden v minulosti 
často narušovaným terénem veřejné komunikace. V se-
verní části je historický terén narušen výkopem pro pa-
rovod, ze kterého byla dotyčná přípojka hloubena. Těsně 
při hraně výkopu parovodu byla zachycena konstrukce s. 
j. 900, jež náleží jihozápadní stěně v rámci ulice centrálně 
umístěného zděného kanálu se spádem směrem k Šilin-
grovu náměstí. Výstavbu kanálu lze datovat do závěru 18. 
či průběhu 19. století. 

V jihozápadní části výkopu při obvodové stěně domu 
Biskupská 8 byl zachycen relikt zdiva s. j. 901. Jedná se 
o původní obvodové zdivo předchůdce dnešní stavby, t. j. 

budovy č. p. 650. Převážně kamenná konstrukce byla vy-
stavěna z mikritických vápenců Stránské skály a obsa-
hovala nahodilé zlomky cihel. Pojena byla šedou ostrou 
maltou. Základová spára zdiva byla zachycena cca 1,1 m 
pod současným povrchem terénu, jednalo se tedy o zákla-
dové zdivo nepodsklepené stavby. 

Geologické podloží zachycené ve zbylé části výkopu 
bylo tvořeno navětralým povrchem metabazitové skály 
a navazující svahovinou petrského návrší (s. j. 100).

Biskupská 8, parc. č. 325 (akce A005/2011). Středo-
věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

Výzkum byl vyvolán komplexní rekonstrukcí domu 
Biskupská 8, realizován byl v suterénních prostorách 
stavby (Holub 2011a; obr. 9).

Obr. 8. Biskupská ulice (A072/2011). 
Vyznačení plochy výzkumu. 
Abb. 8.  Biskupská-Straße (A072/2011). 
Abgrenzung der Grabungsfl äche.

Obr. 9. Biskupská ulice č. 8 (A005/2011). 
Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 9. Biskupská-Straße Nr. 8 (A005/2011). 
Abgrenzung der Grabungsfl äche. 
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K výraznějšímu kontinuálnímu osídlení Petrského 
návrší dochází zřejmě v době předcházející výstavbě nej-
staršího kostela, tedy někdy kolem roku 1150. Při kostele 
se zřejmě od počátku rozkládal hřbitov. Do osudu zástav-
by, hlavně v oblasti při městské hradbě, zasáhlo výrazně 
švédské obléhání r. 1645, kdy byla většina domů i kated-
rála poškozena. V návaznosti na tyto události pak situaci 
celého návrší výrazně ovlivnila výstavba přilehlé části 
bastionového opevnění v závěru 17. a na počátku 18. sto-
letí (Borský et al. 2006, 203).

Stavební historii ulice Biskupské se v nedávné době 
věnovala studie P. Borského (Borský 2005). Stručný sou-
hrn stavebního a archeologického vývoje celého prostoru 
je také nastíněn v rámci příspěvku věnovaného vývoji 
Petrského návrší předneseného na konferenci Dějiny sta-
veb r. 2006 (Borský et al. 2006, 200-211). Do 19. století 
byla Biskupská ulice (dříve Petersgasse) na pravé straně 
směrem od bývalé městské sladovny přibližně v místě ny-
nějšího Městského dvora zastavěna měšťanským domem  
č. p. 266 (zaniklé č. 6 na Biskupské), kanovnickou rezi-
dencí č. p. 267 (zaniklé č. 8 na Biskupské) a kaplí (koste-
lem) sv. Barbory, jehož sakristie navazovala na starý dům 
vikářů č. p. 268. V protější uliční linii se nacházely domy 
Biskupská 5, kanovnická rezidence č. p. 280, kapitulní 
hospoda „Zur Pfeife“ (zaniklé č. 9), dále dům kostelníka 
(zaniklé č. 11), dům ředitele kůru (zaniklé č. 13) a dům 
vikáře (zaniklé č. 15; Borský 2005).

Archeologický výzkum v objektu budovy Biskupská 
8 v Brně prokázal osídlení oblasti od 1. poloviny 13. sto-
letí. Z archeologických situací je pro období středověku 
typický především výskyt zahloubených částí nezděných 
staveb. Po jejich zániku (kolem poloviny 13. až počátku 
14. století) navazuje zástavba zděných budov. Sporadicky 
se i v této oblasti situované při uliční čáře ulice Biskupské 
objevují relikty odpadních jímek (Holub 2011a). 

Archeologický výzkum probíhal v jednotlivých míst-
nostech 1. podzemního podlaží objektu v návaznosti na 
postup stavebních prací (obr. 10). V místnosti 01.04 byl 
odhalen relikt masivního kamenného zdiva s. j. 900 pro-
bíhajícího přibližně ve směru jihozápad – severovýchod. 
Pokračování této konstrukce bylo zachyceno i v místnos-
ti 01.05. Zdivo tvoří obvodovou stěnu bývalého měšťan-
ského domu Biskupská 6 (č. p. 266). Vyjádřit se k jeho 
stáří je v současné době nemožné, víme jen, že porušuje 
starší nálezové situace datované do 13. století. Starší ná-
lezová situace sestává ze sklípku situovaného na severo-
západní straně zdiva či vstupní šíje s. s. j. 001. Na základě 
keramického materiálu v zásypu je objekt datován do 
2. poloviny 13. století (s. j. 102), jeho funkční fáze pak do 
1. poloviny 13. století (komunikační úroveň s. j. 109). Do 
tohoto období spadá také zánik starší fáze objektu (s. j. 
110). Na jihovýchodní straně navazoval na zdivo s. j. 900 
objekt tesaný do skály zasypaný mazanicovou destrukcí 
dřevohliněné stavby (s. j. 103, 104). Na základě keramických 

Obr. 10. Biskupská ulice č. 8 (A005/2011). Přehled zkoumaných situací. 
Abb. 10. Biskupská-Straße Nr. 8 (A005/2011). Übersicht der untersuchten Situationen. 
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nálezů lze zásyp datovat do 2. poloviny 13. století. Jako 
nejstarší aktivita byl v místnosti 01.05 zachycen objekt 
dřevozemního sklepa s. s. j. 013, jehož zásyp můžeme 
zařadit do 1. poloviny 13. století. V místnosti 01.11 byla 
zachycena severojižním směrem probíhající konstrukce 
s. j. 903. Zjištěná zeď tvořila východní obvodovou stěnu 
dosud neznámého sklepa s. s. j. 002. Zánikové horizonty 
sklepa s. j. 111 lze datovat do závěru 16. či 17. století. 
V prostoru místností 01.10, 01.12, 01.13, 01.22 a 01.23 
byl zachycen celý půdorys suterénu dřevohliněného 
domu s. s. j. 003. Obdélníkový výkop o rozměru cca 8 x 
5,5 m byl realizován do skalního metabazitového podlo-
ží. Suterén byl přístupný vstupní šíjí v severovýchodním 
rohu. Tato vstupní šíje byla vyzděna po stranách zjištěný-
mi konstrukcemi s. j. 910 a 911. Dle keramického mate-
riálu nalezeného v zásypu objektu lze zánik suterénu da-
tovat do 2. poloviny 13. století. Stratigrafi cky mladší jsou 
pak zděné konstrukce s. j. 904 (místnost 01.12) a s. j. 912 
(místnost 01.13), které náleží navazující zděné zástavbě 
parcely. Relikt dalšího suterénu s. s. j. 007 byl zachycen 
v prostoru pod místnostmi 01.13 a 01.14. Opět můžeme 
jeho zánik zařadit do 2. poloviny 13. století. V superpozi-
ci s tímto suterénem se nacházel starší objekt s. s. j. 008 
zaniklý již v průběhu 1. poloviny 13. století. V místnos-
ti 01.14 byl dále zjištěn oproti sklepu s. s. j. 007 mladší 
objekt zděné jímky s. s. j. 017. Jímka využívala východ-
ní hranu sklepa s. s. j. 007 tesanou do skalního podloží, 
v ostatních stěnách byla vyzděna konstrukcí s. j. 908. Na 
základě zlomků keramiky v zásypu odpadní jímky mů-
žeme období její funkce datovat do 15. století. Nálezová 
situace v místnosti 01.16 spočívala v zachycení objektu s. 
s. j. 004. Jedná se o západní zeď gotického sklepa, jejíž 
nejstarší fázi prezentuje konstrukce s. j. 907. V mladší vý-
vojové fázi byl do konstrukce proražen otvor umožňující 
přístup do sklípku s. j. 509. Vstup je lemován cihelnými 
špaletami s. j. 905 a 906. Zásyp sklípku je datován kera-
mickým materiálem do průběhu 16. století.

Ve větší délce výkopu podél stěny domu do ulice Bis-
kupská byla zachycena konstrukce s. j. 917 představují-
cí obvodové zdivo historické zástavby. Uliční čára byla 
oproti dnešku předsazena před současnou stavbu a v se-
verozápadní části nabíhala ulice Biskupská do úzkého 
hrdla. V tomto místě byla zachycena konstrukce s. j. 918 
jakožto severozápadní obvodová stěna domu na parcele 
č. p. 266. V těsné blízkosti byl zachycen nepatrný relikt 
v interiéru v místnosti 01.11 odkrytého sklepa s. s. j. 002. 
Jedná se pravděpodobně o pokračování konstrukce s. j. 
902 pod označením s. j. 919. Dále za touto konstrukcí 
byly již jen sledovány zásypy zmíněného sklepa. Stavba 
po svém zániku na přelomu 16. a 17. století již pravdě-
podobně nebyla nikdy obnovena a na známých plánech 
(převážně z 19. století) se nevyskytuje.

Archeologicky bylo sledováno území tří středově-
kých parcel, z nichž u dvou můžeme pozorovat jejich vý-
voj až do demolice a výstavby stávající budovy počátkem 
20. století. Nejsevernější parcela zanikla pravděpodobně 
počátkem či v průběhu 17. století (snad s událostmi Tři-
cetileté války) a její zástavba nebyla již více obnovena.

Většina archeologických situací byla zničena již dříve 
a to především v rámci výstavby domu Biskupská 8, pro 
který vznikl výrazný terénní zářez do svahu Petrského ná-
vrší. Pro archeologický výzkum byly tak k dispozici pou-
ze situace výrazně zahloubené do skalního podloží a to 
především v pásu při uliční čáře ulice Biskupské. Všech-
ny archeologické nálezy v prostoru dvora a hlavně v pro-
storu sklepů při dvoře domu jsou tak pravděpodobně již 
nenávratně ztraceny. I přes tyto nepříznivé podmínky pro 
archeologické zkoumání byly však v rámci stavebních 
prací odkryty situace, které napomáhají poznání vývoje 
zástavby v tomto prostoru a jsou tak cenným zdrojem in-
formací pro zkoumání historie středověkého Brna.

Obr. 11. Biskupská ulice 
(A047/2011). Zachycení jed-
notlivých sond zkoumaných 
v rámci domovního bloku. 
Abb. 11. Biskupská-Straße 
(A047/2011). Übersicht ein-
zelner Grabungsschnitte, die 
im Rahmen des Hausblocks 
untersucht wurden. 
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Biskupská ulice, parc. č. 372 (akce A047/2011). 
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum. 

Výzkum byl realizován v rámci projektu sanace br-
něnského podzemí domovního bloku 16, konkrétně ve 
střední části ulice Biskupské. V rámci akce bylo prove-
deno 7 hloubených sond (obr. 11). Sondy byly hloubeny 
ručně pracovníky zhotovitele stavby s doprovodným ar-
cheologickým dohledem. Pozitivní archeologické situa-
ce byly dokumentovány. V případě výjimečných nálezů, 
především v objektech odpadních jímek, byl přítomen 
archeolog či jím pověřený pracovník v průběhu celé ex-
kavace sondy a dohlížel na odkrývání objektů a získávání 
nálezů z jejich zásypů (Holub 2012b). 

Sonda F4 byla situována při jižní uliční čáře ulice Bis-
kupská při č. o. 8. Sonda byla hloubena na půdoryse 1,4 x 
1,4 m. Při jihozápadní stěně sondy ve směru severozápad 
– jihovýchod probíhal betonový kanál. Ve zbylých řezech 
sondy (P6, P7) byly patrné na geologické podloží (s. j. 
100) naléhající komunikační úrovně s. j. 101–104 zakon-
čené mohutnou navážkou (s. j. 105). Nevýrazný keramic-
ký materiál dovoluje dobu funkce komunikací datovat do 
období středověku (snad 13. století). 

Sonda G4 byla situována při severní uliční čáře ulice 
Biskupská při č. o. 5. Sonda byla hloubena na půdoryse 
1,4 x 1,4 m a v dolních partiích byla v jihozápadní stěně 
rozšiřována až o 0,7 m. V těchto místech byla odkryta 
severovýchodní stěna zděného kanálu s. j. 901 vedoucí-
ho souběžně s uliční čárou. Jinak většinu výkopu sondy 
tvořil zásyp recentního tělesa parovodu a jeho vlastní be-
tonová konstrukce. Na řezech P10 a P11 je patrné vysoko 
sahající skalní podloží, na něž naléhají komunikační ho-
rizonty s. j. 110 a 111. 

Sonda D6 byla situována v rozšíření ulice Biskup-
ská na rozhraní parcel č. o. 6 a 8. Sonda byla hloubena 
na půdoryse 1,5 x 1,5 m. V horních partiích byla situace 
značně narušena výkopem recentních inženýrských sítí. 
Ty porušily v řezu P4 patrné úrovně s. j. 135–139. V se-
verovýchodním koutě byla zachycena odpadní jímka s. j. 
503. Na základě nálezů z uloženiny s. j. 140 ji můžeme 
datovat do 14. století. Pestré složení má v těchto místech 
také geologické podloží, kde je v řezu P4 a P5 patrné stří-
daní svahovin Petrského návrší a písků. 

Nejzajímavější zjištění přinesla sonda C6. Byla situo-
vána v místě rozšíření Biskupské ulice před č. o. 6. Sonda 
byla hloubena na obdélném půdorysu 2,4 x 1,2 m. Nále-
zová situace zachytila tři výkopy odpadních jímek a jeden 
relikt vstupní šíje zahloubené části dřevozemní stavby. 
Odpadní jímka s. j. 500 (s. s. j. 001) byla vyhloubena na 
čtvercovém či obdélném půdoryse, z něhož byl zachycen 
jihovýchodní roh. Zásyp jímky je datován do 16. století. 
Odpadní jímka s. j. 501 (s. s. j. 002) byla situována přesně 
uprostřed sondy a byla vyhloubena na kruhovém půdo-
rysu. Zásyp odpadní jímky je datován do 2. poloviny 14. 
a na přelom 14. a 15. století. Odpadní jímka s. j. 502 (s. 
s. j. 003) byla zachycena jako relikt v jihovýchodním ná-

roží sondy. Zásyp odpadní jímky je datován do 14. století. 
Odpadní jímka s. j. 500 porušovala starší objekt s. j. 505 
(s. s. j. 006). Relikt objektu s. j. 505 je pravděpodobně 
pozůstatkem vstupní šíje zahloubené části dřevozemní 
stavby. Objekt je vyplněn uloženinami s. j. 115, 123, na 
dně jsou patrné komunikační úrovně s. j. 122, 124 a 125. 
Zásyp je datován na přelom 13. a 14. století.

Sonda A4 byla situována v rozšíření ulice Biskupská 
při jihovýchodním nároží budovy Městského dvora. Son-
da byla hloubena na půdoryse 1,5 x 1 m. V celé ploše 
půdorysu sondy bylo odkryto těleso zděného kanálu s. j. 
900 s propadenou klenbou. Kanál byl zasypán uloženi-
nami s. j. 106, 107 a 108. V geologickém podloží pode 
dnem kanálu byly zachyceny drobné pozůstatky pleisto-
cenních zvířecích kostí. 

Sonda B6 byla situována v rozšíření ulice Biskupská 
při severní uliční čáře na rozmezí parcel č. o. 1 a 3. Sonda 
byla hloubena na půdoryse 2,5 x 1,5 m. V řezech P8 a P9 
byl v rámci geologického podloží zachycen ražený ob-
jekt, patrně pozůstatek lochu. Při dně byly patrné komu-
nikační horizonty s. j. 155 a 156. Ze zásypu nebyl získán 
žádný keramický materiál, aktivitu lze tedy datovat pouze 
obecně do období středověku.

Husova 12, rekonstrukce schodiště, parcela 497/3 
(akce A097/2011). Novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.

Při příležitosti rekonstrukce vstupního schodiště 
domu Husova 12 proběhl formou dohledu záchranný ar-
cheologický výzkum (Merta 2011e; obr. 12).

Obr. 12. Husova ulice č. 12 (A097/2011). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 12. Husova-Straße Nr. 12 (A097/2011). Abgrenzung 
der Grabungsfl äche. 
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Z hlediska historické topografi e se stavba nachází 
v místě bývalého městského příkopu. Po zrušení fortifi ka-
ce a zasypání reliktů příkopu ve 40. letech 19. století zde 
byla v roce 1857 vystavěna budova Městské nižší reálky, 
která pak byla přestavěna (rozšířena) pro potřeby Zemské 
vyšší reálky (1872).

Při relizaci zemních prací byly odkryty základy domu 
Husova 12, na nichž byl patrný rozsah původní stavby 
Městské nižší reálky, respektive využití starší menší stav-
by pro budovu Zemské vyšší reálky. V souvislosti se sta-
vebními akcemi obou zmíněných staveb došlo ke změně 
reliéfu terénu a odtěžení všech případných archeologic-
kých situací.

Jakubské náměstí, parc. č. 44, 45 (akce A032/2011). 
Středověk, novověk. Město, hřbitov, kostel. Záchran-
ný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl proveden 
v souvislosti s realizací stavby „Zpřístupnění brněnského 

Obr. 13. Jakubské náměstí (A032/2011, A78/2011). Vy-
značení plochy výzkumu.
Abb. 13. Jakubské-Platz (A032/2011, A78/2011). Ab-
grenzung der Grabungsfl äche. 

Obr. 14. Jakubské náměstí (A032/2011). Pohled od seve-
ru na západní část zkoumané plochy.
Abb. 14. Jakubské-Platz (A032/2011). Ansicht von Nor-
den auf den westlichen Teil der Grabungsfl äche.

Obr. 15. Jakubské náměstí (A032/2011). 
Pohled od východu na postup exkavace 
středověkého hřbitova.
Abb. 15. Jakubské-Platz (A032/2011). An-
sicht von Osten auf den Verlauf der Aus-
grabung des mittelalterlichen Friedhofs. 
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podzemí – Kostnice u sv. Jakuba v Brně – 
II. etapa“ (obr. 13).  Nejpodstatnější část 
terénního výzkumu probíhala od května 
do prosince 2011. Dle postupu stavebních 
prací byl výzkum rozdělen do čtyř základ-
ních částí.

První část představoval záchranný ar-
cheologický výzkum v prostoru stavební 
jámy nově budovaného vstupu do kostnice, který byl 
situován při jihozápadním nároží kostela (obr. 14). Vý-
zkum zahrnul i trasu nově položených inženýrských sítí 
(celkově cca 140 m2). Kromě základových zdiv kostela a 
přistavěné kaple byly veškeré archeologické situace ex-
kavovány až na úroveň geologického podloží.

Překvapivým zjištěním byla skutečnost, že západní 
část zkoumané plochy nebyla zprvu součástí svatojakub-
ského hřbitova. Nalezeno zde bylo několik blíže neurče-
ných jam souvisejících s měšťanskou zástavbou. Jednu 
z nich lze interpretovat jako destrukci ražené podzem-
ní prostory (sklepa či lochu). Jasným dokladem zřejmě 
dřevohliněné stavby byla řada sloupových jam, do nichž 
byly původně usazeny vertikální dřevěné konstrukční 
prvky. V interiéru budovy se nacházela suterénní část, 
snad sklípek (cca 2,5 x 2,5 m). Než byl zasypán, byl vy-
užit k pohřbívaní zemřelých (72 jedinců). Zřejmě tedy 
došlo k odkoupení patřičné parcely a k jejímu připojení 
k sakrálnímu okrsku svatojakubského kostela se hřbito-
vem. Není vyloučeno, že popsané doklady zástavby moh-
ly náležet ještě k někdejší osadě cizích kolonistů. Ti se 

zde usadili na počátku 13. století a spolupodíleli se na 
založení města Brna.

Zkoumány byly kosterní ostatky 588 jedinců (obr. 
15). Kromě toho byly vyzvednuty tisíce dalších lidských 
kostí, které se ocitly během dlouhé historie hřbitova 
v druhotných polohách (zásypech mladších hrobových 
jam, inženýrských sítí, apod). Před závěrečným vyhodno-
cením se zdá, že většina zkoumaných pohřbů náležela do 
13.–15. století. Hroby z mladších období byly ve většině 
exkavovány při rekonstrukci náměstí v roce 2004.

Druhou část výzkumu představoval archeologický 
dohled při „vyklízení“ krypty pod západní částí kostela. 
Ta byla druhotně využita jako kostnice (obr. 16). „Vyklí-
zení“ se tedy týkalo přítomných kosterních ostatků. Zpří-
stupněna byla prostřední a jižní část krypty (cca 140 m3 
lidských kostí). Odebráno bylo několik stovek archeolo-
gických nálezů. Jednalo se především o zlomky keramic-
kých nádob. Dále byly přítomny fragmenty textilních, 
kožených, skleněných a kovových předmětů. V kryptě 

Obr. 16. Jakubské náměstí (A032/2011). 
Pohled od jihu na průběh „vyklízení“ 
kostnice.
Abb. 16. Jakubské-Platz (A032/2011). An-
sicht von Süden auf den Verlauf der „Räu-
mung“ des Beinhauses. 

Obr. 17. Jakubské náměstí (A032/2011). 
Pohled od východu na hromadný hrob 
v kryptě kostela.
Abb. 17. Jakubské-Platz (A032/2011). 
Ansicht von Osten auf das Kollektivgrab 
in der Krypta der Kirche. 
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bylo dále umístěno 24 pohřbů v dřevěných rakvích. Byly 
předmětem samostatného výzkumu (viz dále).

Po „vyklizení“ krypty následoval výzkum přítomných 
zahloubených archeologických situací, které by byly zni-
čeny výkopovými pracemi stavby. Objeveny byly dvě 
zásadní situace. Jedna byla interpretována jako založe-
ní dosud blíže neurčené stavby. Zřejmě se mohlo jednat 
o základ jedné z partií některého z předchůdců stávajícího 
kostela. Přesné vyhodnocení bude známo až po pečlivé 
analýze všech dosud získaných poznatků. Druhou situací 
byl hromadný hrob v jihozápadním rohu největší (pro-
střední) prostory krypty. Obsahoval 23 jedinců a množ-
ství dalších lidských kostí (obr. 17). Zemřelí byli vyba-
veni růženci a dalšími přídavky (krucifi x, medailonky); 
zachovaly se relikty textilních oděvů (především čepců), 
nalezena byla také jedna mince. 

Čtvrtou část výzkumu tvořila stavebně historická do-
kumentace a analýza samotného objektu krypty. Sestává 
ze tří základních prostor spojených dvěma průchody. 
Do střední části krypty ústí vstup z kostela. Předběžně 
lze prohlásit, že jde v obecném pohledu o jednorázový 
stavební počin. Časově ho můžeme i s určitou podporou 
dendrochronologií získaných dat zařadit do 2. poloviny 

17. století. Západní stěnu největší (prostřední) prostory 
tvoří základové zdivo někdejšího předchůce kostela (za 
současného stavu bádání jde o 2. stavební fázi). V 18. sto-
letí byly ke kryptě z jižní strany připojeny prostory nově 
budovaných kostnic (Černá, Zůbek 2012a).

Jakubské náměstí, parc. č. 45 (akce A078/2011). 
Novověk. Kostel. Záchranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl proveden 
v souvislosti s realizací stavby „Zpřístupnění brněnské-
ho podzemí – Kostnice u sv. Jakuba v Brně – II. etapa“. 
Jednalo se o akci navazující na výzkum A032/2011 (viz 
předchozí). Konkrétním předmětem byla dokumentace 
a exkavace pohřbů v dřevěných rakvích, které byly ob-
jeveny při „vyklízení“ krypty pod svatojakubským kos-
telem (obr. 18).

Zkoumáno bylo 24 subjektů (obr. 19, 20). Většina 
rakví byla zdobena malbami. Stav dochování kosterních 
ostatků byl ve většině případů špatný. Přítomno bylo 
6 nedospělých jedinců. Výbavu většinou představovaly 
textilní a kožené součásti oděvu, růžence a křížky (Ko-
lařík et al. 2011).

Obr. 18. Jakubské náměstí (A078/2011). 
Pohled od západu na pohřby v dřevěných 
rakvích v kryptě kostela.
Abb. 18. Jakubské-Platz (A078/2011). An-
sicht von Westen auf die Bestattungen in 
Holzsärgen in der Krypta der Kirche.

Obr. 19. Jakubské náměstí (A078/2011). Pre-
parace jednoho z pohřbů v kryptě kostela.
Abb. 19. Jakubské-Platz (A078/2011). Prä-
parierung einer der Bestattungen in der 
Krypta der Kirche. 
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Jánská 2, dům U červeného raka, parc. č. 192 (akce 
A96/2011). Středověk, novověk. Město. Záchranný 
výzkum.

Archeologický výzkum v prostoru domu Jánská 2 
v Brně byl vyvolán celkovou rekonstrukcí stavby (Merta 
2011b). Parcela domu Jánská 2 vytváří jihovýchodní ná-
roží ulice Jánské s ulicí Masarykovou. Na parcele domu 
se doposud neuskutečnil žádný záchranný archeologický 
výzkum.

Vzhledem k historickému objektu lékárny se domu 
č. p. 444 věnuje vcelku rozsáhlá odborná literatura (napo-
sledy souhrnně i s patřičnou literaturou Flodrová 2003). 
Historickou topografi i se pokouší řešit Oldřich Vičar 
(1965). V roce 2009, před zahájením rekonstrukce domu, 
byl realizován stavebněhistorický průzkum (Merta 2009).

Před rokem 1907 došlo ke zbourání trojice sousedních 
domů na ulici Ferdinandově (Masarykově) – dům č. p. 
444 „U červeného raka“, dům č. p. 443 „U tří bílých lilií“ 
a dům č. p. 442 „U křídla“. Na místě těchto tří domů byly 
nově vyměřeny parcely dvě – parc. č. 192 a parc. č. 193. 
Na parcele č. 192 byl v roce 1907 postaven dům Jánská 2 
(Masarykova 1–3), který si ponechal název „U červeného 
raka“ a na parcele č. 193 dům Masarykova 5. Dnešní dům 
Jánská 2, č. p. 444, tak stojí na parcele bývalého domu 
444 a na polovině sousední parcely domu 433 (Zatloukal 
2002, 596; Merta 2009). 

Záchranný archeologický výzkum se uskutečnil for-
mou dohledu nad zemními pracemi v prostorách 1. pod-
zemního podlaží domu (obr. 21). V průběhu rekonstrukce 

sklepů domu byly odkryty základy severní zdi domu. Jak 
se ukázalo, k založení byla využita substrukce starší zdi 
(s. j. 900) v délce asi 5,0 m. Smíšené zdivo lze dle cha-
rakteru považovat za součást stěny sklepa, jejž můžeme 
datovat do období pozdního středověku, případně raného 
novověku. Sklep by se podle ikonografi ckých pramenů 
měl nacházet pod severní polovinou domu, což znamená, 
že jeho pozůstatky jsou v současnosti pod vozovkou ulice 
Jánské.

Dle ikonografi e a nejstarších plánů města víme, že 
u domu stávala již ve středověku věž (Merta, Peška 2007, 
209–210). Věž je zachycena na vedutách z dílny malířů 
Hieronyma Benno Bayera a Hanse Jörga Zeisera (1645), 
tedy pro období po roce 1645, na mladších vedutách již 
není. Při zemních pracích v rámci rekonstrukce sklepních 
prostor bylo odkryto v úrovni základů zahloubených do 
sprašového podloží kamenné zdivo (s. j. 902) v místech, 
kde by se měla nacházet západní stěna věže. Vzhledem 
k nálezovým okolnostem je však spojitost zdi s věží vel-
mi nejistá.

Záchranný archeologický výzkum přinesl zřejmě je-
diné možné, byť velmi kusé informace ke stavební histo-
rii domu, respektive k jeho stavební podobě před rokem 
1907.

Obr. 20. Jakubské náměstí (A078/2011). Příprava nejza-
chovalejšího pohřbu v rakvi na transport z krypty.
Abb. 20. Jakubské-Platz (A078/2011). Vorbereitung der 
besterhaltenen Sargbestattung auf den Trasport aus der 
Krypta. 

Obr. 21. Jánská ulice č. 2, dům U červeného raka 
(A096/2011). Vyznačení plochy výzkumu v úrovni 1. pod-
zemního podlaží domu.
Abb. 21. Jánská-Straße Nr. 2, Haus Zum roten Krebs 
(A096/2011). Abgrenzung der Grabungsfl äche auf der 
Ebene des ersten Untergeschosses des Hauses.
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Josefská 2, parc. č. 213 (akce A033/2011). Středo-
věk. Město. Záchranný výzkum. 

Archeologický výzkum v prostoru dvorku ulice Jo-
sefská 2 byl vyvolán stavebním záměrem vybudování 
výtahové šachty přiléhající do severovýchodního kouta 
dvora (obr. 22). Nejstarší dochovanou lidskou aktivitou 
zabírající celý prostor hloubené jámy byly zásypy ob-
jektu datované na základě nečetných keramických zlom-
ků do období závěru 13. a počátku 14. století. Jedná se 
o uloženiny s. j. 100, 101, 102 a 103, které mají charakter 
záměrného zásypu rozsáhlé jámy. Na základě zkušenos-
tí s archeologickými výzkumy v prostředí středověkých 
měst můžeme zmíněné zásypové horizonty považovat za 
cílený zánikový zásyp suterénu dřevohliněné stavby. Stě-
ny ani dno objektu nebyly zachyceny. Na zánikový ho-
rizont suterénu navazovala v řezu P2 lokálně zachycená 
stratigrafi cká sekvence vrstev naznačující nárůst terénu 
v průběhu středověku. Jedná se o vrstvy s. j. 105, 106 
a 107, přičemž vrstva s. j. 107 sestává z metabazitového 
štětu naznačujícího komunikační charakter těchto úrovní 
(Holub 2011c). 

Joštova ulice, Komenského náměstí, Údolní ulice, 
parc. č. 587, 769, 773, 774, 775, 776 (akce A054/2010). 

Středověk, novověk. Město, předměstí, fortifi kace. 
Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „Komplexní regenera-
ce historického jádra – ostatní komunikace – rekonstruk-
ce ulice Joštova: II. etapa“ proběhl od od 7. 7. 2010 do 
20. 6. 2011 záchranný archeologický výzkum (obr. 23, 
24, 25).

Archeologický výzkum ověřil na dotčeném území po-
měry svrchní partie geologického podloží. Tvořil ji půd-
ní typ, který dosedal na poměrně mohutnou sprašovou 
návěj. Odlišný charakter mělo podloží v prostoru křižo-
vatky před průčelím chrámu Jana Amose Komenského. 
Podle makroskopického ohledání jevilo silné ovlivnění 
vodou. 

Antropogenní aktivity pravěkého či raně středověké-
ho stáří nebyly zaznamenány. Nenarazil na ně ovšem ani 
žádný z dosavadních archeologických výzkumů, které se 

Obr.  23.  Joštova, Komenského náměstí, Údolní (A054/2010). 
Plocha staveniště.
Abb. 23. Joštova-Straße, Komenského-Platz, Údolní-Stra-
ße (A054/2010). Baufl äche.

Obr. 22. Josefská ulice č. 2 (A033/2011). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 22. Josefská-Straße Nr. 2 (A033/2011). Abgrenzung 
der Grabungsfl äche.
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v daném prostoru či v jeho bezprostřední blízkosti usku-
tečnily. Toto území se tehdy zřejmě nejevilo jako příhod-
né k osídlení.

První sídelní využití prostoru je nutné spojovat až 
s obdobím vzniku a existence středověkého města. Ko-
lem něho se vytvořil prstenec předměstského osídlení. Při 
výzkumu byly zachyceny antropogenní aktivity datované 
do vrcholného středověku a raného novověku. Většinou 
se jednalo o jámy blíže neurčené funkce. Některé sub-
jekty lze označit za suterénní části dřevohliněných staveb  
a odpadní jímky. Ty byly dokumentovány v západní části 
rekonstruované partie Joštovy ulice. Představovaly tedy 
zřejmě pozůstatky někdejší zástavby osady zvané Šváb-
ka. Předběžně lze některé ze situací na základě keramic-
kého materiálu datovat do 13. století. Směrem k východu 
převažovaly jámy obsahující zlomky keramiky 15.–16. 
století. 

V dalším období nastává výrazný nárůst terénu pro-
střednictvím navážek. Z velké části ho lze spojovat zřej-
mě s terénními úpravami, které souvisely s výstavbou 
bastionového opevnění ve 2. polovině 17. a v 18. století.

Z barokního opevnění zachytil archeologický výzkum 
ve východní části staveniště příkop s vyzděním jeho vněj-
ší stěny. Toto vyzdění bylo archeologicky dokumentová-
no vůbec poprvé. V předpolí opevnění byly odkryty další 
zděné konstrukce. Většinou představovaly pozůstatky 
novověké zástavby. Některé z budov bude zřejmě mož-
né ztotožnit se stavbami zakreslenými na plánech z 19. 
století.

Po zrušení opevnění ve 2. polovině 19. století dochá-
zelo k postupnému budování zástavby a uliční sítě až do 
podoby dnešních dnů. Předmětný archeologický výzkum 
vzhledem ke svým podmínkám postihoval toto období 

jen okrajově, dokumentoval pouze vybrané aktivity. Vý-
razným fenoménem byla stará kanalizační síť, sestávající 
většinou z cihel zděných kanálů (Černá, Zůbek 2012b).

Orlí 19-21, parc. č. 165, 166 (akce A075/2008). 
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum v prostoru ulice 
Orlí byl vyvolán realizací projektu výstavby Hudebně 
dramatické laboratoře JAMU v Brně. Archeologický vý-
zkum probíhal v několika etapách. V závěrečných mě-
sících roku 2008 a na jaře roku 2009 proběhla stěžejní 
část archeologického výzkumu realizovaná na většině 
zkoumané plochy formou předstihového výzkumu. Na 
sklonku léta a v průběhu podzimu 2010 proběhly výkopo-
vé práce v prostoru dříve ponechaných statických bloků  
a v prostoru realizované stavební jámy, stejně jako v dří-
ve nepřístupném prostoru po snesení konstrukcí sklepů. 
Naposledy na přelomu února a března 2011 byly doku-
mentovány nálezové situace v prostoru sklepů při ulici 
Orlí (Holub 2012c; obr. 26). 

Trasa dnešní Orlí ulice odráží s určitými změnami 
komunikaci vedoucí od Starého Brna na Cejl, do Zábr-
dovic a dále do Moravského krasu, která byla používána 
už v raném středověku, nejpozději od 12. století. To nám 
dokládají nálezy ze 2. poloviny 12. století, učiněné po 
obou stranách ulice, samotná cesta ale mohla být pocho-
pitelně staršího data než osídlení kolem ní. Po založení 
města se ulice vytýčená touto trasou nazývala Měnínská 
(platea Menensis) a Před Měnínskou branou (ante portam 
Menensem), jak nám dokládají městské knihy z polovi-
ny 14. století (Vičar 1965, 271–272). Pod těmito názvy 
byla známa až do 19. století, kdy její část získala podle 
předchůdce dnešního č. 7, hostince „U černého orla“ jmé-
no Černoorelská. Později pojmenování Adlergasse nebo 
Schwarzadlergasse přešlo na celou ulici a používá se 

Obr. 24. Joštova, Komenského náměstí, Údolní (A054/2010). 
Pohled od východu na jednu ze zkoumaných sond.
Abb. 24. Joštova-Straße, Komenského-Platz, Údolní-Stra-
ße (A054/2010). Ansicht von Osten auf einen der Gra-
bungsschnitte.

Obr. 25. Joštova, Komenského náměstí, Údolní (A054/2010). 
Pohled od západu na sondy zkoumané v západní části 
Joštovy ulice.
Abb. 25. Joštova-Straße, Komenského-Platz, Údolní-Stra-
ße (A054/2010). Ansicht von Westen auf die Grabungs-
schnitte, die im westlichen Teil der Joštova-Straße unter-
sucht wurden.
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dodnes (Flodrová 1997, 173). Původní průběh 
ulice si dodnes zachovává jižní fronta a sever-
ní fronta v západní části ulice. Severovýchodní 
fronta byla ve středověku určována především 
hranicí minoritského kláštera, založeného okolo 
r. 1240 a postupně rozšiřovaného o okolní měs-
tiště (Foltýn a kol. 2005, 167–172; Procházka 
2000, 65–72). Poškozena byla již při obléhání 
Brna Švédy r. 1645 a zejména pak při leteckém 
útoku r. 1944, jemuž padly za obět oba barokní 
domy na zastavované parcele. R. 1950 byla po-
stavena provizorní přízemní zástavba (Černouš-
ková, Svoboda 2001).

Geomorfologicky se lokalita nachází na 
mírném východním svahu spadajícím od Pet-
rova k nivě říčky Ponávky, dnes kanalizované. 
Svrchní geologické podloží tvoří holocénnní 
půdní typ na kvartérním sprašovém souvrství. 

V podloží těchto sedimentů se nacházejí štěrky a písky 
původní nivy Ponávky, místy zvodnělé. Pod těmito štěr-
ky jsou uloženy tuhé a nepropustné třetihorní jíly, tzv. té-
gly. Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 211 m 
n. m.

V rámci archeologického výzkumu byl sledován ge-
ologický řez lokalitou, na jehož bázi se nacházely štěr-
ky a písky uložené zde v souvislosti s dávným výskytem 
vodoteče v tomto prostoru. Navazují jílovité hlíny násle-
dované opět sekvencí písků. Geologickou situaci lokality 
uzavírá sprašová návěj s. j. 100 s patrnými pohřbenými 
půdními horizonty, završená vyvinutým holocénním půd-
ním typem s. j. 101. Na dolní hranici sprašové návěje 
byly zachyceny dva kly mastodonta či mamuta. V dolní 
části sprašové návěje byly sledovány mrazové klíny tvo-
řící při plošném začištění tzv. polygonální půdy. 

Archeologický výzkum realizovaný na parcelách Orlí 
19 a 21 poskytl bohatý informační a nálezový materiál do-
plňující výraznou měrou dosud známé informace o tomto 
prostoru. Nejstarší archeologické nálezy lze datovat do 
průběhu 2. poloviny 12. století, kdy se zde poměrně bu-
jaře začalo vyvíjet předměstské osídlení. Postupem času 
dostávala podoba tohoto sídliště již téměř městský cha-
rakter, což dokládají nálezy suterénů dřevohliněných sta-
veb (obr. 27). Tento kontinuální vývoj byl snad přerušen 
před polovinou 13. století lokací minoritského kláštera 
v těsném sousedství. V průběhu 14. století doklady o vý-
razném osídlení známém z ostatních částí středověkého 
Brna chybí. Další výrazné osídlení přichází až v 15. sto-

Obr. 27. Orlí ulice. č. 19-21 (A075/2008). Situace dře-
vohliněné zástavby na parcele. 
Abb. 27. Orlí-Straße Nr. 19-21 (A075/2008). Verteilung 
der Holz-Lehm-Bebauung auf der Parzelle. 

Obr. 26. Orlí ulice č. 19-21 (A075/2008). Vy-
značení plochy výzkumu.
Abb. 26. Orlí-Straße Nr. 19-21 (A075/2008). 
Abgrenzung der Grabungsfl äche.
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letí a nese s sebou všechny typické znaky, jako je stavba 
zděných staveb, budování odpadních jímek a další. 

Co se týče nálezového materiálu, je přínosný zejména 
soubor nejstarší keramické produkce a s ním spojený ná-
lez prstenu se štítkem z barevného kovu, dále potom bo-
hatý nálezový soubor pocházející z odpadní jímky s. s. j. 
051, z níž pochází také nález mince, či reliéfní dlaždice 
s erbem pánů z Dražic. 

V severní a severovýchodní části parcely je patrný 
značný nárůst terénu v období od 12. do 2. poloviny 13. 
století. Po časovém hiátu následují další pozorované te-
rénní úpravy a navýšení v průběhu 15. století. V období 
novověku byl terén dvora upraven minimálně jedním ho-
rizontem valounové dlažby, zachycené v reliktech v pro-
storu čtverců 4 a 6. Interiér průjezdu byl upraven cihel-
nou dlažbou. Tím jsou výrazné úpravy terénu na parcele 
uzavřeny. 

Z pohledu historického vývoje obou parcel se jako 
velmi zajímavá jeví především již výše zmíněná časová 
prodleva projevující se v absenci zástavby a odpadních 
jímek od  2. poloviny 13. do závěru 14. století. Lze uva-
žovat, že po prvotním osídlení území a po vzniku nej-
starší městské architektury ovlivnilo založení sousedního 
minoritského kláštera celý prostor tak, že se dále nerozví-
jel. Naopak veškerá zástavba v této oblasti zanikla a dále 

se rozvíjela až po změně podmínek v daném prostoru. 
Zatímco parcela Orlí 19 fungovala vzhledem k blízkému 
konventu minoritů v jakési zkrácené podobě a respek-
tovala tak současný rozsah klášterního areálu, sousední 
parcela Orlí 21 zasahovala svou délkou hluboko do vnit-
robloku. Následuje již typický vývoj měšťanských parcel 
v období pozdního středověku a novověku.

Petrov – Denisovy sady, parc. č. 345/1 a 345/2 (akce 
A016/2011). Středověk, novověk. Město. Záchranný 
výzkum.

V květnu 2011 došlo v prostoru parkánu jižně před 
domem Petrov 3 ke vztyčení tzv. Papežského kříže. 
V souvislosti s tím byly hloubeny výkopy pro jeho zá-
klady a základy pro městský mobiliář, který byl umís-
těn v blízkosti kříže. Zároveň proběhly práce ve spoji-
tosti s obnovením tarasní zídky západně základů kříže. 
Akce byla doprovázena záchranným archeologickým 
výzkumem realizovaným formou dohledu. Výkopy byly 
v úrovních stratigrafi cky nejstarších situací částečně do-
kopány, vzniklé profi ly byly průběžně dokumentovány.

Lokalita se nachází cca 50 m jižně presbytáře kostela 
sv. Petra a Pavla, na zlomu, kde se skalní podloží příkře 

Obr. 28. Petrov – Denisovy sady (A016/2011). Vyznače-
ní plochy výzkumu.
Abb. 28. Petrov – Denisovy sady (A016/2011). Abgren-
zung der Grabungsfl äche.

Obr. 29. Petrov – Denisovy sady (A016/2011). Pohled na 
zdivo šíje schodiště branky v parkánové zdi z poloviny 
14. století.
Abb. 29. Petrov – Denisovy sady (A016/2011). Ansicht 
auf das Mauerwerk des Treppenhalses des Tors in der 
Zwingermauer aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.
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láme do nivy řeky Svratky (obr. 28; k lokalitě Petrského 
vršku viz Procházka 2000; Borský et al. 2006).

Ve výkopech pro základy kříže i pro znovuzaložení 
tarasní zdi se podařilo dokumentovat místní stratigrafi i. 
V nejsevernější části profi lu XX bylo dosaženo skalní-
ho podloží, které vykazovalo známky umělého srovnání. 
Na něm se nacházela shořelá vrstva snad nějaké dřevěné 
konstrukce, kterou můžeme datovat do období raného 
středověku. Nepodařilo se zde získat průkaznější nálezo-
vý materiál. Na této úrovni se pak již vytvořilo relativně 
mohutné vrcholně středověké souvrství. Pro toto období 
pak byla asi nejzajímavější planýrka shořelé dřevohlině-
né stavby z období po polovině 13. století. Z nálezové 
situace není jasné, zda se planýrka nacházela „in situ“, 
byla sem na toto místo přemístěna nebo se do těchto míst 
zřítila. V posledně jmenovaném případě bychom moh-
li uvažovat o nějaké konstrukci související s městskou 
hradbou, respektive na ní umístěné. Na středověkém sou-
vrství se pak nacházely vrstvy novověké až recentní.

Menší výkop umístěný při vnitřní straně parkánové 
zdi pak odkryl pozůstatky vyzděné šíje schodiště branky 
proražené a vyzděné do parkánové zdi (obr. 29). Schodiš-
tě se zalamovalo podél parkánové zdi, bylo vyzděno z ka-
mene, ojediněle v něm byly sekundárně použity kamenic-
ké články. Z vlastního schodiště byly doloženy kamenné 
stupně, dokumentovány byly dva. Vlastní vstup pak byl 
vyzděn z vysokých cihel. Záklenek byl segmentový (půl-
kruhový), předpokládaný kamenný portál se odkrýt ne-
podařilo. Dle stavební technologie lze stavbu datovat do 
2. poloviny 14. století. Tomu odpovídala i stratigrafi e, do 
níž byla stavba zapuštěna. Branku můžeme označit jako 
výpadovou. Souvisela s ní s největší pravděpodobností  
i věžovitá stavba umístěná na městské hradbě východně 
domu Petrov 3. Tato stavba interpretovaná jako altánek 
(Borský 2011) má jádro vystavěné z vysokých cihel na 
polskou vazbu. Na středověké konstrukce pak nasedají 
novověké stavební úpravy dávající celé stavbě současný 
vzhled. Její umístění i funkci s největší pravděpodobností 
vysvětluje právě odkrytá výpadová branka.

Výzkum doložil stratigrafi i Petrského vršku na expo-
nované jihovýchodní straně a to od raného středověku po 
současnost, stejně tak přinesl některé zásadní informace 
ke stavebním dějinám, a to zejména městské fortifi kace. 
Je tedy zřejmé, že Petrské návrší skrývá ještě mnohé zá-
važné situace k nejstarším dějinám města Brna.

K. Ú. STARÉ BRNO
Křídlovická 18, parc. č. 192, 1591 (akce A070/2011). 

Novověk. Město. Záchranný výzkum.

Zemní práce při realizaci stavební jámy pro novostav-
bu bytového domu rozkládajícího se na celé ploše parcely 
doprovázel záchranný archeologický výzkum formou do-
hledu (Merta 2011c).

Zkoumaná plocha se nachází při jižní straně ulice Kří-
dlovické (obr. 30), která je v podstatě pozůstatkem stej-
nojmenné vesnice, založené zřejmě ve 13. století (první 
písemná zmínka je z roku 1314; Kuča 2000, 427).

Výkopové práce dosahující zahloubení cca 1,4 m pro-
ti stávající úrovni terénu nezasáhly žádné terénní situa-
ce, které bychom mohli považovat za typicky antropo-
genní. V ploše stavby byl zachycen pouze tzv. zahradní 
horizont, který se vytvořil v průběhu novověku na star-
ších povodňových hlínách v inundaci vodoteče Svratky. 
Zahrady v těchto místech dokládají i nejstarší brněnské 
mapy z počátku 19. století. Případné archeologické teré-
ny se mohou nacházet pod těmito souvrstvími. 

Křížová 18, parc. č. 97 (akce A089/2011). Středo-
věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl realizován v sou-
vislosti s opravou kanalizace ve dvoře domu Křížová 18 
(Holub, Merta 2011). Dokumentován byl výkop v délce 
cca 25 m, který měl maximální hloubku 3 m oproti stá-
vajícímu povrchu. Výkop byl kolmý na ulici Křížovou, 
dosáhl uliční čáry (obr. 31).

Obr. 30. Křídlovická ulice č. 18 (A070/2011). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 30. Křídlovická-Straße Nr. 18 (A070/2011). Abgren-
zung der Grabungsfl äche.

Obr. 31. Křížová ulice č. 18 (A089/2011). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 31. Křížová-Straße Nr. 18 (A089/2011). Abgren-
zung der Grabungsfl äche.
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V minulosti byl dokumentován podobný výkop v sou-
sedním domě Křížová 14, výzkum doprovázel i rekon-
strukci kolejového svršku v prostoru křižovatky Křížová, 
Václavská (Zapletalová, Peška 2004; 2005). Parcela se 
nachází cca 100 m od lokality U modrého lva, v před-
pokládaném perimetru nejstaršího historického osídlení 
Starého Brna (naposledy i se starší literaturou Procházka, 
Wihoda, Zapletalová 2011).

V rámci výzkumu se podařilo zachytit stratigrafi i od 
období raného středověku po současnost. Nejstarší situ-
ace, vzniklé primárně na úrovni podloží, lze předběžně 
datovat na přelom 11. a 12. století. Jednalo se o jeden 
zahloubený objekt a „kulturní“ vrstvu. Následovalo 0,6 
m mocné souvrství povodňových hlín, které raně středo-
věké osídlení překrylo. Na těchto povodňových hlínách 
se pak rozvinuly vrcholněstředověké aktivity reprezento-
vané reliktem nadzemní části dřevohliněného domu za-
niklého požárem někdy na sklonku 13. století. Do jeho 
planýrky pak byla vystavěna pec s kamennými základy, 
jež měla nejméně dvě funkční fáze. Pec můžeme inter-
pretovat pravděpodobně jako potravinářskou. Jestli byla 
součástí nějakého domu nebo stála solitérně, nelze zod-
povědět. Nad těmito nálezy pak byly zachyceny blíže ne-
specifi kovatelné situace z raného novověku. Nepodařilo 
se zjistit žádné pozůstatky zástavby, které by bylo mož-
né k danému období přiřadit. Vlastní dům, který se dnes 
na parcele nachází, byl vystavěn před rokem 1850. Tato 
stavba představuje jeden z nejautentičtějších domů tohoto 
období, které se na území Brna nachází.

Výzkum se v současné době nachází ve fázi zpraco-
vání.

Pekařská 9, parc. č. 1162 (akce A089/2011). Novo-
věk. Město. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum formou dohledu 
doprovázel zemní práce prováděné v souvislosti s odvlh-

čením zdiva v prostoru dvora domu (Merta 2011d; obr. 
32).

Nájemní dům byl postaven na místě starší zástav-
by (sahající až do období vrcholného středověku) jižní 
strany ulice Pekařské někdy kolem roku 1850. Dvůr se 
nachází v místě prudkého svahu, takže terén v těchto 
místech musel být v době výstavby domu dorovnán, což 
zachytily dokumentované výkopy. Starší než klasicistní 
aktivity zachyceny nebyly.

Pekařská 53, parc. č. 1757/1 (akce A020/2011). 
Středověk, novověk. Klášter. Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „Pracoviště chladu 
MR, budova M – zdroj chladu“ proběhl na přelomu dub-
na  a května 2011 záchranný archeologický výzkum (obr. 
33).

Obr. 32. Pekařská ulice č. 9 (A089/2011). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 32. Pekařská-Straße Nr. 9 (A089/2011). Abgren-
zung der Grabungsfl äche.

Obr. 33. Pekařská ulice č. 53 (A020/2011). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 33. Pekařská-Straße Nr. 53 (A020/2011). Abgren-
zung der Grabungsfl äche.
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Nově budovaný objekt „chladírny“ se nachází v pro-
storu, o němž z písemných pramenů víme, že zde roku 
1238 založil měšťan Rudger s manželkou Hodavou „na 
prosbu brněnských měšťanů“ a na podporu města špitál 
sv. Ducha. Ten se po zakladatelově vstupu do řádu sv. 
Jana Křtitele Jeruzalémského roku 1243 dostal do joha-
nitské správy. Johanitská komenda byla postavena v jeho 
sousedství. Zrušena byla v roce 1900. Šachta „chladírny“ 
byla situována do míst, kde stávala jedna z budov joha-
nitského komplexu. Výzkum dokumentoval část jejích 

reliktů. Stáří však bylo novověké. Nejstarší antropogenní 
aktivity pocházely ze 13. století (3,50 m od dnešního po-
vrchu; obr. 34). Většinou náležely k výrobnímu areálu. 
Jeho nejvýraznější složku představovala drobná povrcho-
vá, nebo jen mírně zahloubená otopná zařízení – pícky. 
Na zkoumané ploše o výměře cca 5 x 5 m jich bylo za-
chyceno pět plus další dva méně výrazné či zničené sub-
jekty. Budovány nebyly všechny ve stejné době. Některé 
měly ve své existenci dvě jasně rozlišitelné fáze. Dále 
byly dokumentovány popelovité vrstvy a jimi zasypané 
jámy. Areál snad souvisel s kovářskou výrobou (Černá, 
Zůbek 2012c). 

K. Ú. VEVEŘÍ
Kounicova ulice, parc. č. 1494/1, 1494/2 (akce 

A014/2011). Středověk, novověk. Předměstí. Záchran-
ný výzkum.

Archeologický výzkum byl realizován v prostoru 
parčíku před budovou hotelu Continental při Kounicově 
ulici (obr. 35). V rámci archeologického výzkumu byly 
dokumentovány výkopy pro přeložky inženýrských sítí 
a dále archeologické situace odhalené ve stavební jámě 
hloubené pro zřízení podzemního parkoviště (Holub 
2012d). Historicky není známo v této oblasti středověké 
osídlení, první postižitelné sídelní aktivity byly doposud 
známy z plánů z 19. století. Představovala je výstavba dě-
lostřeleckých kasáren situovaná při severní hraně hloube-
né stavební jámy. 

V první fázi archeologického výzkumu bylo přistou-
peno k dokumentaci nálezových situací odkrytých v tra-
sách přeložek inženýrských sítí. Jednalo se o odhalená 
základová zdiva budov výše zmíněných dělostřeleckých 
kasáren. 

Pozůstatky novověké zděné zástavby byly zachyceny 
i v severní části hloubené stavební jámy. V její jižní čás-
ti byly pak dokumentovány nálezové situace dokládající 
osídlení tohoto prostoru v průběhu 15. století. Jednalo se 
o odpadní jímku a v reliktech zkoumaný pozůstatek sute-
rénu dřevohliněné stavby. Vzhledem k lokalizaci suteré-
nu do sjezdu stavební mechanizace do prostoru stavební 
jámy nebylo možné tento dostatečně prozkoumat. Bylo 
zachyceno pouze jeho jihovýchodní nároží se stupňovi-
tou vstupní šíjí přimykající se z východní strany. 

Archeologický výzkum při hotelu Continental zjistil 
dosud neznámé osídlení měnící představy o podobě této 
oblasti na sklonku středověku. 

K. Ú. ŠTÝŘICE
Vídeňská ulice, p. č. 641/1, 640/8, 640/17, Polní uli-

ce p. č. 433/1 (akce A058/2011). Raný středověk, novo-
věk. Pohřebiště, sídliště, město. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu a září 2011 proběhl záchranný ar-
cheologický výzkum, který byl vyvolán stavbou SO 06 

Obr. 35. Kounicova ulice (A014/2011). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 35. Kounicova-Straße (A014/2011). Abgrenzung der 
Grabungsfl äche.

Obr. 34. Pekařská ulice č. 53 (A020/2011). Pohled na 
průběh exkavace od jihu.
Abb. 34. Pekařská-Straße Nr. 53 (A020/2011). Ansicht 
von Süden auf den Verlauf der Ausgrabung.
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prodloužení horkovodu a SO 15 přípojka horkovodu pro 
SO 01 „Obytný soubor Brno, Vídeňská, domy A+B“. 

Jednotlivé plochy výzkumy byly označeny podle po-
stupu prací na sondy S1 až S5 a šachty Š1 a Š2 (obr. 36).

Geologické podloží je v prostoru zkoumané lokality 
tvořeno mocnou vrstvou spraše a sprašových sedimen-
tů, které jsou uloženy na reliktech štěrků řeky Svratky. 
Svrchní část sprašového podloží, místy až 20 cm mocná, 
se odlišovala svojí výrazně žlutou barvou a byla od spraše 
(s. j. 129) pracovně oddělena (s. j. 100). V této úrovni se 
také nacházela většina paleolitických nálezů. V sondě S1 
na ulici Polní byl na sprašovém podloží vyvinut holocén-
ní půdní typ, který dosahoval místy mocnosti až 50 cm a 
západním směrem k ulici Vídeňské vyzníval. V sondách 
S2 až S5 byl většinou odstraněn již v minulosti.

Sonda S1 při jižní straně ulice Polní byla vzhledem 
k postupu stavebních prací dokumentována pouze formou 
řezů. Sondy S2, S3 a S4 byly na základě zjištěných infor-
mací z výzkumu v roce 2009 (Holub et al. 2010, 395-432, 
zvl. 426-427) a po dohodě se stavbou zkoumány plošně. 
Mechanizací byla odstraněna pouze ornice o mocnosti 
0,2 až 0,4 m a následné situace již byly preparovány ruč-
ně. V důsledku silného paleolitického osídlení v sondě S2 
byla tato ještě rozdělena v metrovou čtvercovou síť ozna-
čenou písmeny A až V, což umožnilo preciznější doku-
mentaci zjištěných paleolitických nálezů. V sondách S3 
a S4 již v této síti nebylo pokračováno, a to z důvodu ab-
sence paleolitického osídlení, které v těchto místech bylo 
zničeno mladšími archeologickými situacemi (viz oddíl 
Paleolit). Sonda S5 byla dokumentována pouze formou 
řezů. Šachty Š1 a Š2 v ulici Vídeňské byly dohledovány 
při jejich hloubení těžkou mechanizací a dokumentovány 
pouze fotografi cky, neboť se vesměs nacházely v místech 
starších inženýrských sítí.

Záchranný archeologický výzkum při jižní straně uli-
ce Polní a západní straně ulice Vídeňské výrazně přispěl 
k doplnění našich informací o osídlení daného prostoru 
od pravěku po dnešek. Z pravěkého osídlení výzkum 
doložil již zmiňované paleolitické osídlení (viz oddíl Pa-
leolit) a osídlení z období neolitu a eneolitu (viz oddíly 
Neolit a Eneolit) a snad i z pozdní doby bronzové (viz 
oddíl Doba bronzová).

Nejvýrazněji bylo výzkumem zachyceno osídlení 
mladší doby hradištní. To bylo v sondě S2 reprezento-
váno především nálezem 3 hrobů (H 800 – 802; obr. 37), 
které můžeme jednoznačně přiřadit k mladohradištnímu 
řadovému pohřebišti zjištěnému výzkumem v roce 2009 
(Holub et al. 2010, 395-432, zvl. 426–427; Neruda et al. 
2010). V sondách S2–S5 bylo mladohradištní osídlení de-
tekováno sice pouze nálezy z druhotných poloh, v sondě 
S1 však byly zjištěny i jednotlivé výkopy tohoto období. 
Minimálně 4 objekty, přičemž i jedno pyrotechnologické 
zařízení, ukazují na  pokračování výrobně-hospodářské-
ho sídliště z 11.–12. století zachyceného také výzkumem 
v roce 2009 (Neruda et al. 2010; Holub et al. 2010, 395–
432, zvl. 426–427). To společně s výsledky jiných výzku-
mů v nejbližším okolí (souhrnně např. Zapletalová 2009, 

Obr. 36. Vídeňská a Polní ulice (A058/2011). Zaměření 
sond S1 až S5 a šachet Š1 a Š2.
Abb. 36. Vídeňská- und Polní-Straßen (A058/2011). Ver-
messung der Grabungsschnitte S1 bis S5 und Schächte 
Š1 und Š2.

Obr. 37. Vídeňská a Polní ulice (A058/2011). Raně stře-
dověký hrob (H 802) mladé ženy.
Abb. 37. Vídeňská- und Polní-Straßen (A058/2011). Früh-
mittelalterliches Grab (H 802) einer jungen Frau.
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192–210) potvrzuje teorii o pravobřeží Starého Brna jako 
hospodářského zázemí starobrněnské aglomerace 11.–12. 
století.

Období novověku zastupuje zděná odpadní jímka s. 
j. 510. Přibližně osm výkopů v sondě S1 se nepodařilo 
časově zařadit, je však pravděpodobné, že některé z nich 
patří období pravěku a raného středověku.

V sondě S4 a S5 byly dokumentovány výrazné výko-
pové aktivity novověkého až recentního stáří, z jejichž 
zásypu byla získána kolekce nálezů od paleolitu po dne-
šek. Zajímavé bylo i zjištění, že ve výkopech bylo de-
ponováno relativně velké množství lidských kostí, které 
s největší pravděpodobností pocházejí z mladohradišt-
ního pohřebiště. Ty zde byly pravděpodobně druhotně 

uloženy při blíže neurčených terénnních úpravách, jak 
by naznačovala skutečnost, že se zde nacházely převážně 
dlouhé kosti.

Vídeňská ulice, p. č. 640/1, 678/1 (akce A053/2011). 
Raný středověk, novověk. Pohřebiště, sídliště, město. 
Záchranný výzkum.

V měsících srpnu a září 2011 proběhl záchranný ar-
cheologický výzkum, který byl vyvolán rekonstrukcí 
kanalizace pro stavbou „Obytný soubor Brno, Vídeňská, 
domy A+B“. 

Jednotlivé plochy výzkumu byly označeny podle po-
stupu prací jako sondy S1 až S11 (obr. 38). Výkop kana-
lizace na ulici Vídeňské (sondy S1 až S6) probíhal z větší 
části v linii starších inženýrských sítí. V délce více jak 
100 m byla dokumentována zeď s. j. 900, kterou bohužel 
nejsme schopni blíže časově ani funkčně určit. Podloží, 
včetně holocénního půdního horizontu, bylo zachyceno 
až v sondě S11, která již z větší části zasahovala do plo-
chy zkoumané v roce 2009 (akce A058/2011; Holub et al. 
2010, 395–432). 

Výrazně archeologicky pozitivní byla sonda S7. Ta 
byla hloubena zcela neohlášeně za účelem nalezení staré 
kanalizace. Jednalo se o výkop o rozměrech 4,7 x 1,2 m 
orientovaný severojižním směrem. V hloubce 1 až 1,2 m 
se vzhledem k množství lidských kostí podařilo práce těž-
ké mechanizace zastavit. Na stěnách vzniklého výkopu 
bylo dokumentováno přibližně 50 až 60 cm mocné naváž-
kové souvrství, ze kterého bylo ovšem získáno množství 
raně a vrcholně středověké keramiky. Ve stěnách výkopu 
byly dokumentovány minimálně 3 hroby, které můžeme 
s jistotou přiřadit k raně středověkému řadovému pohře-
bišti z 11.–12. století, které zde bylo zachyceno již v roce 
2009 (Holub et al. 2010, 395–432) a také v roce 2011 
(viz akce A058/2011 Vídeňská a Polní ulice). Z půdního 
horizontu se podařilo získat ojedinělé keramické zlom-
ky náležející pravděpodobně pravěkému období, při-
čemž tento horizont se zdál být zkulturněn téměř v celé 
zachycené ploše. Horizont paleolitického osídlení, který 
zde lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat 
(Neruda, Nerudová 2010, 275–278), narušen nebyl. 

Vojtova ulice, parc. č. 471/1 (akce A001/2011). 
Raný středověk, vrcholný středověk, novověk. Sídli-
ště rovinné (opevněné), hřbitov. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán opra-
vou havarijního stavu kanalizace na Vojtově ulici, jejímž 
investorem byly Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
Terénní část výzkumu proběhla v lednu až březnu 2011. 
Akce probíhala s ohledem na dochování archeologických 
situací v součinnosti s výkopem kanalizace. Sledovaný 
prostor se nachází na katastrálním území Štýřice, v zá-
padní části Vojtovy ulice (parc. č. 471/1), severně od 
domů č. p. 63, 515, 516, 517 (obr. 39). Z hlediska his-
torického byl prostor od vrcholného středověku součástí 

Obr. 38. Vídeňská ulice (A053/2011). Zaměření jednot-
livých sond S1-S7.
Abb. 38. Vídeňská-Straße (A053/2011). Vermessung der 
Grabungsschnitte S1-S7.
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historického katastru Starého Brna, resp. pozdější Vídeň-
ky. V bezprostředním sousedství stával severozápadním 
směrem nejpozději od konce 13. do 90. let 18. století kos-
tel sv. Václava s hřbitovem. 

Na začátku ledna roku 2011 byla při opravě vodovod-
ního řadu v západní části Vojtovy ulice odkryta havárie 
na kanalizační stoce, ohrožující bezpečnost obyvatel. 
Z tohoto důvodu bylo okamžitě přikročeno k opravě 58 
metrů dlouhého úseku kanalizace, jehož východní stra-
na se nacházela na křižovatce ulic Vojtova a Havlenova. 
V místech propadu vozovky, který se nacházel přibližně 
uprostřed opravovaného úseku, byly veškeré archeolo-
gické situace zničeny vlivem vymílání terénu vodou, kte-
rá vytvořila pod asfaltovou vozovkou rozměrnou dutinu. 
V té byly na profi lech pozorovány zásypy hrobových jam 
novověkého starobrněnského hřbitova. Záchranný arche-
ologický výzkum se proto soustředil do dvou oddělených 
sond (A, B) na západní a východní straně této dutiny. 
Oprava kanalizace spočívala ve výměně kanalizační sto-
ky, která zde byla vybudována již ve 30. letech 20. století. 
Vzhledem ke skutečnosti, že výkop stávající kanalizace 
měl šířku pouze kolem 0,7 m a nově budovaná stoka 
byla kladena do výkopu šířky cca 1,8 m, bylo zřejmé, že 
značná část archeologických situací nebude starší stokou 
porušena. Vzhledem k níže popsanému postupu výstavby 
staré kanalizace byly archeologické situace v některých 
místech výkopu zachovány v celém profi lu. Na zkouma-
né ploše byla nejprve strojně odstraněna asfaltová vozov-
ka, její podklad a novodobá navážka. Poté bylo přikroče-
no k začištění plochy a exkavaci rozpoznaných objektů.

Výzkum zachytil na lokalitě geologické podloží 
tvořené spraší a na ni nasedajícím holocenním půdním 
typem. Sklon terénu v prostoru dnešní Vojtovy ulice se 
však na základě zjištění výzkumu v minulosti lišil od 
současného stavu. Zatímco v nejvýchodnější části výko-
pu (křižovatka Vojtova – Havlenova; sonda B) byl povrch 
půdního typu dokumentován 1,7 m pod současným po-

vrchem (209,00 m n. m.), v nejzápadnější části, směrem 
k Vídeňské ulici, nebyl půdní typ dokumentován vůbec. 
Zde se přímo pod novodobými komunikačními vrstvami 
nacházelo sprašové podloží. Je tedy zřejmé, že v západ-
ní části Vojtovy ulice došlo k výraznému snížení terénu. 
Domníváme se, že to bylo způsobeno počátkem budování 
nové ulice někdy těsně před první světovou válkou, kdy 
muselo dojít ke stržení jižní ohradní zdi a částečnému od-
těžení jižní části bývalého hřbitova. Z terénního pozoro-
vání vyplívá, že zatímco dnes dosahuje vozovka Vojtovy 
ulice na zkoumaném úseku (58 m) převýšení asi 1,2 m, 
v období před 12. stoletím bylo převýšení téměř 3 metry. 
Orientace svahu byla stále shodná, terén klesal k výcho-
du, respektive severovýchodu od úpatí Červeného kopce 
do inundace Svratky.

První přesvědčivé doklady osídlení zkoumané plochy 
máme doloženy z období raného středověku, z 11.–12. 
století (z povrchu půdního typu byl vyzvednut jeden blí-
že nedatovatelný pravěký střep). Jsou jimi dvě vzájemně 
se porušující kruhové jámy. Objekty nestejných rozměrů 
měly pravděpodobně zásobní funkci, čemuž by mohlo 
v případě výrazně hlubšího výkopu s. j. 530 nasvědčo-
vat slabé a lokální propálení stěn. Po zániku a zasypání 
těchto objektů dochází na lokalitě pravděpodobně ještě 
v mladohradištním období k postupnému vytváření kul-
turní vrstvy s. j. 137 místy mocné až 0,5 m, na kterou 
nasedá již středověká kulturní vrstva.

Na tomto místě musíme nastínit problematiku nej-
významnějšího zjištění záchranného archeologického 
výzkumu lokality, které však bohužel vzhledem k torzo-
vitosti našich poznatků vyvolává spoustu zatím nezodpo-
věditelných otázek. Je jím objev ve východní části zkou-
mané plochy probíhajícího hrotitého příkopu. Příkop byl 
zkoumán plošně jen ve zcela nepatrném segmentu a jeho 
podobu známe především z dokumentace profi lu. Jednalo 
se o přibližně 6 m široký a asi 3 m hluboký výkop, jehož 
stěny spadaly ke dnu pod úhlem 45 stupňů. Jeho průběh 

Obr. 39. Vojtova (A001/2011). Vy-
značení plochy výzkumu.
Abb. 39. Vojtova-Straße (A001/2011). 
Abgrenzung der Grabungsfl äche.
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byl zachycen v délce cca 26 m a orientován byl ve směru 
západ – východ s mírným odklonem ve směru jihozápad 
– severovýchod (azimut 80–85 stupňů). První otázka, na 
kterou nedokážeme spolehlivě odpovědět je, kdy byl pří-
kop vybudován. Stratigrafi e nám v tomto případě mnoho 
nepomůže. Téměř ve všech dokumentovaných místech je 
totiž úroveň, ze které byl příkop hlouben, porušena re-
centními inženýrskými sítěmi, případně výkopy hrobů 
z 19. století. Také slibný vztah výše popsaných zásobních 
jam s příkopem narušil výkop kanalizace ve 30. letech 
20. století. Pouze na profi lu P5 a na stěnách některých 
hrobových jam bylo možné pozorovat vztah kulturní vrst-
vy s. j. 137 a příkopu. I když terénní situace nebyla zcela 
jednoznačná a žádala by další ověření na více místech, 
zdá se, že příkop byl vyhlouben až po začátku vytváření 
mladohradištní kulturní vrstvy (s. j. 137) a tedy i po zá-
niku obou mladohradištních objektů. Jestli však příkop 
vznikl ještě v období raného středověku, což by se zatím 
mohlo zdát z hlediska sídelního vývoje okolního území 
pravděpodobnější, nebo souvisí až s ohrazením vrcholně 
středověkého osídlení starobrněnského pravobřeží, ne-
můžeme za současného stavu poznání zodpovědně určit. 
V této souvislosti je nutné zmínit se ještě o zajímavé vý-

plni příkopu, která nám může napovědět něco k zániku 
objektu. Na stěnách příkopu byla přítomna jeho funkční 
výplň, která obsahovala ojedinělý zlomek mladohradištní 
keramiky. Prostor přibližně 1,4 m od dna příkopu vypl-
ňoval čistý písčitý štěrk, který by nasvědčoval zániku ob-
jektu náhlým zaplavením splachy z Červeného kopce po 
skončení jeho funkce a upuštění od jeho čištění. Jestli jde 
opravdu o materiál pocházející ze západního sousedství 
lokality potvrdí nebo vyvrátí až vyhodnocení odebraného 
vzorku výplně. Poté byl příkop zanášen střídavě hlinitý-
mi, ale především písčitými a štěrkovými uloženinami za 
vydatného působení většího či menšího proudu vody, kte-
rý měl možnost se vzhledem ke sklonu lokality v těchto 
místech dostatečně rozběhnout. Tyto uloženiny obsaho-
valy již vrcholně středověký keramický materiál. Jestli 
příkop doplňovala na úrovni terénu nějaká další fortifi ka-
ce v podobě palisády apod., nelze na základě našich zjiš-
tění říci. Ostatně bráno do krajnosti, kdybychom neznali 
sídelní vývoj nejbližšího okolí, nemůžeme ani říci, zda 
příkop opevňoval území na jeho jižní nebo severní straně.

Příkop s. j. 519, stejně jako kulturní vrstvu (s. j. 137) 
protnul mladšími zásahy značně porušený, pravděpodob-
ně lineární, blíže nedatovaný výkop s. j. 537 neznámé 
funkce, který byl orientován ve směru jihozápad – se-
verovýchod (starší než hrobový horizont 19. století). Do 
výplně příkopu s. j. 519 byl někdy v období raného no-
vověku zahlouben také výkop neznámé funkce s. j. 541.

Další vývoj lokality byl spojen až se založením no-
vého starobrněnského hřbitova východně od zbořeného 
kostela sv. Václava v samotném závěru 18. století. Ar-
cheologickým výzkumem se ze hřbitova podařilo plošně 
odkrýt a na profi lech zdokumentovat celkem 32 kostro-
vých hrobů (obr. 40). Až na jednu výjimku byly pohřby 
orientovány ve směru sever – jih s hlavou k jihu. Tato 
orientace byla způsobena tím, že souvislá řada odkrytých 
hrobů byla v nejjižnější části hřbitova a zemřelí byli uklá-
dáni hlavou k ohradní zdi hřbitova. Pouze hrob H 803 
byl do země uložen ve směru západ – východ s hlavou 
k západu. Vzhledem k tomu, že porušoval hroby ukláda-
né ve směru sever – jih, je pravděpodobné, že byl jedním 
z nejstarších pohřbů nově založeného hřbitova v bez-
prostřední návaznosti na kostel sv. Václava v době, kdy 
ještě nebyla jasná budoucí struktura celého pohřebního 
okrsku. I když nebyla výzkumem odkryta žádná hrobová 
jáma v úplnosti, můžeme jejich délku položit do inter-
valu 1,9–2,3 m v závislosti na výšce zemřelého. Pouze 
v případě dětského pohřbu H 809 byla délka podstatně 
menší (cca 1,5 m). Šířka hrobové jámy se nejčastěji pohy-
bovala v intervalu 0,7–0,9 m. Jednalo se o prosté výkopy 
obdélného nebo mírně k nohám se zužujícího lichoběžní-
kového půdorysu, jejich přímé svislé stěny dosahovaly do 
hloubky 1,5–1,7 m od recentních komunikačních úprav. 
Je pravděpodobné, že původní hloubka mohla být vzhle-
dem k úpravě terénu i větší. Na rovném plochém dně 
byli nebožtíci ukládáni samozřejmě v natažené poloze na 
zádech, v drtivé většině do dřevěných rakví. Pouze po-
hřby H 810 a H 825 byly uloženy do cínové rakve a také 

Obr. 40. Vojtova (A001/2011). Jižní řada hrobových jam 
Starobrněnského hřbitova ve výkopu kanalizace.
Abb. 40. Vojtova-Straße (A001/2011). Südliche Grabgru-
benreihe des Altbrünner Friedhofs in einem Kanalisati-
onsgraben.
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některé nálezy získané ze skrývky nasvědčují častějšímu 
pohřbívání do kovových rakví. V šesti hrobových jamách 
se na dně dochovaly otisky po nožkách rakví. Mrtví byli 
často vybavováni různými kovovými  i porcelánovými 
křížky, plechovou nášivkou, skleněným nebo kovovým 
medailonem s růžencem atd. Výzkum v některých pří-
padech doložil vícenásobné ukládání zemřelých (zřejmě 
příbuzných) do jedné hrobové jámy nad sebou. V řadě 
případů se nám kosterní pozůstatky na dně jam nedocho-
valy. Nejen, že byly ve 30. letech 20. století značně naru-
šeny výkopem kanalizace, ale především, pravděpodobně 
v souvislosti s postupným rušením hřbitova po roce 1883, 
byli mrtví exhumováni a přemisťováni většinou snad na 
nově založený Ústřední hřbitov. Často byla dna hrobo-
vých jam zcela prázdná a rovněž druhotný výkop obsahu-
jící ve svém zásypu roztroušené lidské kosti nasvědčoval 
této skutečnosti. Ve východní části sondy se podařilo ve-
dle sebe odkrýt dvě zděné cihlové hrobky. Obě dvě byly 
po zrušení exhumovány. Lidské kosti se nacházely pouze 
roztroušené v rámci jejich zásypů. Nad hrobem H 810 
byla na jižní straně hrobu dokumentována cihlová kon-
strukce s. j. 902, interpretovaná jako základ náhrobku 
přizděného k jižní ohradní zdi hřbitova.

Pokud si vyneseme všechny dokumentované hroby 
a rekonstruujeme i ty, které byly zničeny havárií kanali-
zace a recentními výkopy, pak celkový počet hrobů pro-
tnutých 58 m dlouhým sledovaným úsekem obsahoval asi 
40 až 45 pohřebních míst. Ukládání zemřelých můžeme 
vzhledem ke známým historickým souvislostem, jimž ne-
odporují ani archeologické nálezy, položit do průběhu 19. 
století (konec pohřbívání roku 1883). Po výše nastíněném 
snížení povrchu hřbitova (počátek 20. století) do něj ve 
30. letech 20. století výrazně zasáhl ještě výkop kanali-
zace. Doložena na něm byla specifi cká technika výkopu. 
Nejprve došlo k ručnímu výkopu vlastní trasy kanalizace 
(š. 0,7 m), ovšem pouze v nesouvislých úsecích po zhru-
ba 5 až 6 metrech, které byly navzájem propojeny při dně 
výkopu raženou štolou. Díky tomuto způsobu výkopu 
došlo k výraznému snížení objemu prací a také k docho-
vání některých částí hřbitova, které defi nitivně zanikly až 
v roce 2011 výkopem nové kanalizace.

Záchranný archeologický výzkum i vzhledem ke své-
mu omezenému rozsahu odhalil některé závažné skuteč-
nosti. Doložil ojedinělým nálezem ve svrchní části holo-
cenního půdního typu blíže nedatované pravěké osídlení 
okolního území. Počátek souvislého osídlení položil do 
raného středověku, respektive do období 11.–12. stole-
tí. Reprezentováno bylo dvěma zásobními jámami a vý-
raznou kulturní vrstvou. Podařilo se tak značně rozšířit 
rozsah dosud známého mladohradištního osídlení sta-
robrněnského pravobřeží směrem k jihu (doplněno starší 
zjištění z nároží Vojtovy a Grmelovy ulice), až do míst 
kde končilo i pozdější vrcholně středověké osídlení pro-
storu. Zdaleka nejdůležitějším zjištěním je přítomnost 
poměrně rozměrného příkopu, který více než obyčejné 
ohrazení osady evokuje plnohodnotnou fortifi kaci, i když 
prozatím bez prokázaných nadzemních konstrukcí. Vý-

sledky archeologického výzkumu nedovolují jedno-
značně přesně datovat vznik tohoto opevnění (viz výše). 
Stejně tak rekonstruovat jeho průběh na základě 26 m 
dlouhého úseku by bylo dosti odvážné. Domněnku, že 
příkop běžel od úpatí Červeného kopce směrem k výcho-
du, poté se stáčel k severu k toku řeky Svratky a opevňo-
val tak starobrněnské pravobřeží, považované za výrobní 
zázemí brněnského hradu 11.–12. století, může potvrdit 
teprve soustavný archeologický výzkum okolního pro-
storu. Také zánik příkopu můžeme položit jen přibližně 
snad na přelom raného a vrcholného středověku. Ve 2. 
polovině 13. století již příkop pravděpodobně nefungoval 
a byl postupně zanášen vodními splachy. V období vr-
cholného a pozdního středověku resp. raného novověku 
nebylo zřejmě zkoumané území vůbec osídleno. Způso-
bila to výstavba kostela sv. Václava obklopeného hřbito-
vem v nejbližším severozápadním sousedství zkoumané 
plochy, snad někdy na přelomu 13. a 14. století (20–30 
m od západní strany výzkumu). Středověké osídlení pra-
vobřeží se pravděpodobně koncentrovalo blíže k řece, 
především podél dnešní Vídeňské ulice. Zkoumaný areál 
se stal okrajovou neosídlenou plochou využívanou jako 
zahrada, sad nebo pole. Na vyobrazeních z poloviny 17. 
století tudy probíhala cesta lokálního významu. Po uza-
vření kostela sv. Václava roku 1783 a jeho demolici roku 
1794 však pohřbívání na tomto místě neskončilo. Naopak 
prostor bývalého kostela byl začleněn do hřbitova a ten 
byl nákupem polnosti rozšířen dále k východu. Z tohoto 
hřbitova výzkum odkryl část souvislé řady hrobů lemují-
cích jeho jižní ohradní zeď. Výzkumem byly ve větší či 
menší míře odkryty téměř čtyři desítky hrobů dokládají-
cích pohřební zvyklosti 19. století, nezměněné, v případě 
kostrového pohřbívání, prakticky dodnes. Hřbitov byl 
zrušen roku 1883 a nahrazen dnešním Ústředním hřbito-
vem. Hrobová místa však byla likvidována postupně ješ-
tě na počátku 20. století. Ze hřbitova byl vytvořen park, 
který byl narušen výstavbou dnešní Vojtovy ulice (před 
1. světovou válkou) a především vybudováním stadionu 
dnešní Moravské Slávie ve 20. letech 20. století. Západ-
ní část hřbitova, v místech bývalého kostela sv. Václava, 
byla zničena a radikálně snížena až v 60. letech minulého 
století (Kolařík, Sedláčková, Slavíková 2011).
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Resumé

KATASTRALGEBIET STADT BRNO
Bašty-Straße Nr. 4, Parz. Nr. 350 (Aktion A009/2011). 

Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Im Zusammenhang mit der Aktion „Wohnhaus Bašty 
4, Brno“ realisierte die Gesellschaft Archaia Brno, o. p. s. 
im Jahre 2011 im Hof des Hauses Bašty 4 eine archäolo-
gische Rettungsgrabung in Form der Aufsicht.

Dokumentiert wurde ein gestörtes eingetieftes Ob-
jekt, vermutlich aus der Zeit vor der Erbauung der ba-
rocken Stadtbefestigung am Ende des 17. Jahrhunderts. 
Im Nordteil des Grabungsschnittes erfasste man in einer 
Länge von etwa 2,50 m Relikt eines mit Ziegeln ausge-
mauerten Kanals. Dokumentiert wurde auch ein neuzeit-
licher Brunnen.

Benešova- und Divadelní-Straßen, Parz. Nr. 270, 273/1 
(Aktion A008/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Forti-
fi kation. Rettungsgrabung.

Die Ausgrabung realisierte man im Rahmen des Pro-
jektes der Sanierung der Untergeschossräume der Brünner 
Hausblöcke 22 und 23. Die archäologischen Grabungen 
verliefen innerhalb zweier ausgegrabener Schächte. Der 
westliche von ihnen trägt anhand der Projektdokumenta-
tion die Bezeichnung C6, der östliche dann B6. Der Gra-
bungsschnitt C6 ist auf einem rechteckigen Grundriss von 
2,4 x 1,5 m ausgeschachtet worden. Der Schacht erreichte 
eine Tiefe von 7,2 m, sein Aushub hat auf der Nivellette 
von 199,34 m ü. d. M. gestoppt. Den geologischen Unter-
grund in Form eines gut entwickelten Bodenhorizontes 
erfasste man auf der Nivellette von 200,60 m ü. d. M. Die 
untersuchten anthropogenen Ablagerungen bestanden aus 
einer etwa 4,5 m starken Aufschüttung des Baukörpers 
einer neuzeitlichen Bastion. Im geologischen Untergrund 
beobachtete man die Grube von einem mittelalterlichen 
Objekt, vielleicht vom Souterrain eines Holz-Lehm-Hau-
ses. Der Grabungsschnitt B6 ist auf einem Grundriss von 
2,6 x 1,5 m ausgeschachtet worden. Der Schnitt erfasste 
in seiner ursprünglichen Größe den ganzen Umfang der 
Mauerkrone SE 900. Der Schacht wurde deswegen mehr 
nach Norden verschoben, wo er entlang der Innenkante 
der Bastionmauer weiter ausgehoben worden ist. In einer 
Tiefe von 3 m unterhalb der Geländeoberfl äche stieß man 
auf das Gewölbe eines unterirdischen Gangs – einer Ka-
sematte, die an der Innenkante der Bastionmauer vorbei 
geführt hat. Der entdeckte Gang der Kasematte SE 901 
war sehr gut in einer Länge von 52,5 m erhalten. Etwa 
auf einer Hälfte seiner Länge hat an ihn vom Norden der 
Zugangskorridor angeschlossen. Der erhielt sich in einer 
Länge von 16,5 m und am nördlichen Ende war er mit 
Schutt und Erde zugeschüttet. Diese Zuschüttung ent-
stand vermutlich im Zusammenhang mit dem Aufbau des 
MoravaPalais in den Jahren 1926–1929.
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Běhounská-, Brandlova-, Joštova- und Kozí-Stra-
ßen, Moravské-Platz, Rooseveltova- und Solniční-Stra-
ßen; Parz. Nr. 3, 4, 6, 32, 59/1, 566, 776, 797, 800, 801/1-
3 (Aktion A061/2009). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, 
Vorstadt, Fortifi kation, Friedhof, Kirche. Rettungs-
grabung.

Die archäologische Ausgrabung belegte hier die ältes-
te Siedlungsnutzung des Raumes erst zur Zeit der Grün-
dung und Existenz der mittelalterlichen Stadt. Damals 
wuchs hier eines der Brünner Vorstadtviertel auf. Anhand 
archäologischer Feststellungen können wir behaupten, 
dass die Vorstadt bereits im 13. Jahrhundert, spätestens 
von seiner zweiten Hälfte an, zu formen begann. Der 
Untergang der Vorstadt hängt mit der Gründung des Au-
gustinerklosters in der Mitte des 14. Jahrhunderts zusam-
men. Die dominante Baukomponente der Vorstadt bilde-
ten hölzerne und Holz-Lehm-Bauten. Die Ausgrabung 
hat belegt, dass sich die Gebäude in gewissem Abstand 
vom Stadtgraben befunden haben. Im Bereich zwischen 
dem Stadtgraben und der Vorstadtbebauung fand man 
vor allem Belege für Herstellungs- und Fördertätigkeit 
(Kalkbrennereien, Lehmgruben). In die Struktur der mit-
telalterlichen Vorstadt ist vermutlich in der 1. Hälfte des 
14. Jahrhunderts das Phänomen der gemauerten Bauten 
vorgedrungen. Man konnte die Überreste von sogar vier 
gemauerten Bauten freilegen, die wir als Bestandteile von 
Vorstadtanwesen betrachten. Zum Untergang der gemau-
erten Bauten kam es höchstwahrscheinlich unmittelbar 
vor der Erbauung der Klosterkirche in der 2. Hälfte des 
14. Jahrhunderts. Von der hochmittelalterlichen Stadt-
befestigung erfasste man den Stadtgraben, den Bereich 
des Zwingers, Überreste des Běhounská-Tores mit dem 
Vortor, einen Teil von seinem Barbakan und das kleine 
Tor, das die Stadt mit dem Augustinerkloster verband. An 
einigen Stellen konnte man das Mauerwerk der mittel-
alterlichen Klosterkirche freilegen. In ihrer nördlichen 
und westlichen Umgebung dokumentierte man beinahe 
100 Gräber, die ursprünglich zu einem größeren Fried-
hofsareal gehört haben. Der Friedhof entstand bei der 
Kirchengründung in der Mitte des 14. Jahrhunderts und 
seine Existenz wurde vermutlich beim Ausheben des 
Wehrgrabens um das Klosterareal herum irgendwann 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts beendet. Der Graben 
wurde in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts im Zusam-
menhang mit dem Aufbau der Bastion-Befestigung zum 
Großteil zugeschüttet. Die nächste Phase der historischen 
Siedlungsentwicklung im behandelten Raum ist nach der 
Zerstörung des Klosterareals während der schwedischen 
Belagerung im Jahre 1645 eingetreten. Gekennzeich-
net war sie vor allem durch die Erbauung der barocken 
Bastion-Fortifi kation, die jedoch nur marginal untersucht 
wurde, und des barocken Augustinerkonvents. In der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die barocke Befesti-
gung liquidiert und das Haus- und Straßennetz langsam 
bis zum heutigen Erscheinungsbild aufgebaut.

Biskupská-Straße, Parz. Nr. 372 (Aktion A072/2011). 
Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Im Zusammenhang mit dem Projekt des Anschlus-
ses des Hauses Biskupská 8 an die Warmwasserleitung 
realisierte man im September 2011 eine archäologische 
Rettungsgrabung. Dicht an der Kante des Dampfl ei-
tungsgrabens erfasste man eine Struktur SE 900, die zur 
südwestlichen Wand des im Rahmen der Straße zen-
tral platzierten gemauerten Kanals mit Neigung zum 
Šilingrovo-Platz hin gehört. Die Erbauung des Kanals 
kann man ans Ende des 18. oder in den Verlauf des 19. 
Jahrhunderts datieren. Im südwestlichen Teil des Gra-
bens bei der Umfassungswand des Hauses Biskupská 8 
erfasste man ein Mauerrelikt SE 901. Es handelt sich um 
die ursprüngliche Umfassungsmauer des Vorgängers des 
heutigen Gebäudes, d. h. des Hauses Nr. 650.

Biskupská-Straße Nr. 8, Parz. Nr. 325 (Aktion 
A005/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung.

Die archäologische Ausgrabung wurde durch eine 
komplette Rekonstruktion des Hauses Biskupská 8 her-
vorgerufen und realisiert wurde sie im Kellergeschoss des 
Gebäudes. Die Ausgrabung belegte, dass dieses Gebiet 
seit der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts besiedelt war. In 
archäologischen Situationen zeichnet sich die mittelalter-
liche Periode vor allem durch das Vorkommen eingetief-
ter Teile von nichtgemauerten Gebäuden aus. An deren 
Untergang (um die Mitte des 13. – am Anfang des 14. 
Jahrhunderts) hat der Aufbau von gemauerten Gebäuden 
angeschlossen. Sporadisch kommen auch im Raum bei 
der Straßenlinie der Biskupská-Straße Relikte der Abfall-
gruben vor.

Untersucht wurde die Fläche von drei mittelalterli-
chen Parzellen. Bei zwei von ihnen können wir ihre Ent-
wicklung bis zum Abbruch der alten und der Erbauung 
des bestehenden Gebäudes am Anfang des 20. Jahrhun-
derts verfolgen. Die nördlichste Parzelle ist vermutlich 
am Anfang oder im Laufe des 17. Jahrhunderts (vielleicht 
im Zusammenhang mit Ereignissen des Dreißigjährigen 
Kriegs) untergegangen und ihre Bebauung wurde nicht 
mehr erneuert. Die meisten archäologischen Situationen 
wurden in der Vergangenheit während des Aufbaus des 
Hauses Biskupská 8 zerstört. Die archäologische Ausgra-
bung erfasste deswegen nur diejenigen Situationen, die 
tief in den Felsuntergrund versenkt waren.

Biskupská-Straße, Parz. Nr. 372 (Aktion 
A047/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung.

Die Ausgrabung realisierte man im Rahmen des 
Projektes der Sanierung der Untergeschossräume des 
Brünner Hausblocks 16 im mittleren Abschnitt der Bis-
kupská-Straße. Im Rahmen der Aktion hat man 7 Gra-
bungsschnitte angelegt. Im östlichen Teil des Untersu-
chungsraumes erfasste man in der Biskupská-Straße vor 
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allem Begehungshorizonte über dem geologischen Unter-
grund, der hier aus angewittertem Felsen, beziehungswei-
se aus verlagerter Hangablagerung besteht. Diesen Raum 
kann man im historischen Sinn als eine Straße oder öf-
fentliche Anlage interpretieren. In der südlichen Ecke der 
Erweiterung der Biskupská-Straße im Bereich der Gra-
bungsschnitte C6 und D6 erfasste man mehrere Abfall-
gruben aus dem 14. – 16. Jahrhundert. Anhand dieser Be-
funde kann man das behandelte Gebiet als das Hinterland 
der mittelalterlichen Stadtparzellen interpretieren. Die 
Anordnung der Gebäude in diesem Raum hat sich viel-
leicht im Zusammenhang mit Ereignissen des Dreißigjäh-
rigen Kriegs geändert und ungefähr in heutigem Umfang 
stabilisiert, wie es auch auf Plänen des stabilen Katasters 
ersichtlich ist. In Richtung zu den Grabungsschnitten A4 
und B6 hin übergeht der geologische Untergrund in die 
überlagernde Lössverwehung.

Husova-Straße Nr. 12, Parz. Nr. 497/3 (Aktion 
A097/2011). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Im Rahmen einer Rekonstruktion der Eingangstreppe 
des Hauses Husova 12 realisierte man in Form der Auf-
sicht eine archäologische Rettungsgrabung. Bei Erdarbei-
ten wurde das Fundament des Hauses Husova 12 freige-
legt, an dem die Ausmaße des ursprünglichen Gebäudes 
der Unteren Stadtrealschule (ca. 1860), beziehungsweise 
die Nutzung des älteren kleineren Baus für das Gebäude 
der Oberen Landrealschule (ca. 1880) zu sehen waren. 
Im Zusammenhang mit Bauarbeiten an den beiden oben-
genannten Gebäuden wurde das Geländerelief geändert 
und sämtliche mögliche archäologische Situationen sind 
zerstört worden.

Jánská-Straße Nr. 2, Haus Zum roten Krebs, Parz. 
Nr. 192 (Aktion A96/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

Die archäologische Ausgrabung im Raum des Hau-
ses Jánská 2 in Brno wurde in Form der Aufsicht über 
die Erdarbeiten im Bereich des ersten Untergeschosses 
durchgeführt. Während der Rekonstruktion der Keller-
räume des Hauses hat man das Fundament der nördlichen 
Hauswand freigelegt, für welche der Unterbau einer älte-
ren, vermutlich spätmittelalterlichen Wand mit einer Län-
ge von etwa 5,0 m benutzt wurde. Das gemischte Mau-
erwerk kann man anhand seines Charakters als einen Teil 
der Wand eines Kellers betrachten, der sich laut ikono-
graphischer Quellen unterhalb des nördlichen Hausteils 
befunden haben sollte.

Aus der Ikonographie und den ältesten Stadtplänen 
wissen wir, dass neben dem Haus schon im Mittelalter 
ein Turm gestanden hat. Bei Erdarbeiten entdeckte man 
auf der Ebene des in den Lössuntergrund versenkten Fun-
daments ein Steinmauerwerk, etwa dort wo sich die west-
liche Wand des Turms befunden haben sollte. Angesichts 
der Fundumstände erscheint die Verbindung zwischen 
der Wand und dem Turm jedoch sehr unsicher.

Josefská-Straße Nr. 2, Parz. Nr. 213 (Aktion 
A033/2011). Mittelalter. Stadt. Rettungsgrabung.

Die archäologische Ausgrabung im Raum des Hofs 
des Hauses Josefská 2 wurde durch den Projekt des Auf-
baus eines an die nordöstliche Ecke des Hofs anliegenden 
Aufzugschachts hervorgerufen. Die älteste dokumentierte 
menschliche Aktivität, den ganzen Raum des Grabungs-
schnittes einnehmend, bildeten die Objektverfüllungen, 
die anhand einiger weniger Keramikfragmente ans Ende 
des 13. und den Anfang des 14. Jahrhunderts datiert sind. 
An den Destruktionshorizont des Souterrains hat im 
Schnitt P2 eine lokal erfasste stratigraphische Schichten-
folge angesetzt, die auf eine Erhöhung des Geländes im 
Laufe des Mittelalters verweist.

Orlí-Straße Nr. 19-21, Parz. Nr. 165, 166 (Aktion 
A075/2008). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung.

Die auf den Parzellen Orlí 19 und 21 durchgeführte 
archäologische Ausgrabung lieferte eine Menge an Fund-
material, das die bisher bekannten Informationen über 
diesen Raum in deutlichem Maße ergänzt. Die ältesten 
Funde kann man in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts 
datieren. Im Laufe der Zeit erlangte diese Siedlung schon 
beinahe städtischen Charakter, was auch die aufgefunde-
nen Souterrains der Holz-Lehm-Bauten belegen. Diese 
kontinuierliche Entwicklung wurde vor der Mitte des 13. 
Jahrhunderts vielleicht durch die Gründung des Minori-
tenklosters in unmittelbarer Nachbarschaft unterbrochen. 
Es fehlt hier jedoch an Siedlungsbelegen aus dem 14. 
Jahrhundert, wie wir sie aus den anderen Teilen Brünns 
kennen. Die nächste deutliche Siedlungswelle kam erst 
im 15. Jahrhundert zugeströmt. Sie trug mit sich alle typi-
schen Merkmale, wie gemauerte Bauten, die Ausschach-
tung von Abfallgruben u. a.

Von hohem Aussagewert ist unter dem Fundmaterial 
vor allem die Kollektion der ältesten keramischen Ware 
und der damit verbundene Fund eines Schildrings aus 
Buntmetall, und außerdem noch ein reicher Fundverband 
aus der Abfallgrube SV 051, der einen Münzfund oder 
eine Bodenfl iese mit dem Wappen der Herren von Dra-
schitz umfasst.

Im nördlichen und nordöstlichen Teil der Parzelle be-
obachtet man eine deutliche Erhöhung des Terrains vom 
12. bis zur 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. In der Neuzeit 
wurde das Hofgelände durch wenigstens einen Horizont 
von Kieselsteinboden umgeändert, der in Quadraten 4 
und 6 fragmentarisch erfasst ist. Das Interieur der Durch-
fahrt wurde mit Ziegelboden versehen. Damit waren die 
deutlichen Änderungen des Terrains auf der Parzelle ab-
geschlossen.

Sehr interessant mit Rücksicht auf historische Ent-
wicklung der beiden Parzellen erscheint vor allem die 
Zeitlücke, die in einer Absenz der Bebauung und der Ab-
fallgruben von der zweiten Hälfte des 13. bis zum Ende 
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des 14. Jahrhunderts zum Ausdruck kam. Es kann ange-
nommen werden, dass nach der frühesten Besiedlung des 
Gebietes und der Entstehung der ältesten Stadtarchitek-
tur der ganze Raum dermaßen durch die Gründung des 
benachbarten Minoritenklosters beeinfl usst wurde, dass 
er sich nicht weiter entwickelt hat. Sämtliche Bebauung 
auf diesem Gebiet ist untergegangen und entwickelte sich 
weiter erst nach Veränderung der Bedingungen im gege-
benen Raum. Die Parzelle Orlí 19 funktionierte im Bezug 
zu dem naheliegenden Minoritenkonvent in einer etwas 
verkürzten Form und respektierte dadurch die aktuellen 
Ausmaße des Klosterareals, während die Nachbarparzel-
le Orlí 21 tief in den Innenhof hineingegriffen hat. Da-
nach folgte dann schon die typische Entwicklung der bür-
gerlichen Parzellen des Spätmittelalters und der Neuzeit.

Petrov – Denisovy sady, Parz. Nr. 345/1 und 345/2 
(Aktion A016/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettu-
ngsgrabung.

Im Bereich des Zwingers im Süden vor dem Haus Pet-
rov 3 wurde im Frühling 2011 das sogenannte Papstkreuz 
aufgerichtet. Die Stelle befi ndet sich etwa 50 m südlich 
des Presbyteriums der Kirche der Hl. Peter und Paul, auf 
einem Bruch, wo der Felsuntergrund plötzlich steil nach 
unten in die Aue des Svratka-Flusses abfällt.

Innerhalb der Grabungsschnitte konnte man die lokale 
Stratigraphie identifi zieren. Der erreichte Felsuntergrund 
wies Anzeichen von künstlicher Einebnung auf. Darauf 
befand sich eine Brandschicht von irgendeiner Holzkons-
truktion, die wir ins Frühmittelalter datieren können. Auf 
dieser Ebene hat sich dann schon eine mächtige hoch-
mittelalterliche Schichtenfolge herausgebildet. Am inte-
ressantesten in diesem Zeitabschnitt war die Planierung 
eines abgebrannten Holz-Lehm-Baus aus der Zeit nach 
der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Der Grabungsschnitt an der Innenseite der Zwin-
germauer hat Überreste des gemauerten Treppenhalses 
von einem kleinen Tor freigelegt, das die Zwingermauer 
durchbrach. Anhand der Bautechnologie kann man den 
Bau in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datieren. 
Dem entsprach auch die Stratigraphie, in die der Bau ein-
gelassen wurde. Die durchbrochene Öffnung in der Mau-
er können wir als ein Ausfallstor betrachten. Damit hing 
vermutlich auch ein turmartiger Aufbau auf der Stadt-
mauer südlich des Hauses Petrov 3 zusammen.

Jakubské-Platz, Parz. Nr. 44, 45 (Aktion 
A032/2011). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Friedhof, Kir-
che. Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung wurde im Zu-
sammenhang mit dem Bauprojekt „Zugänglichmachung 
der Brünner Untergeschossräume – Beinhaus bei Hl. 
Jakob in Brünn – II. Etappe“ durchgeführt. Untersucht 
wurde ein Teil des ehemaligen Friedhofs bei Hl. Jakob. 
Geborgen wurden die Überreste von 588 Individuen, die 

man vorläufi g ins 13. – 15. Jahrhundert setzen kann. Dem 
Friedhof an dem behandelten Ort ist bürgerliche Bebau-
ung vorangegangen. Die Räumung des Beinhauses in 
der Krypta der Kirche ist ebenfalls beaufsichtigt worden. 
Einige Hunderte von archäologischen Funden wurden 
geborgen. Es handelte sich vor allem um Fragmente von 
keramischen Gefäßen. In der Krypta entdeckte man drei 
grundsätzliche Situationen. An erster Stelle waren es die 
Särge, die zum Untersuchungsobjekt der nächsten Aktion 
wurden. Die zweite Situation interpretierte man als die 
Gründung eines bisher nicht spezifi zierten Baus. Vermut-
lich handelte es sich um das Fundament eines der Pfeiler 
der südlichen Arkade zwischen den Schiffen der vorigen 
Kirche. Die dritte Situation repräsentierte ein Kollektiv-
grab. Es enthielt die Überreste von 23 Individuen und 
viele andere menschliche Knochen.

Die bauhistorische Dokumentation und Analyse ha-
ben bestätigt, dass die Krypta aus drei Haupträumen be-
steht, die durch zwei Durchgänge verbunden sind. Im 
mittleren Teil der Krypta mündet der Eingang von der 
Kirche aus. Vorläufi g kann man sagen, dass es sich im 
Allgemeinen um ein einmaliges Bauunternehmen han-
delte. Mit gewisser Unterstützung durch dendrochrono-
logische Daten können wir es zeitlich in die 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts setzen.

Jakubské-Platz, Parz. Nr. 45 (Aktion A078/2011). 
Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung wurde im Zu-
sammenhang mit dem Bauprojekt „Zugänglichmachung 
der Brünner Untergeschossräume – Beinhaus bei Hl. Ja-
kob in Brünn – II. Etappe“ durchgeführt. Das konkrete 
Ziel war die Dokumentation und Ausgrabung der Bestat-
tungen in Holzsärgen, die bei der „Räumung“ der Krypta 
unter der Kirche des Hl. Jakob entdeckt wurden.

Untersucht wurden 24 Subjekte. Die meisten Särge 
waren mit Malereien verziert. Der Erhaltungszustand der 
Skelettreste war in den meisten Fällen schlecht. Unter 
den Bestatteten waren 6 jugendliche Individuen. Die Gra-
bausstattung bestand meistens aus textilen und ledernen 
Gewandteilen, Rosenkränzen und Kruzifi xen.

Joštova-Straße, Komenského-Platz, Údolní-Stra-
ße, Parz. Nr. 587, 769, 773, 774, 775, 776 (Aktion 
A054/2010). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Vorstadt, For-
tifi kation. Rettungsgrabung.

Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt „Komplet-
te Regeneration des historischen Stadtkerns – sonstige 
Straßen – Rekonstruktion der Joštova-Straße: II. Etappe“  
realisierte man von 7. 7. 2010 bis 20. 6. 2011 eine archäo-
logische Rettungsgrabung. Durch diese Grabung wurden 
hochmittelalterliche und frühneuzeitliche anthropogene 
Aktivitäten erfasst. Meistens handelte es sich um nicht 
spezifi zierte Gruben. Einige Objekte kann man als Unter-
geschosse von Holz-Lehm-Bauten und als Abfallgruben 
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bezeichnen. Sie repräsentierten vermutlich Überreste von 
früherer Bebauung der Siedlung Švábka. In der nächsten 
Zeitperiode wurde das Gelände durch zahlreiche Auf-
schüttungen erhöht, was man mit Geländeänderungen im 
Zusammenhang mit dem Aufbau einer Bastion-Befesti-
gung in der 2. Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert in 
Verbindung bringen kann. Von der barocken Fortifi kation 
wurde ein Graben mit ausgemauerter Außenwand erfasst. 
Im Vorfeld der Befestigung dokumentierte man weite-
re gemauerte Strukturen – Überreste der neuzeitlichen 
Bebauung. Nach dem Abbruch der Fortifi kation in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die Bebauung 
und das Straßennetz allmählich zu ihrem heutigen Er-
scheinungsbild aufzuwachsen.

KATASTERGEBIET STARÉ BRNO
Křídlovická-Straße Nr. 18, Parz. Nr. 192, 1591 

(Aktion A070/2011). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Die Erdarbeiten beim Ausheben der Baugrube für den 
Neubau eines Wohnhauses auf der ganzen Fläche der Par-
zelle wurden von einer archäologischen Rettungsgrabung 
in Form der Aufsicht begleitet. Die Untersuchungsfl äche 
befi ndet sich an der Südseite der Křídlovická-Straße, die 
im Grunde genommen den Überrest eines gleichnami-
gen, vermutlich im 13. Jahrhundert gegründeten Dorfes 
repräsentiert. Innerhalb der Baufl äche erfasste man bloß 
einen sogenannten Gartenhorizont, der sich im Laufe der 
Neuzeit auf älteren Überschwemmungsböden im Inunda-
tionsgebiet des Svratka-Flusses herausgebildet hat. Even-
tuelle archäologische Terrains können sich unterhalb die-
ser Schichtenfolgen befi nden.

Křížová-Straße Nr. 18, Parz. Nr. 97 (Aktion A089/2011). 
Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung wurde im Zu-
sammenhang mit einer Reparatur der Kanalisation im 
Hof des Hauses Křížová 18 durchgeführt. Man konnte 
hier eine Stratigraphie vom Frühmittelalter bis zur Ge-
genwart erfassen. Die ältesten Situationen, die primär 
auf der Untergrundebene entstanden sind, kann man vor-
läufi g an die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert datie-
ren. Danach folgte eine 0,6 m starke Schichtenfolge von 
Überschwemmungsböden, welche die frühmittelalterli-
che Besiedlung überdeckt hat. Auf diesen Überschwem-
mungsböden entwickelten sich dann die hochmittelal-
terlichen Aktivitäten, repräsentiert durch ein Relikt des 
oberirdischen Teils von einem irgendwann am Ende des 
13. Jahrhunderts abgebrannten Holz-Lehm-Haus. In die 
Planierungsreste dieses Hauses wurde ein Ofen mit Stein-
fundament eingebaut, der wenigstens zwei Funktionspha-
sen aufwies. Oberhalb dieser Situation erfasste man früh-
neuzeitliche Aktivitäten. Das eigentliche Haus, das sich 
heutzutage auf der Parzelle befi ndet, wurde vor dem Jah-
re 1850 erbaut. Es repräsentiert einen der authentischsten 
Bauten dieser Periode auf dem Gebiet Brünns.

Pekařská-Straße Nr. 9, Parz. Nr. 1162, Entwässe-
rung des Hofs (Aktion A089/2011). Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

Eine archäologische Rettungsgrabung in Form der 
Aufsicht begleitete die Erdarbeiten im Bereich des In-
nenhofs. Das Miethaus wurde irgendwann um 1850 an 
der Stelle einer älteren Bebauung (bis ins Hochmittelal-
ter zurückreichend) auf der Südseite der Pekařská-Straße 
erbaut. Der Hof befi ndet sich an der Stelle eines steilen 
Hangs, so dass das Gelände in diesem Bereich während 
des Hausbaus eingeebnet werden musste. Dies kann in 
den Grabungsschnitten beobachtet werden.

Pekařská-Straße Nr. 53, Parz. Nr. 1757/1 (Aktion 
A020/2011). Mittelalter, Neuzeit. Kloster. Rettungs-
grabung.

Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt „Kälteab-
teilung MR, Gebäude M – Kältequelle“ verlief an der 
Wende vom April zum Mai 2011 eine archäologische 
Rettungsgrabung. Der Schacht der „Kühlanlage“ befand 
sich an der Stelle, wo früher eines der Gebäude der Jo-
hanniterkommende gestanden hat. Die Ausgrabung doku-
mentierte einen Teil ihrer Relikte, sonstige Funde waren 
aber von neuzeitlichem Alter. Die ältesten anthropogenen 
Aktivitäten stammten aus dem 13. Jahrhundert. Meistens 
waren sie einem Herstellungsareal zuzuordnen. Seine 
deutlichste Komponente repräsentierten kleine oberirdi-
sche oder nur leicht in den Grund versenkte Heizanlagen 
– Öfen.

KATASTERGEBIET ŠTÝŘICE
Vídeňská-Straße, Parz. Nr. 641/1, 640/8, 640/17, 

Polní-Straße, Parz. Nr. 433/1 (Aktion A058/2011). 
Frühmittelalter, Neuzeit. Gräberfeld, Siedlung, Stadt. 
Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung verlief im Rah-
men der Arbeiten am Warmwasserleitung-Anschluss für 
den „Wohnkomplex Brno, Vídeňská, Häuser A+B“. Au-
ßer prähistorischen Siedlungsspuren erfasste man hier die 
Fortsetzung eines frühmittelalterlichen Gräberfeldes so-
wie einer herstellungs-wirtschaftlichen Siedlung aus dem 
11.–12. Jahrhundert, die in diesem Raum durch die Aus-
grabung im Jahre 2009 eindeutig identifi ziert wurden.

Vídeňská-Straße, Parz. Nr. 640/1, 678/1 (Aktion 
A053/2011). Frühmittelalter, Neuzeit. Gräberfeld, Sie-
dlung, Stadt. Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung verlief im 
Rahmen einer Rekonstruktion der Kanalisation für den 
„Wohnkomplex Brno, Vídeňská, Häuser A+B“. Bestätigt 
wurde hier die Anwesenheit der frühmittelalterlichen Be-
siedlung sowie eines jungburgwallzeitlichen Gräberfel-
des aus dem 11.–12. Jahrhundert.
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Vojtova-Straße, Parz. Nr. 471/1 (Aktion A001/2011). 
Frühmittelalter, Hochmittelalter, Neuzeit. Flachland-
siedlung (befestigt), Friedhof. Rettungsgrabung.

Die archäologische Rettungsgrabung belegte den An-
fang einer kontinuierlichen Besiedlung im Frühmittel-
alter (11. – 12. Jahrhundert). Eine wichtige Feststellung 
repräsentiert die Anwesenheit eines großen Grabens, der 
den Eindruck einer vollwertigen Fortifi kation macht. Die 
Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung erlauben 
es nicht, die Entstehung dieser Befestigungsanlage ein-
deutig zu datieren. Im Hoch- und Spätmittelalter, bezie-
hungsweise in der Frühneuzeit war das Untersuchungs-
gebiet vermutlich gar nicht besiedelt. Das untersuchte 
Areal wurde zu einer unbesiedelten Randfl äche, die als 
Garten, Obstgarten oder Feld genutzt wurde. Die Ausgra-
bung hat einen Teil der Fläche des Altbrünner Friedhofs 
(1794-1883) freigelegt, und zwar den Ausschnitt einer 
zusammenhängenden Grabreihe, die den Südteil der 
Friedhofmauer umsäumt hat. Während der Grabung wur-
den beinahe vierzig Gräber freigelegt, die von den Bestat-
tungssitten des 19. Jahrhunderts Zeugnis geben.

KATASTERGEBIET VEVEŘÍ
Kounicova-Straße, Parz. Nr. 1494/1, 1494/2 (Akti-

on A014/2011). Mittelalter, Neuzeit. Vorstadt. Rettu-
ngsgrabung.

Im Rahmen der archäologischen Ausgrabung doku-
mentierte man Verlegungsgräben für Leitungsnetze und 
auch archäologische Situationen, die in der Baugrube 
zur Errichtung einer Tiefgarrage neben dem Hotel Conti-
nental erfasst wurden. Während der ersten Phase wurden 
Fundamentwände von ehemaligen Artilleriekasernen do-
kumentiert, die in den Verlegungsgräben für Leitungsnet-
ze zutage kamen. Überreste der neuzeitlichen gemauerten 
Bebauung wurden auch im Nordteil der Baugrube erfasst. 
In ihrem Südteil entdeckte man dann Fundsituationen, die 
von der Besiedlung dieses Raums im Laufe des 15. Jahr-
hunderts Zeugnis geben. Es handelte sich um eine Abfall-
grube und um fragmentarische Überreste vom Souterrain 
eines Holz-Lehm-Baus. Von dem Souterrain erfasste man 
nur die südöstliche Ecke mit stufenförmigem, von der 
Ostseite aus anliegendem Halseingang.

Die Ausgrabung in der Nähe des Hotels Continental 
hat eine bisher unbekannte Besiedlung festgestellt, die 
unsere Vorstellungen über das Erscheinungsbild dieses 
Gebietes am Ende des Mittelalters ändert.

BRNO (K. Ú. LÍŠEŇ, OKR. BRNO-MĚSTO)
„Staré Zámky”. Raný středověk. Hradiště. Detek-

torový průzkum. Uložení nálezů: Moravské zemské 
muzeum.

Lokalizace: okolí bodu Y= -590250,85, X= -1159151,413 
(S-JTSK)

Na hradisku Staré Zámky u Líšně (Staňa 1960, 1972, 
Čižmář 2004, 92-93) proběhl ve dnech 4.–7. listopadu 
2011 detektorový průzkum. Studenti Ústavu archeologie 
a muzeologie Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity 
Mgr. Richard Bíško, Mgr. František Trampota, Bc. Ond-
řej Blaha, Bc. Jarmila Nedbalová, Bc. Jakub Těsnohlídek, 
Bc. Peter Tkáč a Bc. Libor Kalčík se pokusili ověřit, zda 
exponovaná lokalita v katastru Brna – Líšně může ještě 
vydat nové doklady o osídlení hradiska. Před samotnou 
akcí byla plocha hradiska rozdělena do pravidelné čtver-
cové sítě o rozměrech čtverců 50 x 50 m. Při listopado-
vém průzkumu byla zmapována situace ve čtvercích 1, 2 
a částečně i 3 (obr. 41). 

V ornici do hloubky 15 cm bylo nalezeno 211 želez-
ných a 3 bronzové předměty. K významným železným 
artefaktům patří soubor pěti raně středověkých šipek – 
dvou rombických (obr. 42:4, 5), dvou listovitých s trnem 
(obr. 42:1, 2) a jedné s půlkou listu a tulejí (obr. 42:3). 
Dále byla nalezena železná kruhová přezka s masivním 
obdélným trnem (obr. 42:7). Analogické přezky byly zís-
kány na pohřebišti v Čelákovicích (Mašková 2005, 11–
14), ale také z Dominikánského náměstí v Brně (Zůbek 
2002, 138) nebo z Pražského hradu, kde jsou v hrobech 
interpretovány jako kování rakve (Beranová, Lutovský 

Obr. 41. Staré Zámky u Líšně (okr. Brno-město). Plocha 
detektorového průzkumu 2011. 
Fig. 41. Staré Zámky by Líšeň (Dis. Brno-město). Area of 
detector´s research 2011.
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2009, 259, obr. 285). Kruhové přezky se datují od mlado-
hradištního období do raného novověku (Mašková 2005, 
11–12). Mezi dalšími nálezy bylo identifi kováno 53 hře-
bů, zlomky 24 železných nožů, 7 železných přezek, 5 že-
lezných hřiven, 5 dvouramenných skob, 2 seker, motyky, 
pilníku, nákončí (obr. 42:6) a kování vědra.

Libor Kalčík
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Resumé
The detector research was made in November 2011. It 

found proofs of early medieval settlement. Among more 
important fi ndings there is a group of fi ve iron arrows 
and round iron brace. Other fi ndings included pieces of 
knives, nails, braces and ironworks.

BRNO (K. Ú. PONAVA, OKR. BRNO-MĚSTO)
Staňkova 358/8, p. č. 740/1. Novověk (zima 

1805/1806?). Hromadný hrob. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 598168.1:1159231.57.

Dne 1. 4. 2011 byli pracovníci ÚAPP Brno, v. v. i., 
prostřednictvím Policie ČR telefonicky informováni 
o náhodném nálezu lidských kosterních pozůstatků ve 
sklepních prostorách bytového domu Staňkova 358/8, 
k němuž došlo při výkopových pracích realizovaných 
v souvislosti se statickým zajištěním tohoto objektu. 
Okamžitá prohlídka místa jednoznačně prokázala, že vy-
zvednutý antropologický materiál pochází z narušeného 
novověkého hromadného hrobu.

Kvůli betonové podlaze ponechané na zbývající ploše 
suterénu bylo možné následným záchranným výzkumem 
ve dnech 4.–5. 4. 2011 odkrýt jen malou výseč hrobo-
vé jámy (obr. 43), v níž byly zjištěny pozůstatky celkem 
12 osob, a to výhradně mladých mužů ve věku od 20 do 
30 let. Pouze tři skelety se však dají označit za relativně 
kompletní, z ostatních se podařilo vyzvednout jen čás-
ti odhalené a ohrožené výkopovými pracemi. Navzdory 
značnému poškození zejména středu hrobu stavebními 
dělníky je zřejmé, že zatímco v severní polovině hrobu 
byli mrtví umístěni v řadě antipodicky vedle sebe na zá-
dech s orientací střídavě severo-severozápad a jiho-jiho-
východ, v jižní leželi v několika vzájemně se překrýva-
jících řadách jak na zádech, tak také na boku či na břiše 
ve směru východ – západ, respektive západ – východ. 
Jednomu z mužů byla krátce před smrtí chirurgicky am-
putována levá dolní končetina 14 cm nad kolenem, další 
pak opět nedlouho před skonem utrpěl tříštivou zlomeni-
nu levé pažní kosti. U koster ani v zásypu nebyly zjiště-
ny žádné předměty, což nasvědčuje tomu, že zesnulí byli 
pochováni buď nazí, nebo jen v nějakých jednoduchých 
plátěných oděvech. Uvedená skutečnost ale zároveň brá-
ní přesnějšímu datování, které se tak opírá pouze o po-
znatek, že nejspíše neoznačený a dávno zapomenutý hrob 
byl porušen již při kopání základů pro stávající dům. Ten 
byl vybudován nejpozději v roce 1876, kdy je již zakres-
len na indikační skice Velké Nové ulice.

Obr. 42. Staré Zámky u Líšně (okr. Brno-město). 1, 2 – 
listovité šipky s trnem, 3 – listovitá šipka s tulejí, 4, 5 – 
rombické šipky, 6 – nákončí, 7 – kruhová přezka.
Fig. 42. Staré Zámky by Líšeň (Dis. Brno-město). 1, 2 – 
arrowheads with spine, 3 – arrowhead, 4, 5 – rhombic 
arrowheads, 6 – fi tting, 7 – round brace.
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Obecně hrob svým uspořádáním odpovídá hromad-
ným pohřbům vojáků zemřelých v důsledku zranění nebo 
infekční choroby. Z časového hlediska je významná pří-
tomnost chirurgické amputace, která byla rozšířená a ty-
pická pro ošetření zraněných ve válečných konfl iktech až 
od 18. století. Pro Brno tak přichází do úvahy rok 1866, 
kdy sem po střetu u Hradce Králové přišla pruská a saská 
armáda s epidemií cholery, či jeden z konfl iktů napoleon-
ských válek na počátku 19. století (srov. Fryščok 2000). 
Rok 1866 lze nejspíše vyloučit, neboť podle dostupných 
zpráv byli zesnulí vojáci tehdy ukládáni na existujících 
hřbitovech ve Starém Brně a v Černých Polích, popřípadě 
na nově založeném zvláštním pohřebišti na dnešní Les-
né, jehož část byla archeologicky prozkoumána v letech 
2005 a 2009 (Holub et al. 2008, 360; 2010, 402–403). 
Navíc vojenské hroby z prusko-rakouské války byly za 
dohledu německých diplomatů obvykle pietně udržová-
ny a někdy exhumovány (Fryščok 2000, 17–19), takže se 
zdá velmi nepravděpodobné, aby jeden z nich byl již po 
deseti letech bez povšimnutí narušen stavbou domu.

Jako nejpřijatelnější možnost zůstává tedy zařazení 
hrobu do napoleonských válek, během nichž byli raně-
ní vojáci v Brně soustředěni hlavně v letech 1805, 1809 
a 1813. Zatímco po bitvách u Znojma (1809) a Lipska 
(1813) dokázaly raněné pojmout stávající špitály s vlast-
ními hřbitovy, zcela odlišná situace zavládla po bitvě 
u Slavkova (2. 12. 1805), kdy bylo město raněnými a mrt-
vými doslova zaplaveno. Ve stálých i mnoha provizorních 
špitálech a lazaretech umíraly v otřesných podmínkách 
tisíce vojáků nejen na následky zranění, ale především 
v důsledku epidemií tyfu a úplavice. Očití svědkové popi-

sují v ulicích města vozy plné nahých mrtvol, nedůstojně 
pohřbívaných čas od času vězni ze Špilberku (Bohuno-
vá 2003, 202–203; Fryščok 2000, 14–15; Vargová, Ho-
ráčková, Menšíková 2011, 27–28). Zařazení hrobu do 
zimy na přelomu roků 1805 a 1806 výrazně podporuje 
zmínka o zřízení jednoho z takových provizorních špitálů 
v tanečním sále a hostinci v parku Lužánky (Bohunová 
2003, 202, 203; Šujan 1902, 295), vzdáleném jen něco 
málo přes 200 m. Jižní konec dnešní Staňkovy ulice, teh-
dy první pole za hranicí parku, navíc dobře přístupné po 
cestě do Králova Pole, tak představoval nejbližší vhodné 
místo pro pohřbívání zde zemřelých vojáků.

Jiří Kala, Michal Přichystal
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Obr. 43. Brno-Ponava, Staňkova 358/8. Půdorys hromadného hrobu.
Abb. 43. Brno-Ponava, Staňkova 358/8. Grundriss des Massengrabes.
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Vargová, L., Horáčková, L., Menšíková, M. 2011: 
Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. sto-
letí. Brno (Multimediální podpora výuky klinických 
a zdravotnických oborů: Portál LF MU [online] 9. 3. 
2010, poslední aktualizace 30. 6. 2011 [cit. 2011-12-
07]. Dostupný z WWW: http://portal.med.muni.cz/
clanek-537-zdravotni-pece-o-brnenske-obyvatele-v-
-18-a-19-stoleti.html).

Resumé
Brno (Kat. Ponava, Bez. Brno-město). Bei der Ret-

tungsgrabung im Souterrain des Hauses Staňkova Stra-
ße 358/8 wurde ein neuzeitliches Massengrab entdeckt. 
Höchstwahrscheinlich stammt dieses Grab aus der Wen-
de des Jahres 1805/1806 her. 

BRUNTÁL (OKR. BRUNTÁL)
Zámek. Středověk, novověk. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí nádvoří zámku Bruntál 
uskutečnila společnost Archaia Olomouc, o. p. s., v mě-
sících červen až říjen 2011 záchranný archeologický 
výzkum při výkopových pracích na předmětné stavbě. 
Stavebními pracemi bylo obnaženo zdivo do výšky cca 
1–1,2 m na všech třech křídlech zámku lemujících ná-
dvoří, kromě toho byly v ploše nádvoří realizovány výko-
py nové dešťové kanalizace. Výkopy zpravidla  zachytily 
pouze novověké nebo spíše recentní komunikační úpravy 
a pak hned jílovité podloží, což nasvědčuje několikaná-
sobným razantním úpravám povrchu nádvoří. Více infor-
mací přinesla dokumentace obnaženého zdiva zámku, při 
níž byly indikovány různé zděné konstrukce odpovídající 
jednotlivým stavebním fázím zámku. Nejstarší doklady 
náležící ještě patrně předchozímu gotickému hradu byly 
rozpoznány v jihozápadní, jižní a jihovýchodní části. 
Ve východní části nádvoří byl před vchodem do nynější 
kaple zachycen velmi torzovitý pozůstatek kamenného 
sklepa, náležící zřejmě rovněž ke „hradní“ fázi zámku. 

Kromě toho byly rozeznány jednotlivé stavební sekvence 
zámku. Z novověkých navážek zde byla vyzvednuta ko-
lekce keramických zlomků středověkého a novověkého 
stáří.

Peter Kováčik, Petra Veselá
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Resumé
Bruntál (Bez. Bruntál), Schloss. Mittelalter, Neuzeit. 

Rettungsgrabung.

BŘEZNÍK (OKR. TŘEBÍČ)
Farní kostel Nanebevzetí P. Marie se hřbitovem. 

Středověk, novověk. Kostel, hřbitov. Povrchový prů-
zkum.

Koncem roku 2011 byl členy autorského týmu zjiš-
těn odkrytý profi l náspu u severozápadní části ohradní 
a opěrné hřbitovní zdi u římskokatolického farního kos-
tela Nanebevzetí P. Marie v Březníku. Po začištění profi lu 
bylo zjištěno recentní stáří náspu, což odpovídá zázna-
mům o úpravách části farského pozemku v obecní kro-
nice počátkem 90. let (Brůžová, Menšík, eds. 2001, 57). 
V recentních navážkách severně od zkoumaného profi lu 
(obr. 44:3) však byly v zemině pocházející z vykopa-
ných hrobů identifi kovány drobné fragmenty středověké 
keramiky. Opakovaným povrchovým průzkumem byla 
z tohoto prostoru získána menší kolekce keramických 
fragmentů, z nichž nejstarší je datovatelný do 1. poloviny 
13. století. Tyto nálezy naznačují porušování archeolo-
gických situací v prostoru hřbitova, což by odpovídalo 
zprávám z odborné i populárně naučné literatury, která 

Obr. 44. Březník. Farní kostel Na-
nebevzetí P. Marie a jeho okolí. 1, 
2 – hroby s nálezem kamenného 
zdiva; 3 – navážky se středověkou 
keramikou. 
Fig. 44. Parrish Church of the As-
sumption of Virgin Mary and its 
vicinity. 1,2 – graves with fi nds of 
stone walls, 3 – backfi lls with fi nds 
of medieval pottery.
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s větší či menší mírou pravděpodobnosti klade do pro-
storu západně od kostela zaniklé šlechtické sídlo s pří-
mou vazbou na románský emporový kostel (např. Dufka, 
Richter 1934, 155–156; Lysák 2007, 14–15). Získané ná-
lezy budou uloženy v Muzeu Vysočiny v Třebíči.

V další fázi výzkumu bylo přikročeno k přesnému za-
měření kostela a hřbitovní zdi s možnou vazbou na starší 
fortifi kační prvky prostřednictvím GPS přijímače Trim-
ble Geoexplorer 6000 GeoXH (S-JTSK). Zaměřena byla 
rovněž dvojice hrobů v západní části hřbitova, které bý-
valý hrobník zdejší farnosti označil za místa, kde při ko-
pání hrobů narazil na kamenné zdivo vázané maltou (obr. 
44:1, 2). Verifi kace měření byla provedena za pomoci 
totální stanice Pentax R-315 (operátoři R. Bíško a J. Ne-
dbalová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofi cké 
fakulty Masarykovy univerzity). Prostřednictvím totální 
stanice byla rovněž získána data pro 3D modelaci relié-
fu západní části farského pozemku, kde lze předpokládat 
pozůstatky objektů souvisejících se zaniklým panským 
sídlem. Získaná data byla následně zpracována prostřed-
nictvím počítačových aplikací ArcGIS a Surfer. Zjištěné 
poznatky budou v průběhu roku 2012 dále verifi kovány 
geofyzikálními a geologickými prospekčními metodami.

Josef J. Kovář, Lubomír Prokeš, Michal Hlavica, 
Martin Kuča, Milan Vokáč
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Resumé
Březník (Třebíč district), Parrish Church of the As-

sumption of Virgin Mary. Middle Ages, Modern history. 
Church, cemetery. Surface research.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (K. Ú. BÍLAVSKO, OKR. 
KROMĚŘÍŽ)

Kostel sv. Bartoloměje, parc. č. 5. Raný a vrcholný 
středověk. Osídlení. Záchranný výzkum.

V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-
tiční akce „Venkovní úpravy na kostele sv. Bartoloměje 
v Bílavsku” byl v měsících červnu a červenci 2010 pro-
veden záchranný archeologický výzkum formou dohledu 
nad výkopovými pracemi, který uskutečnili pracovníci 
Archaia Olomouc, o. p. s. Část obce Bílavsko se nachá-
zí asi 2,5 km jihozápadně od Bystřice pod Hostýnem. 
Kostel sv. Bartoloměje se nalézá při jihozápadním okraji 

obce. Stavba je situována na severozápadně orientova-
ném svahu, který klesá od zalesněného navrší Chlumu. 

Nejstarší zmínka o obci a existenci farního kostela je 
spojena s rokem 1364. Z pohledu středověké archeologie 
je na katastru obce nejdůležitější přítomnost hradu Chlum 
situovaného v místě stejnojmenného hřbetu. Výsledkům 
zjišťovacího výzkumu a odbornému zpracování této lo-
kality se věnoval J. Kohoutek (1995, 35–37). 

V případě samotného kostela sv. Bartoloměje se jed-
ná o přibližně orientovanou podélnou jednolodní stav-
bu s projmutě odsazeným půlkruhovitým presbyteriem. 
K severní straně presbyteria přiléhá čtyřboká sakristie. 
Samotná loď kostela je obdélného půdorysu. Západní 
průčelí kostela tvoří hranolová věž. Vstupní prostor je 
tvořen valeně podklenutým podvěžím. Kněžiště je zakle-
nuto plackou mezi pasy a konchou. V západní části lodi je 
situována hudební kruchta, která je podklenuta plackami 
mezi pasy. Z vnější strany závěru presbyteria jsou patrné 
dva druhotně osazené architektonické články. V prvém 
případě jde o konzolu tvořenou polygonální krycí deskou, 
pod kterou se nachází sochařsky ztvárněná lidská tvář. 
Ve druhém případě pak jde o terč svorníku s reliéfně pro-
vedeným čtyřlistem renesančního stáří. Stávající podoba 
kostela odpovídá přestavbě z roku 1784. Z původního 
kostela byla ponechána pouze hranolová věž, ve které se 
nachází zvony z let 1568 a 1782. Renesanční zvon nese 
na svém plášti rodové znaky se jmény Bernarda ze Že-
rotína a Přemka Prusinovského z Víckova (Samek 1994, 
332–333). 

Stavebním výkopem vedeným podél základů lodi 
a presbytáře kostela bylo zachyceno intaktní podloží, na 
které nasedal zkulturněný půdní horizont. Z této vrstvy 
se v rámci dokumentovaného profi lu P1 podařilo vyvzor-
kovat dosud nejstarší soubor středověké keramiky z 12. 
století, který lze spojit se samotnými počátky obce. Povr-
chovou prospekcí na výkopcích hlíny bylo zajištěno dále 
několik zlomků římsovitých okrajů ze 13. století. 

Ze zděných stavebních konstrukcí se při západním 
nároží lodi kostela podařilo zachytit základ, který zřej-
mě souvisel s původní gotickou stavební etapou objektu. 
Šířka této stavební konstrukce vyzděné z lomového ka-
mene pojeného vápennou maltou se pohybovala od 1,8 
do 2,0 m. Bližší informace o významu této nově odkryté 
středověké substrukce prozatím neznámé funkce by mohl 
v budoucnosti přinést jedině případný revizní zjišťovací 
průzkum.

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík
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Resumé
Bystřice pod Hostýnem (Kat. Bílavsko, Bez. Kroměříž), 

St. Bartholomäus Kirche, Parzellennr. 5. Früh- und Hoch-
mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

ČELECHOVICE NA HANÉ (OKR. PROSTĚJOV)
Cukrovarská ulice. Vrcholný středověk. Vesnice. 

Záchranný výzkum.

V březnu roku 2011 pracovníci Archeologického cen-
tra Olomouc, p. o., provedli záchranný archeologický vý-
zkum v ulici Cukrovarská v obci Čelechovice na Hané. 
Výzkum byl uskutečněn v souvislosti s rekonstrukcí ko-
munikace v obci. Investorem této akce byl Olomoucký 
kraj. 

Ulice Cukrovarská leží v západní části obce. Archeo-
logické objekty byly prozkoumány v její východní části, 
v prostoru silnice před domy č. p. 19–24, v nadmořské 
výšce 232 metrů. Místo nálezu archeologických objektů 
je na mapě ZM ČR 1:10 000, kladový list 24-22-04 iden-
tifi kováno těmito koordináty: 196:150 a 206:148 (měřeno 
v mm od ZSČ:JSČ). 

Během záchranného výzkumu bylo prozkoumáno 
celkem 13 zahloubených archeologických objektů. Jeden 
objekt, hliník, je datován do období popelnicových polí 
a zbývající sídlištní objekty náleží vrcholnému středově-
ku, dle předběžné analýzy keramiky do 15. století. Sedm 
objektů reprezentují klasické zásobní jámy (přinejmen-
ším některé byly následně použity jako jámy odpadaní), 
tři ploché jámy oválného půdorysu mají blíže neurčený 
charakter a dále byla v prostoru výzkumu objevena jed-
na kůlová jamka. Patrně relikt většího „sklípku“, poz-
ději pravděpodobně také použitého jako odpadní jáma, 
představuje objekt č. 3, ve kterém bylo nalezeno největší 
množství materiálu. 

Objekt č. 3 zasahoval za hranici komunikace a jeho 
dno se nacházelo pod hladinou spodní vody. Z těchto 
důvodů nebyl prozkoumán celý. Objekt má nepravidel-
ný tvar s rozměry: zachycená maximální šířka 2,60 m, 
délka 1,80 m a hloubka 1,30 m. Převážná část nálezů se 
nacházela ve spodní značně promáčené vrstvě. Kromě 
velkého souboru keramiky, který tvoří typická keramika 
vrcholného středověku, včetně trojnožek, hrnců s vnitřní 
glazurou, pokliček atd., zde byl objeven např. také zlo-
mek cedníku, spodní část loštického poháru nebo zlomky 
červeně malované keramiky. Díky vlhkému prostřední se 
nám zde dochoval i relikt látky. 

Vedle keramiky tvoří nejpočetnější nálezy zvířecí 
kosti. V zásobních jámách č. 1 a 4 byly nalezeny části 
koňské kostry. V objektu č. 1 to byla pánev a končetiny 
a v objektu č. 4 potom část lebky a páteř. Mezi dalšími 
nálezy je zastoupena mazanice, zlomek skla, popř. sko-
řápky ze 4 vajec (v obj. č. 3).

Vendula Vránová

Resumé
Čelechovice na Hané (Prostějov district). High Mid-

dle Ages. Village. Rescue excavation.
During a rescue archaeological research in Čelechovice 

na Hané twelve medieval settlement pits and one clay pit 
from late Bronze Age were examined. Lots of fi nds were 
discovered mainly in seven storage pits. A fragment of 
medieval cloth was found in a damp fi lling of a pit no. 3.

DIVÁKY (OKR. BŘECLAV)
„Padělky za humny“. Střední a mladší doba hra-

dištní (9. a 11. století). Pohřebiště. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově. 

 Záchranný výzkum na středohradištním a mladohra-
dištním pohřebišti pokračoval v červenci 2011 dvanáctou 
sezonou. Bylo postupováno systémem sond s cílem vy-
mezit pohřebiště na západní straně. Sondy o šířce 0,5 m 
byly hloubeny v odstupu 1,5 m ve směru sever – jih. 
V sondách byly rozpoznávány hrobové jámy. Bylo pro-
zkoumáno 12 hrobů ze střední doby hradištní. Dva z nich 
byly výklenkové. V několika hrobech byly objeveny sto-
py dřevěných konstrukcí. V hrobě 206 byl mrtvý obložen 
několika kameny. Z hrobové výbavy byly nejčastěji na-
lézány nože. Ve třech hrobech byly odkryty šperky (ná-
ušnice, korálky, gombík). V hrobě 211 se nalezly ostruhy 
a v hrobě 214 železné kopí. Pohřebiště dále pokračuje 
západním směrem. Pravděpodobně se jedná již pouze 
o středohradištní fázi pohřbívání, protože při výzkumu 
nebyly již dvě sezony nalezeny žádné mladohradištní 
hroby.

Tomáš Mořkovský

Resumé
Diváky (Břeclav district), “Padělky za humny”. The 

Middle Ages (9th and 11th century). Graveyard. Rescue 
research. Findings are in Regional museum Mikulov. 

During rescue archaeological research in July 2011 
twelve Slavonic graves from 9th century were found.  In 
some graves remnants of wood constructions were found. 
In the grave number 206 various stones around the skel-
etal remains were located. In the graves we found some 
knives, jewels, iron spurs and an iron spear. The grave-
yard continues in the western direction, but only graves 
from 9th century have been found.

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

Jihovýchodní část intravilánu. Vrcholný středověk 
(15. století), novověk. Vesnice. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 616288.72:1153362.33, 616448.85:
1153227.29, 616458.49:1153283.24, 616360.1:1153385.49.

V průběhu druhé poloviny roku 2011 uskutečnili 
pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, 
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v. v. i., záchranný archeologický výzkum v jihovýchodní 
části intravilánu obce Domašov v souvislosti s výstav-
bou splaškové kanalizace. Uvedený prostor se rozkládá 
v údolní nivě po pravé straně v současnosti zatrubněného 
Domašovského potoka. Jeho přesná poloha je na ZM ČR 
1:10 000, list 24-32-16 určena krajními body o souřad-
nicích 120:155, 121:166, 139:157 a 131:152 mm od Z:J 
s. č.

Na profi lech liniových výkopů, vedených v trasách 
stávajících uličních komunikací, byla sledována různě 
mocná novověká souvrství, která se ve výše vymezeném 
území vytvořila jak přirozenou sedimentací erodovaného 
materiálu, tak umělým navážením a vyrovnáváním te-
rénu. Kromě novověkého materiálu, mimo jiné odpadu 
perleťářské výroby, byla pouze v jednom případě zazna-
menána intruze zlomků keramických nádob z 15. století. 
Mladohradištní komponentu, objevenou v tomto úseku 
obce při plynofi kaci v roce 2000 (srov. Salaš 2001), se 
nepodařilo zachytit.

Michal Přichystal 

Literatura
Salaš, M. 2001: Domašov (okr. Brno-venkov). Přehled 

výzkumů 42 (2000), 206.

Resumé
Domašov (Kat. Domašov u Brna, Bez. Brno-venkov). 

Bei der Rettungsgrabung im südöstlichen Teil der Geme-
inde wurden neuzeitliche Schichten entdeckt, welche nur 
in einem Fall die Beimischung der hochmittelalterlichen 
Scherben enthalten haben.

DUBICKO (OKR. ŠUMPERK)
„Za kostelem”, parc č. 332/5, 332/9, 332/10, 348/7 

a 339/7. Vrcholný středověk. Sídliště? Záchranný vý-
zkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Šumperk, 
přír. č. 13/2011.

Plošný záchranný výzkum při stavbě nové komunika-
ce a rodinných domů byl na této polykulturní sídlištní lo-
kalitě prováděn v letech 2010–2011 (podrobné informace 
viz oddíl Doba bronzová). Koordináty: ZM 1:10000 14-
43-10, 260:183, 265:186, 275:172, 265:168. Výzkumy 
budou pokračovat i v následujícím roce na parcelách zbý-
vajících plánovaných rodinných a řadových domů.

Zatím bylo prozkoumáno cca 140 sídlištních objek-
tů, z nichž byla většina datována do slezskoplatěnické 
kultury a několik objektů spadá již do kultury s lineární 
keramikou. Naopak některé objekty budou zřejmě patřit 
až do období středověku – zejména liniový příkopovitý 
objekt č. 2 s keramikou slezskoplatěnickou i středověkou, 
který porušoval starší sídlištní slezskoplatěnickou jámu. 
Zlomky vrcholně středověké keramiky byly získány též 
povrchovým sběrem v areálu lokality, detektor kovů za-

chytil železný hrot šipky kosočtvercového průřezu. Vr-
cholně středověké objekty a nálezy by mohly souviset se 
zmínkami o existenci tvrze, jejíž situování se předpoklá-
dá právě v blízkosti dubického kostela.

Jakub Halama

Resumé
Dubicko (Bez. Šumperk), „Za kostelem”, Parz. Nr. 

332/5, 332/9, 332/10, 348/7 a 339/7. Hochmittelalter. 
Siedlung (?). Rettungsgrabung. Ablagerung: Heimatkun-
denmuseum in Šumperk, Zuwachs. Nr. 13/2011.

HLUBOČKY (K. Ú. HRUBÁ VODA, OKR. OLOMOUC)
Zřícenina hradu Hluboký. Středověk. Ojedinělé 

nálezy. Povrchový průzkum. Uložení nálezů: Vlasti-
vědné muzeum Olomouc.

V listopadu roku 2011 byla do Vlastivědnému muzea 
v Olomouci předána kolekce kovových předmětů z hradu 
Hlubokého. Šlechtické sídlo bylo vystavěno na skalna-
tém výběžku jesenického předhůří, který je ze tří stran 
obtékán říčkou Bystřičkou.

 
První písemná zmínka o lokalitě pochází z roku 1351. 

Tehdy hrad zdědil Karel IV. po svém příbuzném olo-
mouckém biskupovi Janu Volkovi. Následně jej předal 
svému bratrovi markraběti Janu Jindřichovi. Moravský 
markrabě Jošt, syn Jan Jindřicha, jej roku 1382 přenechal 
k osobnímu užívání Lackovi z Kravař a od roku 1406 
dostal rod Kravařských toto sídlo dědičně. Hrad se také 
nesmazatelně zapsal do dějin v době husitských válek, 
kdy se i tato lokalita stala součásti blokády katolické Olo-
mouce. Tehdejší majitelé, bratři Ondřej a Milota z Tvor-
kova a jejich příbuzný Dobeš Tvorkovský z Kravař, sídlo 
předali do rukou husitských hejtmanů Dobeše Puchalta 
a Petra Holého. Avšak roku 1426 byl hrad v rámci ofen-
zívy Albrechtových vojsk dobyt zemským hejtmanem 
Haškem Ostrovským a následně pobořen. Hradní ruina 
je roku 1447 prodána Bernardovi z Žerotína, ale již jako 
pustá. Tentýž stav je konstatován i v pozdějších písem-
ných pramenech (k tomu např. Kouřil, Plaček 1987, 45; 
Tymonová 1996, 33).

Zhodnocení archeologických nálezů z lokality bylo 
publikováno teprve nedávno K. Brůnovou, která kon-
statovala, že do té doby známé archeologické nálezy lze 
vročit do 14. a první poloviny 15. století a odpovídají pí-
semným zprávám (Brůnová 2004, 52–54).

Nově získanou kolekci tvoří čtrnáct kovových před-
mětů. Zastoupena jsou stavební kování, a to dvěma klín-
ci a třemi hřebíky. Šest artefaktů náleží k výstroji koně 
a jezdce, kterou reprezentují čtyři fragmenty podkov, 
podkovák a jedna celá ostruha. Po jednom kuse dopl-
ňuje soubor hrot střely, blíže neurčený klínový předmět, 
bronzové ozdobné kování a drátek. Pro datování je nej-
vhodnější ostruha s dlouhým krčkem ukončená částečně 
dochovaným paprsčitým kolečkem. Ramena jsou esovitě 
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prohnutá a zakončená plochými úchyty s dvojicí otvorů 
(obr. 45). Tento typ ostruh náleží do průběhu 15. století 
(např. Burian 1982, 24–26; Krajíc 2003, 118–126). K da-
tování nám mohou napomoci i čtyři fragmenty podkov 
bez hmatce, ale již se žlábkem pro podkováky, které mů-
žeme vročit do 14. nebo 15. století (např. Burian 1984). 
Zbylé metalické artefakty jsou k přesnějšímu datování ví-
ceméně nevhodné. S přihlédnutím k výše zmíněné práci 
K. Brůnové (2004) lze konstatovat, že máme k dispozici 
novou, poměrně kvalitní, kolekci kovových předmětů. Ta 
nijak nevybočuje z dosud známého rámce archeologic-
kých nálezů z lokality a také poměrně kusých historic-
kých zpráv o hradu Hlubokém.

Lukáš Hlubek
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kého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí 
a analýza výrobků ze železa I. Praha, Sezimovo Ústí, 

Tábor: Archeologický ústav AV ČR Praha, Městský 
úřad Sezimovo ústí, Husitské muzeum.

Tymonová, M. 1996: Nástin vývoje šlechtických sídel 
na Olomoucku. In: M. Čermák (ed.): Střední Morava, 
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Resumé
In der Burg Hluboký wurde eine Kollektion von den 

Eisengegenständen gewonnen, die wir in 14.–15. Jahr-
hundert einordnen können, was den bis jetzt erhaltenden 
Funden aus diesem Sitz und auch den dürftigen schriftli-
chen Nachrichten über die Fortifi kation entschpricht.

HRANICE (OKR. PŘEROV)
Šromotovo náměstí č. p. 791. Novověk. Kostel. Zá-

chranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl zapříčiněn vý-
kopovými pracemi podél obvodových zdí budovy kostela 
Českobratrské církve evangelické v Hranicích a probíhal 
ve dnech 14. 6. 2011 až 16. 6. 2011. Tyto výkopové práce 
byly realizovány kvůli odstranění vzlínání spodní vody 
do zděných konstrukcí této stavby, a také kvůli vyhotove-
ní nového připojení budovy Husova sboru ke kanalizaci. 
Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – čís-
lo listu 25-12-22: Z : 0 – J : 147; Z : 5 – J : 149 ; Z : 4 – J : 146. 
Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) 
a jižní (J) sekční čáry. 

Archeologický výzkum se soustředil na dohled při 
hloubení výkopů a především na fotografi ckou dokumen-
taci stavu zjištěných zděných konstrukcí. Během výzku-
mu bylo částečně prozkoumáno základové zdivo dnešní-
ho evangelického kostela, které může mít původ ještě ve 
stavbě modlitebny bratrského sboru z první poloviny 16. 
století (Hosák, Indra, Jašková 1969, 56), který byl zničen 
za třicetileté války a v 17. století přebudován na kato-
lický kostel. Následně na konci 18. století byl přestavěn 
na skladiště soli a v roce 1923 byla tato stavba předána 
Českobratrské církvi evangelické. Dále byly ve výkopech 
na západní a východní straně evangelického kostela pro-
zkoumány části zděných konstrukcí, které byly postave-
ny v rámci přestavby tohoto objektu na katolický kostel 
nebo na pozdější objekt skladiště soli. 

Jakub Vrána
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Hosák, L., Indra, B., Jašková, M. 1969: Hranice, dějiny 

města. Díl 1. Hranice: Městský národní výbor.

Resumé
Hranice (Bez. Olomouc), Šromotovo Platz Nr. 791. 

Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

Obr. 45. Hrad Hluboký. Železná ostruha. Kresba I. Hra-
dilová.
Abb. 45. Die Burg Hluboký. Der Eisensporn. Zeichnung 
I. Hradilová.
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HRONOVICE (OKR. TŘEBÍČ)
Horní rybník, parcela č. 18. Mladší doba hradištní, 

vrcholný středověk, novověk. Rybník, nálezy v dru-
hotné poloze. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 639310.11:1165663.01, 639412.37:
1165574.38, 639400.44:1165524.96, 639276.02:1165610.18.

Ve dnech 12.–15. 4. 2011 uskutečnili pracovníci Ústa-
vu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchran-
ný archeologický výzkum v prostoru vypuštěného Hor-
ního rybníka (parcela č. 18) v souvislosti s jeho opravou 
a odbahněním. Uvedený rybník, který je zakreslen již na 
mapě I. vojenského mapování z 2. poloviny 18. století, se 
nachází na severozápadním okraji intravilánu Hrotovic, 
v části vymezené ulicemi Jihlavská, Hladov a Milačka. 
Jeho přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, list 24-33-11 
určena krajními body o souřadnicích 410:222, 410:215, 
415:213, 422:206 a 425:214 mm od Z:J s. č.

Výskyt archeologických nálezů na ploše vypuštěné-
ho Horního rybníka byl náhodně zjištěn pracovníky ar-
cheologické společnosti Pueblo, o. p. s., ve chvíli, kdy již 
byl z většiny jeho dna za pomoci stavební mechanizace 
odstraněn bahnitý sediment a v jeho hrázi bylo částečně 
vybudováno nové trubní výpustní zařízení a nový bez-
pečnostní přeliv. Zaměstnanci Ústavu archeologické pa-
mátkové péče Brno, v. v. i., kterému byla akce nakonec 
po dohodě přidělena Archeologickou regionální komisí 
pro kraj Vysočina, provedli v přítomnosti investora dne 
12. 4. 2011 důkladnou prohlídku dotčeného prostoru z hle-
diska archeologického zájmu a povrchový sběr materiálu. 
Ukázalo se, že archeologické nálezy jsou roztroušeny ve 
zbytcích bahnitého sedimentu především podél celého 
pravého (jihozápadního) břehu rybníka, zatímco na pro-
tější straně nádrže se vyskytují jen ojediněle. Intaktní ar-
cheologické situace pak byly zaznamenány jen uprostřed 
úzkého, dosud neodtěženého pruhu terénu podél pravého 
(jihozápadního) břehu rybníka. Uvedené místo bylo ve 
dnech 13.–15. 4. 2011 prozkoumáno pomocí ručně ko-
paných sond.

Odkryty byly pozůstatky novověkého až recentního 
souvrství, které se zde postupně vytvořilo zčásti přiroze-
nou sedimentací erodovaného materiálu, zčásti naváže-
ním nejspíše při dřívějších úpravách okraje nádrže. Do 
stejného časového období patří s velkou pravděpodob-
ností také všechny odkryté zahloubené objekty, vztahu-
jící se asi opět k stávajícímu rybníku (trativod, zpevnění/
ohrazení břehu?). Uvedené novověké až recentní kon-
texty však obsahovaly jako intruzi zlomky keramických 
nádob z vrcholného až pozdního středověku, a dokonce 
i z mladší doby hradištní. Původ těchto příměsí se bohu-
žel nepodařilo objasnit. Na prvním místě přichází do úva-
hy náhodné přemístění nálezů v souvislosti s přesunem 
zeminy patrně odněkud z prostoru obce (zámku?), v pří-
padě nejstarší komponenty ovšem může jít také o splachy 
z lokality zmiňované v Pamětní knize obce se zápisy z let 
1808–1952 (založené ovšem až roku 1890). Podle blíže 
nedatované zprávy totiž objevil J. Odehnal „na panském 

poli nad Horním rybníkem tlusté střepy z nádob z tuhovi-
té hlíny na kruhu zrobených, ozdobené vlnitými čarami“ 
(Bašta 2006, 14). Uvažovaný povrchový průzkum pole 
nad Horním rybníkem, který mohl posledně uvedenou 
domněnku ověřit, však nebyl nakonec vůbec realizován, 
neboť právě do tohoto prostoru byl odvážen vytěžený se-
diment z nádrže.

Michal Přichystal

Literatura
Bašta, J. 2006: Muzeum v Hrotovicích. Rkp. diplomové 
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Resumé
Hrotovice (Bez. Třebíč). Bei der Rettungsgrabung im 

Teich Horní wurden neuzeitliche Schichten und Gruben 
entdeckt, in deren Ausfüllung auch früh- und hochmitte-
lalterliche Scherben  gefunden wurden.

HULÍN (K. Ú. CHRÁSŤANY, OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. Středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Během sledování prací při stavbě „Vodovod Chráš-
ťany“ byly zachyceny archeologické situace na dvou 
místech ve startovacích výkopech pro protlak ve středu 
místní části Chrášťany. V prvním výkopu byly zdoku-
mentovány propálené vrstvy datované podle keramiky do 
středověkého období (14.–15. století). V druhé sondě byl 
prozkoumán zahloubený objekt datovaný do 15. století, 
narušený z jedné strany vrstvou novověkých navážek.

Ivan Čižmář

Resumé
Hulín (Kat. Chrášťany, Bez. Kroměříž), Innenbereich. 

Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

JAVORNÍK  (K. Ú. JAVORNÍK-MĚSTO, OKR. JESENÍK)
Ulice Pod Zámkem. Středověk, novověk. Záchran-

ný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „REKO NTL MS Ja-
vorník, ul. Pod Zámkem“ proběhl v červnu 2011 na před-
mětné stavbě záchranný archeologický výzkum. Akce 
byla provedena formou dohledu nad stavebními pracemi 
při rekonstrukci plynovodu v ulici Pod Zámkem. Jedná se 
o prostor poblíž centrální části této někdejší kolonizační 
lánové vsi, později městečka. Zde bylo teprve v 18. stole-
tí vytyčeno obdélné náměstí, a právě v jeho jihozápadním 
rohu, západně od stavby na parcele 4/2, se podařilo vý-
zkumem zachytit pozůstatky suterénu novověké stavby, 
navazující na výše uvedenou stavbu bez čísla popisného. 
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O něco dále, před domem č. p. 136, tj. severně od jeho 
severozápadního rohu, se pak v profi lu liniového výko-
pu stavby podařilo zachytit  torzovité doklady původního 
středověkého souvrství. 

Peter Kováčik, Milan Rychlý
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Resumé
Javorník (Bez. Jeseník), Straße Pod Zámkem. Mitte-

lalter, Neuzeit. Rettungsgrabung.

JESENÍK (OKR. JESENÍK)
Zámecké náměstí č. p. 120/1. Středověk, novověk. 

Tvrz. Záchranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl realizován 
v areálu tvrze ve městě Jeseníku, kde nyní sídlí Vlasti-
vědné muzeum. Výzkum probíhal v srpnu až říjnu roku 
2011 a byl zapříčiněn adaptací sklepních prostor, které 
byly přestavěny na nové výstavní prostory. Identifi kace 
lokality na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – číslo listu 14-
22-24: Z : 65 – J:110; Z:62 – J:108; Z:67 – J:108; Z:65 – J: 
107. Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní 
(Z) a jižní (J) sekční čáry.  

Limitujících faktorů pro získání relevantních dat z to-
hoto záchranného výzkumu bylo několik. Výzkum pro-
bíhal ve stísněných podmínkách, za plného chodu stav-
by, a také přes umělé osvětlení nebyly ideální světelné 
podmínky pro vizuální průzkum či pro fotodokumentaci. 
Stavbou byly zasaženy sklepní prostory pod východním 
křídlem a části jižního křídla jesenické tvrze. Během vý-
zkumu došlo ke snížení terénu o cca 0,7 m oproti úrovni 
podlah před zahájením stavby. Nejzajímavějším bodem 
výzkumu bylo částečné obnažení kamenné zdi, postavené 
na vápennou maltu, jejíž zjištěná mocnost činní 2,05 m. 
Tato zeď byla odkrytá pod společnou stěnou, oddělující 
dvě sklepní prostory zaklenuté valenou klenbou, které se 
nachází pod východním křídlem tvrze (severní část toho-
to křídla). Nově odhalená kamenná zeď je s největší prav-
děpodobností pokračováním zdi odkryté během záchran-
ného výzkumu v roce 1975 na ploše nádvoří tvrze (Goš 
1977, 35), která je považována za relikt nejstarší stavební 
fáze tvrze v Jeseníku (Kouřil et al. 2007, 256–257).

Jakub Vrána
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Resumé
Jeseník (Bez. Jeseník), Zámecké Platz Nr. 120/1. Mi-

ttelalter, Neuzeit. Festung. Rettungsgrabung.

JEVÍČKO (K. Ú. JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ, OKR. SVI-
TAVY)

„Staré Jevíčko”. Středověk. Sídliště. Část železné-
ho srpu. Povrchový nález. Uložení nálezu: Regionální 
muzeum v Litomyšli.

Při povrchové prospekci na ploše zaniklé středověké 
lokality nazývané „Staré Jevíčko“ byl při povrchovém 
sběru autorem 3. 11. 2010 nalezen fragment železného 
srpu (obr. 46). Jedná se o známou lokalitu situovanou do 
okolí kostela sv. Bartoloměje. Místo nálezu samé (v evi-
denci autora lokalita Jevíčko-Předměstí 24) se nachází 
mezi silnicí Jevíčko - Zadní Arnoštov a drobnou vodotečí 
tekoucí přibližně východním směrem k Jevíčku. Na ZM 
1:10 000, listu 24-21-11, udávají přibližnou polohu nále-
zu koordináty ZSČ:JSČ: (190:361). V širším okolí nálezu 
se vyskytovalo množství středověké keramiky (rámcově 
12.–14. století), která je pro datování nálezu signifi kantní, 
protože neúplně dochovaný předmět sám o sobě přesnější 
chronologické určení neumožňuje. Z nástroje se docho-
val řap kvadratického příčného průřezu pro nasazení ru-
kojeti z organického materiálu a část čepele klínovitého 
příčného průřezu, hrotová část je odlomena.

David Vích
Resumé

Jevíčko (Bez. Svitavy), „Staré Jevíčko”. Siedlung. Si-
chelfragment. Mittelalter. Lesefund.

Obr. 46. Jevíčko-Předměstí 24. Část srpu.
Abb. 46. Jevíčko-Předměstí 24. Sichelfragment.
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KELČ (K. Ú. KELČ-NOVÉ MĚSTO, OKR. VSETÍN)
Náměstí č. p. 5. Vrcholný středověk, novověk. 

Osídlení. Záchranný výzkum.

V souvislosti s výkopovými pracemi v rámci inves-
tiční akce Přípojka kanalizace ve dvoře Náměstí č. 5 byl 
v říjnu 2010 proveden archeologický dohled předmětné 
stavby, který uskutečnili pracovníci Archaia Olomouc, 
o. p. s. Vlastní terénní část archeologického výzkumu 
spočívala v dohledu výkopových prací nové přípojky 
kanalizační sítě vedené do hloubky cca 1,8 až 2 m od 
úrovně stávajícího povrchu. Trasa výkopu byla vedena 
nezastavěnou plochou východním směrem po svahu od 
budovy Městského úřadu směrem ke komunikaci parc. 
č. 2023/44, kde došlo k napojení na stávající kanalizační 
síť. 

Archeologický výzkum prokázal výskyt pozitivních 
archeologických situací souvisejících se středověkým 
a novověkým osídlením města Kelče. Za zcela nejzá-
važnější zjištění v rámci výzkumu lze označit zachycení 
dvou příkopů, které byly součástí městského opevnění. 
Oba byly zapuštěny do intaktního podloží, které v těchto 
místech tvořil vápnitý jíl terciérního stáří. V případě pro-
fi lu P6 se podařilo zjistit celkovou šířku jednoho z příko-
pů, která činila 10 metrů. Ze svrchní části zásypu tohoto 
příkopu pochází keramika z pozdního středověku, která 
již nejspíše souvisí s jeho postupným zanášením. Na pro-
fi lu P7 byl zachycen druhý příkop, z jehož výplně pochá-
zí vedle množství zlomků strusek také datační materiál 
v podobě zlomků keramiky. V souboru jsou zastoupeny 
římsovité okraje, které příkop datují do 2. poloviny 13. 
století. Příkopy kolem města byly budovány spolu s měst-
ským opevněním po roce 1389, kdy byla Kelč osvoboze-
na olomouckým biskupem Mikulášem z Rýzmburka od 
odúmrti s podmínkou, že bude opevněna. 

Nejstarší písemná zmínka v rámci raně středověké 
kelčské aglomerace se váže ke vsi Sazany a datu 1141. 
Tato ves je naposledy zmiňována k roku 1391. Postupně 
byla pohlcena městkou aglomerací. Samotná Kelč je při-
pomínána ve falzu ze 14. století na hranicích biskupského 
hranického obvodu. Předpokládá se, že zde stával biskup-
ský dvorec, který plnil úlohu správního centra biskupské-
ho majetku. Kolem roku 1270 se Kelč stává biskupským 
městem, které vyrůstá na základech původní vsi. Pový-
šení Kelče na město souvisí s postavou biskupa Bruna 
ze Schauenburka, který si nechal poblíž města na okra-
ji Hostýnských vrchů vybudovat svou rezidenci – hrad 
Schauenburk. 

Původní jádro Kelče, tzv. Stará Kelč se kryje s dnešní 
východní polovinou obce. K roku 1377 je připomínáno 
město Nová Kelč, které bylo založeno západně od Staré 
Kelče. Šlo o městkou lokaci s protáhlým náměstím a z něj 
pravoúhle vybíhajícími uličkami. V roce 1389 bylo měs-
to opevněno hradbami, branami a příkopy. K roku 1451 
dochází ke zboření hradu Nového Šaumburku a posléze 
vybudování tvrze v Nové Kelči, která byla umístěna jižně 
od východní strany náměstí. V závěru 16. století došlo 

k radikální přestavbě tvrze na renesanční biskupský zá-
mek (Kuča 2000).  

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík

Literatura
Kuča, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. 2. díl, H-Kor. Praha: Libri.

Resumé
Kelč (Bez. Vsetín), Náměstí Nr. 5. Hochmittelalter, 

Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

KELNÍKY (OKR. ZLÍN)
Intravilán obce. 11.–12. století. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu při 
stavbě polní cesty u jižního okraje obce Kelníky (plochu 
výzkumu lze lokalizovat ZM ČR 1:10 000 25-33-15 mezi 
body 347/182 a 333/185 od Z/J s. č.) bylo prozkoumáno 
celkem 7 sídlištních objektů. Nejstarší z nich lze datovat 
dle zlomků keramiky již na přelom 11. a 12. století. Do 
tohoto období patří i nález kamenného hlazeného arte-
faktu s provrtem, který mohl snad sloužit jako brousek. 
Z drobných předmětů lze dále jmenovat např. keramické 
provrtané kolečko z výdutě nádoby (přeslen, setrvačník), 
keramický korálek, či leštěný kroužek (snad prstýnek) 
vyrobený z bledě modrého skla. Je zajímavé, že na Mora-
vě zatím neznáme doklady výroby skleněných předmětů 
v tomto období a je pravděpodobné, že byly dováženy 
z jižních zemí (patrně z Itálie) a znamenaly tak jistou 
úroveň luxusu. Pozornost zasluhuje také početná kolek-
ce keramiky z objektu 506, který lze tímto datovat opět 
do 11.–12. století. Nálezový soubor čítá především velké 
množství keramických zlomků nádob, často z tuhového 
materiálu, zdobených vlnicemi a vodorovnými rýhami. 
Ukázalo se, že velká část nádob byla zespodu opatře-
na značkami, kterými si hrnčíři označovali své výrobky 
(obr. 47). Výzkumem se podařilo prokázat, že v místě 
dnešní obce Kelníky (první písemná zmínka až r. 1372) 
existovalo osídlení již na přelomu 11. a 12. století a lze 
zde předpokládat přítomnost menší zaniklé usedlosti či 
dvorce.

Ivan Čižmář

Resumé
Kelníky (Bez. Zlín), Innenbereich der Gemeinde. 11.–

12. Jahrhundert. Siedlung. Rettungsgrabung.

KETKOVICE (OKR. BRNO-VENKOV) 
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, p. č. 1. Středo-

věk, novověk. Sakrální areál. Sídliště. Záchranný vý-
zkum.

Na základě smlouvy o dílo mezi Římskokatolickou 
farností Ketkovice a Ústavem archeologické památko-
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vé péče Brno, v. v. i., byl v měsíci říjnu 2011 proveden 
záchranný archeologický výzkum v Ketkovicích na akci 
„Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Sanace vlhkosti 
a obnova fasád“.

Naleziště leží na jihovýchodním okraji obce Ketko-
vice (GPS: 49°9‘30.85“S; 16°15‘54.56“V) v nadmořské 
výšce 432–433 m (ZM ČR 1:10 000, list 24-33-10, v oko-
lí bodu vzdáleného 8:354 mm od Z:J s. č.). Úkolem zá-
chranného výzkumu bylo provést archeologický dohled 
na ploše ovlivněné stavebními pracemi a v případě ar-
cheologického nálezu realizovat vlastní terénní záchran-
ný výzkum. V inkriminovaném místě je zmiňován starší 
gotický kostel ze 14. století, který byl přestavěn na nový 
v 18. století. V jeho zdivu byly stavebně historickým 
průzkumem zjištěny zachovalé stavební prvky gotického 
slohu, které naznačují, že část staršího chrámu byla poja-
ta do koncepce dnešní novostavby (Dohnalová 2010, zde 
další literatura).

Půdní pokryv kolem kostela byl tvořen asi necelých 
10–20 cm mocnou půdou tmavohnědé barvy, která pře-
cházela ve větší hloubce plynule do okrově hnědé podlož-
ní prachové hlíny s příměsí písků a jílů, místy pak až do 
skalního podloží. V dokumentovaném místě se pod povr-
chovou půdou nacházely vesměs ještě sekundárně ulože-
né vrstvy, které obsahovaly shora antropogenní navážky, 
níže pak pozůstatky objektů a redepozice vrstev z období 
středověku a novověku. I když se výkopové rýhy obvo-
dového zdiva kostela přímo nedotkly, poskytly souvrství, 
která korespondovala s obdobím před založením kostela 
ve 13. století, dále opravami a výstavbou chrámu v prů-
běhu 14. až 17. století a jeho nové výstavby v 18. století.

Podle hustoty pozůstatků osídlení z období vrcholné-
ho středověku, které se podařilo zachytit liniovým výko-
pem severozápadně od kostela ve směru k dnešní vstupní 
bráně, lze předpokládat, že původní gotický chrám tu ješ-

tě v tomto období nestál. Rýha zde prošla kůlovým plo-
tem, zaniklou usedlostí a větším zahloubeným objektem, 
který ležel patrně v jejím zadním traktu. Nálezové okol-
nosti naznačují, že část objektů zde byla zbudována již na 
přelomu 12. a 13. století, tj. včetně usedlosti, která doži-
la ještě 14. století a krátce na to pravděpodobně zpustla. 
Není vyloučeno, že parcela mohla být uvolněna právě 
pro účely výstavby kostela. Pozůstatky sakrální stavby 
se nepodařilo v sondách přímo zachytit, je proto velmi 
pravděpodobné, že jeho zděné jádro zůstalo zachováno 
alespoň částečně v základech současné chrámové stavby, 
nebo bylo kompletně odstraněno během budování koste-
la nového. Podle situací na profi lech, které proťaly terén 
v blízkosti presbytáře, je evidentní, že při obou výstav-
bách kostela ve 14. a na konci 18. století, byl jeho okolní 
terén snížen až na skalní podklad a poté opět dosypán do 
výše cca 60 cm, která koresponduje se současným povr-
chem. Původní skalnatý terén byl značně šikmý a narušo-
val významně statiku středověké stavby. Nelze vyloučit, 
že severovýchodní okrajová část chrámové lodi včetně 
presbytáře byla ještě ve 14. století postavena na terasovi-
tém zářezu, jež vznikl částečným odlámáním vystupující-
ho skalního suku, který lze lokalizovat na východní okraj 
chrámu, tj. přibližně pod dnešní presbytář.

Petr Kos

Literatura
Dohnalová, P. 2010: Ketkovice (okr. Brno-venkov) – 

kostel sv. Kateřiny. Dokumentace během oprav fasá-
dy. Rkp. nálezové zprávy, č. j. 08/2010/pd. Uloženo: 
NZ OPD NPÚ ÚOP v Brně.

Resumé
Ketkovice (Bez. Brno-venkov), St. Kateřina Kirche. 

Mittelalter, Neuzeit. Kirchenareal. Rettungsgrabung.

Obr. 47. Kelníky. Výběr značek na 
dnech nádob z 11.–12. století.
Abb. 47. Kelníky. Auswahl der Bo-
denzeichen aus dem 11.–12. Jahr-
hundert. 
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KNÍNICE U BOSKOVIC (OKR. BLANSKO)
Intravilán městyse, parc. č. 66 (akce A027/2011). 

Vrcholný středověk, novověk. Sídliště. Záchranný vý-
zkum.

Záchranný archeologický výzkum byl proveden 
v jarních měsících roku 2011 společností Archaia Brno, 
o. p. s. Vlastní výzkum byl vyvolán stavebním záměrem 
na parcele č. 66 a přesunem roubené stavby č. p. 112 do 
skanzenu Živého muzea ve Světlé, celkově byla prozkou-
maná celá plocha pod roubenou stavbou (obr. 48).

Knínice u Boskovic leží při východním okraji Bos-
kovické brázdy ve výšce 377 m n. m. Poprvé se s nimi 
setkáváme ve středověkých falzech na počátku 13. sto-
letí. Již roku 1279 byly Knínice městečkem a roku 1284 
získaly právo se opevnit. Při farním kostele sv. Marka je 
roku 1447 doloženo proboštství kláštera Klášterní Hra-
disko (zaniklo počátkem 16. století). Po značných ško-
dách za třicetileté války a požáru roku 1690 došlo k do-
časné redukci obyvatel a zástavby městečka (Kuča 2000, 
923–925).

Vlastní roubený dům č. p. 112 se nacházel v uliční 
části parcely č. 66, přičemž do ulice byl orientován oka-
pově. Data získaná pomocí dendrochronologie kladou 
výstavbu domu za rok 1692, patrně vznikl při obnovo-
vání vesnice po ničivém požáru v roce 1690. Dům byl 
členěn na čtyři části (komora, síň, světnice, světnička). 
V domě byly nejprve položeny sondy (1 - 4) v prosto-
ru světnice. V sondě 1 se podařilo odkrýt hruškovitou, 
do hloubky 1,4 m ve spraši vybudovanou skrýš – loch, 
patrně ze 17. století. V sondách 2 - 4, pod vrstvami mlad-
ších novověkých dusaných podlah, byly odkryty zásypy 
zahloubeného suterénu dřevohliněného domu. Hrany pů-
dorysu suterénu orientovaného štítovou stranou do ulice 
byly zachyceny v sondách 2 ve světnici a 5 ve světničce. 
Suterén, o přibližných rozměrech 4,5 x 6 m, nerespekto-
val současnou dispozici domu a ani pozdější uliční čáru. 
Keramický materiál ze zánikové vrstvy umožňuje datovat 
suterén na konec 13. století. Sondy v síni (7, 8) odkryly 
pozůstatky menšího mladšího suterénu, o rozměrech cca 
3 x 5 m, orientovaného již podélnou stěnou k ulici. Na zá-
kladě fragmentů keramiky lze klást zánik tohoto suterénu 
na začátek 15. století. Zahloubený suterén byl doplněn 
štětovou pochozí vrstvou v nejbližším okolí. Důvodem 
zániku tohoto mladšího suterénu byla pravděpodobně 
stavba nového domu, který následně zanikl požárem 
v roce 1690 (požárový horizont doložen). V prostoru síně 
se nacházelo několik do podloží zahloubených zásobních 
jam datovatelných do 15. století. V sondě 6 ve světnič-
ce byla odkryta zahloubená vydřevená odpadní jáma 
s množstvím novověkého materiálu (20. století). Zajíma-
vostí je nález pražského groše Vladislava Jagellonského 
pod prahem vstupu ze síně do komory, v kontextu kera-
miky ze 17.–18. století. Snad by se mohlo jednat o úmy-
slnou stavební oběť.

Při výzkumu se podařilo doložit a zdokumentovat 
kontinuální osídlení v prostoru domu č. p. 112 v Kníni-
cích u Boskovic od konce 13. století do současnosti. 

Miroslav Dejmal, Hynek Zbranek
Literatura
Kuča, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. II. díl: H-Kole. Praha: Libri.

Resumé
Knínice u Boskovic (Bez. Blansko), Parzelle Nr. 66. 

Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

KROMĚŘÍŽ (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Ul. Osvoboditelů/Velehradská, Rybalkova kasár-

na, parc. č. 890/68. Středohradištní období. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Během výzkumu polykulturního sídelního areálu (viz 
část Doba římská a doba stěhování národů) byla v jižní 
části staveniště odkryta menší koncentrace objektů raně 
středověkého stáří. Z výplní pětice běžných sídlištních 

Obr. 48. Knínice u Boskovic (okr. Blansko), parc. č. 66. 
Vyznačení plochy výzkumu A027/2011 (černě). 
Abb. 48. Knínice u Boskovic (Bez. Blansko), Parzelle Nr. 
66. Grabungfl äche A027/2011 (schwarz) im Kataster-
plan. 
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objektů a zbytku mělce zahloubené čtvercové chaty se 
zbytkem otopného zařízení v západním rohu pochází ob-
vyklý sídlištní materiál zařaditelný nejspíše do středohra-
dištního období. Pozoruhodný je evidentně reutilizovaný 
zlomek fi gurálně zdobené římské keramiky terra sigillata 
z výplně objektu 530.

David Parma
Resumé

Kroměříž (Bez. Kroměříž), Osvoboditelů/Velehradská 
Straße, ehemalige Rybalkov-Kaserne, Parzelle Nr. 890/68. 
Mittelburgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

KUROVICE (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. Středověk. Vesnice/tvrz. Záchran-

ný výzkum.

Při stavbě vodovodu v obci Kurovice byly ve starto-
vacích výkopech pro protlak poblíž tvrze nalezeny zlom-
ky středověké keramiky (14.–15. století). V jedné ze sond 
bylo také zdokumentováno středověké souvrství, které 
může být díky své poloze považováno za část dvojitého 
příkopu obepínajícího poblíž stojící tvrz. 

Ivan Čižmář

Resumé
Kurovice (Bez. Kroměříž), Innenbereich der Gemein-

de. Mittelalter. Dorf/Feste. Rettungsgrabung.

LITOSTROV (OKR. BRNO-VENKOV)
Střední část intravilánu (před č. p. 5). Středověk 

(13. století?). Vesnice. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 617920.85:1155250.36.

Dne 31. 8. 2011 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný arche-
ologický výzkum ve střední části intravilánu obce Li-
tostrov v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace. 
Liniový výkop, jenž byl veden podél severozápadní stra-
ny páteřní komunikace, porušil v prostoru před domem č. 
p. 5 středověkou sídlištní vrstvu. Místo se nachází v nad-
mořské výšce okolo 438 m, uprostřed jižního svahu, který 
se zvedá nad bezejmenným levým přítokem Bílé vody. 
Přesná poloha lokality je na ZM ČR 1:10 000, list 24-31-
25 určena bodem o souřadnicích 482:329 mm od Z:J s. č.

Prostorově nepříliš rozsáhlá vrstva byla zachycena 
v hloubce 1,1 až 1,2 m pod úrovní stávající asfaltové vo-
zovky. Jejím vzorkováním se podařilo získat pouze něko-
lik nevýrazných zlomků středověkých keramických ná-
dob, z nichž část je vyrobena z materiálu s příměsí tuhy.

Michal Přichystal

Resumé
Litostrov (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgra-

bung im Zentralteil der Gemeinde wurde mittelalterliche 
Schicht entdeckt.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)
Hradiště Mikulčice-Valy, akropole, výzkum „III. 

kostel 2011“ (č. 88). Středohradištní období. Sakrál-
ní architektura, interiérové hroby, sídliště. Ověřovací 
výzkum.

V létě a na podzim 2011 proběhl ověřovací výzkum 
mikulčického III. kostela – tzv. trojlodní baziliky (obr. 
49). Výzkum byl realizován jako součást projektu „Ar-
cheologický park Mikulčice-Kopčany, aktivita Vyzdvi-
žení kopií základů kostelů“, fi nancovaného z operačního 
programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007–2013 (Evropský fond regionálního 
rozvoje). Archeologickou část projektu zajišťuje mikul-
čické pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, 
v. v. i. Celá akce, plánovaná na roky 2010–2012, předsta-
vuje postupný ověřovací výzkum mikulčických kostelů 
č. 3 až 5 a 8 až 10. Cíle projektu a metoda ověřovacího 
výzkumu jednotlivých staveb byly stručně pojednány 
v předběžné zprávě o prvním zkoumaném objektu v rám-
ci této akce – „knížecím paláci“ (Poláček, Škojec 2012). 

Mikulčický „třetí“ kostel byl objeven a zkoumán J. Pou-
líkem a M. Kostelníkovou v letech 1956 a 1957 (Poulík 
1975, 73–88). Jde o jedinou vícelodní sakrální stavbu 
v Mikulčicích a současně největší dosud známý velko-
moravský kostel. K trojlodí stavby s východní apsidou 
byly na západní straně připojeny dvě další prostory – 
atrium a nartex. V interiéru trojlodí a nartexu bylo od-
kryto několik hrobů, které patřily významným jedincům 
z okruhu vládnoucí vrstvy Velké Moravy. Kolem kostela 
bylo prozkoumáno pohřebiště s přibližně 550 hroby, je-
jichž hustota a vzájemné překrývání svědčí o značné in-
tenzitě pochovávání. Pohřebiště vyniká počtem bohatých 
hrobů se zlatými či stříbrnými šperky, meči, ostruhami, 
honosnými soupravami opaskových kování a předměty 
cizí provenience (Poláček 2006, 6–7). 

Výzkum z let 1956–57 nebyl dosud řádně zpracován. 
Necháme-li stranou poměrně početná historicko-umělec-
ká pojednání o stavbě, jsou k dispozici především stručné 
zprávy o výzkumu a předběžná archeologická hodnocení 
architektury i pohřebiště (např. Poulík 1975, 73–88; Kla-
nica 1986, 132–136; Poláček, Marek 2005, 56–67; Galuš-
ka, Poláček 2006, 125–128; Ungerman, Kavánová 2010). 
Bližší pozornost byla věnována některým vybraným pro-
blémům nálezové situace, např. hrobu 580 v hlavní lodi 
kostela (Klanica 1993; Košta, Hošek 2008 a řada dalších 
prací). 

Nový výzkum 2011 přispěl zejména k upřesnění pů-
dorysné dispozice stavby a použité stavební technologie, 
jakož i k poznání problematiky interiérových hrobů. Na-
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proti tomu možnosti stratigrafi ckého studia objektu a jeho 
přesnějšího datování zůstávají nadále velmi omezené.

Díky intaktním částem základového zdiva docho-
vaným jednak v jižní polovině trojlodí a apsidy, jednak 
v severozápadním nároží trojlodí bylo možné víceméně 
potvrdit již publikovaný půdorys celé východní části 
stavby. Ačkoliv se východní závěr apsidy dochoval pou-
ze v negativu základového zdiva, lze z nálezové situace 
usuzovat na poněkud kratší délku apsidy, než jak je dosud 
uváděna. Obvodové zdivo západní části stavby – nartexu 
a atria – se zachovalo jen v negativu základového zdiva, 
přesto bylo možné mírně korigovat dispozici této části 
kostela a prokázat zásadní rozdíl ve způsobu jejího za-
ložení oproti východní části stavby. To potvrzuje před-
poklad minimálně dvou hlavních stavebních fází kostela. 

Rozměry základového zdiva i doložené stavební tech-
nologie svědčí o mimořádně kvalitním založení stavby, 
jež nemá obdoby na žádném jiném kostele v Mikulčicích 
a nejspíše ani na jiné kostelní stavbě z území Velké Mo-
ravy. Mikulčický třetí kostel se ve srovnání s ostatními 
kostely jeví jako „monumentální“ stavba.

Nové zásadní informace se týkají interiérových hro-
bů. Vlastní hroby byly téměř bezezbytku odebrány při 
výzkumu v 50. letech, k ověření však zůstaly okrajové 
části jejich hrobových jam. Díky tomu bylo možné zjistit, 
že obě hrobky v hlavní lodi kostela – hroby 380 a 580 
– zasahovaly svými jámami částečně pod základ sever-
ního „arkádového pasu“. Takto lze předběžně vyslovit 
domněnku, že oba hroby, resp. hrobové jámy jsou star-
ší než zdivo této části stavby. Zda byly zděné arkádové 
pasy součástí nejstarší stavební fáze kostela a zda uve-
dené hroby tak mohly být starší než celá stavba III. kos-
tela, nelze jednoznačně doložit. Proto i interpretace celé 
situace zůstává do doby celkového zpracování výzkumu 
otevřená. Podobná situace byla konstatována i v nartexu, 
kde hrob 590 částečně zasahoval pod základové zdivo 

této části kostela. Rovněž pod příčkou mezi atriem a nar-
textem byla nově zjištěna rozměrná hrobová jáma, která 
však postrádala kosterní materiál i hrobové nálezy. V této 
souvislosti je nutné připomenout, že podle dokumentace 
a předběžných zpráv nebyl žádný z hrobů na pohřebišti 
kolem III. kostela porušen vlastní stavbou; přitom nej-
větší koncentrace hrobů se nacházely právě v blízkosti 
obvodu kostela.

Z hlediska stratigrafi e přinesly nejcennější informa-
ce bloky zeminy zachované v podobě profi lů z výzkumu 
v 50. letech; tyto byly nově začištěny a řádně zdokumen-
továny. Šlo především o podélný profi l apsidou a příčný 
profi l hlavní lodí těsně před jejím západním závěrem. Na 
těchto profi lem nebyla nikde průkazně zastižena podlaha 
nebo pochůzná úroveň stavby: veškeré intaktní vrstvy do-
kumentované novým výzkumem se nacházely pod touto 
pomyslnou úrovní. Z toho plyne řada omezení při rekon-
strukci původní stavby. 

Dalším zdrojem informací byly jámy a kulturní vrst-
vy porušené nebo překryté základem/negativem stavby. 
To se týkalo především základů „arkádových pasů“, které 
nebyly založeny tak hluboko jako obvodové zdivo trojlo-
dí a apsidy. Bez zpracování nálezů z těchto situací se však 
nemůžeme zatím vyjádřit ke stáří uvedených kontextů 
a případnému datování stavby metodou post quem. Nové 
řezy vedené přes negativy základového zdiva přinesly 
množství stavebně-technických prvků v podobě malt, 
omítek, včetně fragmentů s barevným nátěrem. 

Ověřovací výzkum mikulčického III. kostela přinesl 
nové zásadní poznatky o stavbě a pochovávání v jejím 
interiéru. Současně otevřel řadu sporných otázek ohledně 
vývoje, stavební podoby, datování apod. Je na celkovém 
zpracování obou etap výzkumu, 1956–57 a 2011, aby 
byly předloženy kvalitní podklady pro nové komplexní 
hodnocení stavby.

Obr. 49. Mikulčice-Valy, III. 
kostel na akropoli hradiště. 
Ověřovací výzkum interiéru 
trojlodí v roce 2011.
Abb. 49. Mikulčice-Valy, die 
III. Kirche in der Hauptburg. 
Überprüfungsgrabung des 
Dreischiffsraums im Jahre 
2011. 
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Hradiště Mikulčice-Valy, podhradí, výzkum „VIII. 
kostel 2011“ (č. 89). Středohradištní období. Sakrální 
architektura, sídliště. Ověřovací výzkum.

V létě 2011 proběhl ověřovací výzkum mikulčické-
ho VIII. kostela (obr. 50). Výzkum byl realizován jako 
součást projektu „Archeologický park Mikulčice-Kopča-
ny, aktivita Vyzdvižení kopií základů kostelů“, fi nanco-
vaného z operačního programu Přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 (Ev-
ropský fond regionálního rozvoje). Archeologickou část 
projektu zajišťuje mikulčické pracoviště Archeologic-
kého ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Celá akce, plánova-
ná na roky 2010–2012, představuje postupný ověřovací 
výzkum mikulčických kostelů č. 3 až 5 a 8 až 10. Cíle 
projektu a metoda ověřovacího výzkumu jednotlivých 
staveb byly stručně pojednány v předběžné zprávě o prv-
ním zkoumaném objektu v rámci této akce – „knížecím 
paláci“ (Poláček, Škojec 2012). 

Mikulčický „osmý“ kostel byl zkoumán J. Tejralem 
v roce 1961 (Poulík 1975, 111–112). Šlo o jednoduchou 
stavbu s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem. Pů-
dorys se měl zachovat v podobě intaktního základového 
zdiva, což by u mikulčických kostelů bylo výjimečné. 
Kolem stavby se rozkládalo pohřebiště s 26, ne příliš 
bohatě vybavenými hroby. V těsném sousedství kostela 
se nalezly pozůstatky dřevěné kůlové stavby, o které se 
hypoteticky uvažovalo jako o možném starším dřevěném 
kostele. Pozoruhodný je také sklad železných předmětů, 
objevený v presbytáři kostela. Kromě předběžných hod-
nocení (např. Tejral 1965; Poulík 1975, 111–112; Klanica 
1986, 141; Poláček, Marek 2005, 117–120; Galuška, Po-
láček 2006, 137) je z publikací k dispozici nové celkové 
zpracování stavby s pohřebištěm a sídlištním materiálem 
(Kouřil 2008).

Ověřovací výzkum v roce 2011 přinesl nové informa-
ce zejména o stavební konstrukci a sídlištních objektech 
pod stavbou. Podobně jako X. kostel mělo základové zdi-
vo této stavby na své bázi vrstvu větších kamenů klade-

ných na jíl, teprve od další vrstvy zdiva byla jako pojivo 
použita malta. Relikty stavby, které se zpočátku jevily 
jako intaktní zdivo, se po provedení několika příčných 
řezů ukázaly jako silně porušené, místy vybrané základo-
vé zdivo. Na několika místech, zejména v nárožních par-
tiích, byly nalezeny otisky kůlů, které měly patrně celou 
stavbu zpevňovat. Kostel měl pravděpodobně kombino-
vanou dřevo-kamennou konstrukci.

Značná pozornost byla věnována objektům v super-
pozici s kostelem. Byly zjištěny další jámy zahloubené do 
podloží, které obsahovaly podobný keramický materiál, 
jaký z objektů pod kostelem publikoval P. Kouřil (2008). 
To potvrzuje dosavadní datování stavby do závěrečného 
období existence mocenského centra, snad až na začátek 
10. století. Kostel byl postaven na ploše, která byla ve 
2. polovině 9. století jako součást areálu „severního pod-
hradí“ intenzivně osídlena.

Hradiště Mikulčice-Valy, podhradí, výzkum „X. kos-
tel 2010-11“ (č. 87). Středohradištní období. Sakrální 
architektura. Ověřovací výzkum. 

Na podzim 2010 a na jaře 2011 proběhl ověřova-
cí výzkum mikulčického X. kostela (obr. 51). Výzkum 
byl realizován jako součást projektu „Archeologický 
park Mikulčice-Kopčany, aktivita Vyzdvižení kopií zá-
kladů kostelů“, fi nancovaného z operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013 (Evropský fond regionálního roz-
voje). Archeologickou část projektu zajišťuje mikulčické 
pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 
Celá akce, plánovaná na roky 2010-2012, představuje po-
stupný ověřovací výzkum mikulčických kostelů č. 3 až 5 
a 8 až 10. Cíle projektu a metoda ověřovacího výzkumu 
jednotlivých staveb byly stručně pojednány v předběžné 
zprávě o prvním zkoumaném objektu v rámci této akce – 
„knížecím paláci“ (Poláček, Škojec 2012). 

Mikulčický „desátý“ kostel byl zkoumán J. Tejralem 
a Z. Klanicou v letech 1963–64 (Klanica 1964, 50). Jde 

Obr. 50. Mikulčice-Valy, VIII. kos-
tel v podhradí. Ověřovací výzkum 
kostela v roce 2011.
Abb. 50. Mikulčice-Valy, die VIII. 
Kirche im Suburbium. Überprü-
fungsgrabung der Kirche im Jah-
re 2011. 
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o jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem a systé-
mem vnějších opěrných pilířů (přípor). V západní polo-
vině lodi se zachovaly dva mohutné pilíře pro emporu. 
S emporou, resp. s přístupem k ní, patrně souvisel malý 
přístavek připojený k západnímu průčelí stavby. Snaha 
o bližší určení funkce a stáří kostela naráží na nedosta-
tek konkrétních podkladů: u kostela bylo odkryto pouze 
deset hrobů, a to bez nálezů; navíc v okolí stavby chybí 
výraznější doklady osídlení. Pravděpodobně jde o stavbu 
z nejmladšího období existence mocenského centra. Jako 
jeden z mála velkomoravských kostelů dovoluje stavba 
určit provenienci: přípory na vnější straně obvodu stav-
by mají obdoby na dalmatské architektuře 9. století (Po-
šmourný 1971, 51; Poulík 1975, 117–119). 

Nepočítáme-li poměrně početné zmínky o kostele 
v literatuře umělecko-historické, jsou z publikací k dis-
pozici pouze předběžná archeologická hodnocení (přede-
vším Poulík 1975, 117–119; Klanica 1986, 142; Poláček, 
Marek 2005, 147–151; Galuška, Poláček 2006, 137). Cel-
kové zpracování dosud chybí. 

Nový výzkum 2010/11 přispěl zejména k ověření 
půdorysné dispozice stavby a použité stavební technolo-
gie, jakož i k poznání stratigrafi e místa. Díky dochování 
intaktního zdiva v příporách na vnějším obvodu stavby 
lze považovat již dříve publikovaný půdorys stavby za ví-
ceméně průkazný; naproti tomu existence přípor na vnitř-
ní straně zdí se nepotvrdila. Výrazně lepší stav dochování 
obou pilířů empory a západního přístavku jsou jednou 
z indicií pro zařazení těchto prvků k mladší stavební fázi. 
Další indicií může být odlišná stavební technologie.

Základní otázkou je interpretace již dříve zmiňované 
vrstvy kamení pod západní částí stavby a v jejím západ-
ním předpolí. Spojení se starší kostelní stavbou nelze 
úplně vyloučit, ale chybí pro to průkazné indicie. Ulo-
žení kamenů i jejich petrografi cká skladba ukazují spíše 
na dláždění nebo zpevnění (podmáčeného?) terénu. Tato 
vrstva, tvořená vesměs většími naplocho loženými kame-

ny, nasedá na jílovité povodňové sedimenty bez nálezů. 
Překrytá je opět vrstvou jílovitých hlín, o níž nelze s jis-
totou rozhodnout, zda jde o přirozený povodňový sedi-
ment nebo navážku. Na tuto vrstvu dosedala již maltová 
destrukce kostela.

Podhradí v prostoru X. kostela patří k nejníže polo-
ženým polohám mikulčického hradiště. Možná, že právě 
blízkost hladiny podzemní vody měla vliv na výše po-
psanou stratigrafi i místa a na použitou stavební techno-
logii. Způsob založení stavby nakonec vykazuje značnou 
podobnost s druhou kostelní stavbou postavenou na po-
vodňových hlínách – VIII. kostelem (viz Poláček 2010, 
35–42). 

Lumír Poláček, Jaroslav Škojec
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Resumé
Mikulčice (Bez. Hodonín), Burgwall Mikulčice-Valy, 

Suburbium, Grabung „VIII. Kirche 2010–11“ (Nr. 89). 
Mittelburgwallzeitliche Periode. Sakralarchitektur, Sied-
lung. Überprüfungsgrabung. 

Mikulčice (Bez. Hodonín), Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg, Grabung „III. Kirche 2011“ (Nr. 88). Mittel-
burgwallzeitliche Periode. Sakralarchitektur, Kirchen-
bestattungen, Ansiedlung. Überprüfungsgrabung.

Mikulčice (Bez. Hodonín), Burgwall Mikulčice-Va-
ly, Suburbium, Grabung „X. Kirche 2010-11“ (Nr. 87). 
Mittelburgwallzeitliche Periode. Sakralarchitektur. Über-
prüfungsgrabung.

MIKULOV (K. Ú. MIKULOV NA MORAVĚ, OKR. BŘEC-
LAV)

Ul. 22. dubna. Středověk, novověk, 20. století. 
Ohrazený areál, odpadní areál. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově. 

Lokalizace: S-JTSK Y:600914.27 X:1204109.94;  
Y:600928.18  X:1204127.7;  Y:600930.48 X:1204097.45;  
Y:600937.13 X:1204110.27

Během záchranného výzkumu (viz oddíl Doba bron-
zová) byly při stavbě vinařského sklepa objeveny 3 žláb-
ky, místy i se stopami zašpičatělých kůlů, které obsahova-
ly početný keramický a osteologický materiál, předběžně 
datovaný do vrcholného středověku, popř. na počátek 
novověku.

V jižní části odkryté plochy bylo odhaleno torzo zdi 
obepínající bývalé židovské ghetto, resp. jeho zahrady. 
Dále byla v ploše zjištěna odpadní vrstva mincí datovaná 
do 2. poloviny 19. století. Při vnější staně zdi ghetta byla 
objevena odpadní vrstva s početnými předměty s nacis-
tickou symbolikou. Celá plocha výzkumu byla v pováleč-
ném období zavezena až 3 m mocnou vrstvou.

František Trampota

Resumé
During development-led excavation (see chapter Bronze 

Age) on a construction of wine cellar three medieval pal-
lisade ditches were revealed. Remnant of a jewish ghetto 
wall was uncovered in southern part of investigated area.

MILOVICE (OKR. BŘECLAV)
Intravilán, č. p. 62, p. č. 64. Středověk. Zemnice, 

loch. Záchranný výzkum.

Na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem J. Po-
pelou a zhotovitelem Ústavem archeologické památko-
vé péče Brno, v. v. i., byl na počátku dubna roku 2011 
proveden záchranný archeologický výzkum v domě č. p. 
62 v Milovicích na okr. Břeclav (GPS: 48°51‘7.54“S, 
16°41‘55.51“V). Dům se nachází v historickém jádru 
obce, na pravém břehu potoka, asi 50 m jihovýchodně 
od kostela sv. Osvalda, jenž stojí zhruba uprostřed návsi 
(nadmořská výška cca 180 m). Stavení náleží mezi největ-
ší v obci a je součástí řadové domovní zástavby na jižní 
straně vesnice. Dnešní podoba obce je ulicového uspořá-
dání, avšak na listu 1. vojenského mapování (2. polovi-
na 18. století) má vesnice ještě podobu sídla shlukového 
typu. Na místě dnešního domu stálo v této době ještě sta-
vení tzv. hákového typu s půdorysnou dispozicí ve tvaru 
písmene „L“, ke kterému se od jiho-jihovýchodu přimy-
kala hrazená plocha s nezastavěnými pozemky.

Výzkum proběhl v roce 2011 na základě stavebních 
úprav souvisejících s rekonstrukcí suterénních částí domu 
v místech současné kotelny. Starší práce porušily část 
systému volných podzemních chodeb, které byly raže-
ny zčásti v černé půdě a v podložních spraších (obr. 52). 
Chodby byly majitelem nemovitosti zpřístupněny a jsou 
momentálně předmětem již delší dobu trvajícího arche-
ologického výzkumu pracovníků Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., a Regionálního muzea 
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v Mikulově. Nové úpravy zastihly ve východní a severní 
části suterénu domu středověká a pravěká souvrství a od-
kryly také okraj větší zemnice s pozůstatky základů nad-
zemních trámových konstrukcí. Z výplně zahloubeného 
objektu a okolních vrstev byla získána poměrně počet-
ná kolekce keramiky z období 13.–15. století. Kerami-
ka z pozdního středověku pochází rovněž z koncových 
závalů lochu, čímž je evidentně datováno jeho zánikové 
stádium. Díky půdorysným dispozicím chodeb a suterénu 
středověké usedlosti nelze vyloučit, že dokumentované 
středověké situace spolu souvisí.

Petr Kos

Resumé
Milovice (Bez. Břeclav), Intravilan, Haus Nr. 62, Parz. 

Nr. 64. Mittelalter. Grubenhaus, Erdstall. Rettungsgra-
bung.

MISTŘICE (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Hlubočky. Tesák. Vrcholný středověk. Ojedinělý ná-

lez.

Při detektorovém průzkumu okraje lesa pod kótou 
Hlubočky, přibližně 1,8 km jihovýchodně od areálu míst-
ního zemědělského družstva, byl objeven Petrem Šveh-
lou tesák (obr. 53). Tesák byl předán archeologickému 
oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 

Tesák o celkové dochované délce 885 mm je vybaven 
702 mm dlouhou neprofi lovanou čepelí s hrotem původ-
ně situovaným v ose zbraně, jejíž maximální šířka dosa-
huje 57 mm. Na lomu čepele dosahuje její šířka 12 mm. 
Směrem ke hrotu se tloušťka čepele plynule snižuje 
z 5 na 2 mm. Na čepel navazuje oboustranně odsazený 

řap o délce 183 mm, jehož šířka je po celou délku téměř 
konstantní a dosahuje 32 mm. Jeho tloušťka se však smě-
rem k hlavici plynule snižuje ze 6 na 4 mm. Řap je vyba-
ven jen nepatrným náznakem lícního prožlabení, do ně-
hož jsou situovány tři drobné otvory pro nýty přichycující 
původně obložení rukojeti o průměru 5 mm. Svrchní část 
řapu je vytažena do krátkého trnu na který je nanýtována 
bloková vrstvená hlavice o délce 25–38 mm, jejíž šířka se 
jednostranně rozšiřuje z 37 na 59 mm. Tloušťka hlavice 
je konstantní a dosahuje 25 mm. Na čepeli je navlečena 
také záštita o maximálním rozpětí ramen 120 mm, jež je 
vyrobena ze železné tyčinky přibližně obdélného průřezu. 
Ramena záštity jsou ukončena roztepáním jejich konce 
do zhruba půlkruhových plošek. Šířka záštity kolísá mezi 
5–9 mm, přičemž její tloušťka dosahuje až 19 mm. Nad 
záštitou je do řapu zbraně nanýtován kuželovitý záštitný 
trn o délce 56 mm, jehož průměr se zvětšuje od spodní 
báze z 10 na 21 mm. Celková váha zbraně po konzervaci 
dosahuje 966 g. Čistě orientačně, vzhledem na torzovitost 
čepele, bylo měřeno i těžiště zbraně, které bylo naměřeno 
zhruba ve vzdálenosti 79 mm od záštity.

Tesák lze díky použití specifi ckého typu záštity přiřa-
dit k tesákům s tzv. člunkovitou záštitou, kterých máme 
prozatím podchyceno zhruba 30 kusů z území Evropy 
(Žákovský 2012). Známe je z území dnešního Polska 
(např. Głosek 1992; Marek 2004; 2006; 2008), Litvy 
(Bochan 1997), Slovenska (Čepela 2010) i Německa 
(Bohlmann 1936). Z území České republiky uveďme ale-
spoň dosud šířeji publikované nálezy z Janoslavic (Mich-
na 1997; Žákovský 2012), Mstěnic (Nekuda 1985, 141; 
Nekuda 2007; Nekuda, Ustohal 2003; Žákovský 2012), 
Vracova (Nekuda 1985, 141; Žákovský 2012) a Nového 
Města na Moravě (Žákovský 2008; 2012).

Obr. 52. Milovice (okr. Břec-
lav). Plán podzemních chodeb 
a středověkého suterénu pod 
domem č. p. 62.
Abb. 52. Milovice (Bez. 
Břeclav). Plan der unterirdi-
schen Gänge und der mittel-
alterlichen Keller unter dem 
Haus Nummer 62.
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Na tesáku se poměrně vzácně dochoval i záštitný trn 
v podobě komolého kužele, který má své jisté analogie na 
tesácích z Nového Města na Moravě a Rozhraní u Klatov 
(Žákovský 2011, 141–143). Obdobného tvaru jsou i ná-
levkovité trny z řady tesáků z českých a moravských sbí-
rek (např. Žákovský 2008; 2011). Dalším konstrukčním 
prvkem je masivní bloková hlavice, na které jsou velmi 
patrné známky po vrstvení materiálu. Tato konstrukční 
varianta i tvar hlavice patří k jedněm z vůbec nejpoužíva-
nějších hlavic na středověkých tesácích a nehodí se moc 
k bližšímu chronologickému zařazení studované zbraně 
(např. Žákovský, Hošek, Bárta 2012). K bližší dataci ne-
lze použít ani fakt, že se na ploše čepele studovaného te-
sáku setkáváme se třemi značkami, raženými identickým 
razidlem. Je opět typické, že jsou značky raženy pouze 
na rubové ploše čepele (např. Žákovský, Hošek, Bárta 
2012). 

K přesnější dataci tak lze využít jen tvar záštity. Ten 
patří k těm nejjednodušším tvarům a konstrukčním vari-
antám daného typu záštit, které jsou klasifi kovány jako 
záštity varianty 4a (Žákovský 2012). Záštity daného typu 
se obecně vyznačují poměrnou jednoduchostí, přičemž 
jejich ramena a v mnoha případech i vlastní těla byla 
vyrobena ze železné tyčinky obdélného či čtvercového 
průřezu s prostým ukončením ramen bez profi lace či jen 
s jednoduchým roztepáním jejich konců do plošek. Zášti-
tou varianty 4a je vybaven téměř kompletně dochovaný 
nelokalizovaný tesák ze sbírek Východočeského muzea 
v Pardubicích (Žákovský 2012). V některých případech 
mohou být konce ramen zdobeny rytými obvodovými li-
niemi, jak můžeme pozorovat např. na solitérně nalezené 
člunkovité záštitě ze Stareho Drawska (Janocha 1998, 
79). Obecně lze pak záštity typu 4, tedy člunkovité zášti-
ty, a tím pádem i záštity varianty 4a, datovat do průběhu 
40. let a celé 2. poloviny 15. století. Dříve byly sice te-
sáky se studovaným typem záštit na základě Wagnerovy 
interpretace jednoho výjevu ze známého díla „Bellifor-
tis“ datovány již do počátku 15. století (Wagner, Drobná, 
Durdík 1956, část I, tab. 33), ale toto časné datování mů-
žeme prozatím odmítnout (Žákovský 2012). 

Miroslav Vaškových, Petr Žákovský
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Obr. 53. Mistřice. Vrcholně středověký tesák. Kresba P. 
Žákovský.
Abb. 53. Mistřice. Hochmittelalterliche Fang. Zeich-
nung P. Žákovský.
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Resumé
Mistřice (Bez. Uh. Hradiště). Hochmittelalter. Fang. 

Einzigartigen Befund.

MLADOŇOVICE (K. Ú. MLADOŇOVICE NA MORAVĚ, 
OKR. TŘEBÍČ) 

„Horní polodíly“. Raný středověk (11.–12. století). 
Sídliště. Povrchový průzkum.

Při systematickém povrchovém průzkumu povodí říč-
ky Bíhanky bylo objeveno nové raně středověké sídliště. 
Lokalita se nachází zhruba 2,2 km jihovýchodně od cen-
tra obce, po pravé straně silnice z Dobré Vody do Hornic 
(48°59‘37.70“N, 15°39‘43.54“E, WGS 84; obr. 54:1). Si-
tuována je na okraji rozlehlé terasy, která se pak prud-
ce zařezává do údolí meandrující Bíhanky. Nadmořská 
výška zde kolísá mezi 436 až 438 m. Podloží je v místě 
sídliště tvořeno rulami a granulity (Houzar 1997, 28). 
Vzdálenost od vodního zdroje je zhruba 160 m.

Povrchovým průzkumem byl zjištěn jeden výrazně 
narušený objekt, obsahující množství archeologického 
materiálu. Další artefakty byly nalezeny i v širším oko-
lí, kde se však již nevyskytovaly žádné půdní příznaky 
indikující přítomnost zahloubených objektů. Získán byl 
početný soubor tuhové keramiky, pocházející především 
ze zásobnic a hrncovitých nádob. Sídliště můžeme na zá-
kladě tvaru okrajů či výzdoby nádob, pro niž jsou charak-
teristické vlnice a různé čočkovité záseky uspořádané do 
řad, rámcově datovat do 11. až 12. století. 

Z hlediska kontinuity osídlení nebylo v této poloze 
prozatím doloženo sídliště jiné kultury. Pochází odtud 
však několik ojedinělých nálezů z neolitu či eneolitu. 
Jedná se o sekerku s asymetricky vybroušeným ostřím 
ze zelené břidlice, kterou v této trati nelezl L. Meduna 
(Koštuřík et al. 1986, 215) a jadérko z rohovce typu KL 
II, které zde společně s několika atypickými tuhovými 
střepy nalezl M. Vokáč (Vokáč, ústní sdělení).  

Z katastru obce Mladoňovice jsou známa mladohra-
dištní sídliště také v tratích „Sedliště“ (obr. 54:3) a „U Go-
tharda“ (obr. 54:2; Meduna 1963, 80; Bláha 1968 II, 101; 
Koštuřík et al. 1986, 215; Poláček 1991, 60, 66; Poláček 
1993, 114; Měřínský 1997, 175-176; Nekuda 2006, 55, 
68). Na ostrožně naproti popisovanému sídlišti, v trati 
„Turecký kopec“ (katastr obce Hornice), bylo L. Medu-
nou objeveno výšinné opevněné sídliště, jehož osídlení se 
klade již do 10. století (obr. 54:4; Bláha 1968, II 56; Blá-
ha 1977, 46; Koštuřík 1968, 189). Nově objevené sídliš-
tě je tak dalším dokladem hustého slovanského osídlení 
v mikroregionu povodí říčky Bíhanky.

Jaroslav Bartík
Literatura
Bláha, J. 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do 

doby husitské se zvláštním zřetelem k osídlení stře-



157

Přehled výzkumů 53-2, Brno 2012

dověkému. Rkp. diplomové práce, díl I-III. Uloženo: 
Ústav archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty 
Masarykovy univerzity.

Bláha, J. 1977: Výsledky revize některých drobných 
středověkých opevnění v horním Podyjí. Archaeolo-
gia Historica 2, 45–58.

Houzar, S. 1997: Geologická stavba, nerosty a těžba ne-
rostných surovin. In.: V. Nekuda (ed.): Moravskobu-
dějovicko, Jemnicko, 27–47. Brno: Muzejní a vlasti-
vědná společnost.

Koštuřík, P., Kovárník, J., Měřínský, Z., Oliva, M. 
1986: Pravěk Třebíčska. Brno – Třebíč: Muzejní 
a vlastivědná společnost.

Meduna, L. 1963: Archeologické nálezy v povodí řeky 
Želetavky a Bíhanky na západní  Moravě. In: Sborník 
II AÚ ČSAV Brno, Františku Vildomcovi k pětaosm-
desátinám, 79–82. Brno: Archeologický ústav ČSAV.

Měřínský, Z. 1997: Osídlení regionu od prvých stop 
pobytu člověka do 10. století. In.: Nekuda, V. (ed.): 
Moravskobudějovicko, Jemnicko, 73–149. Brno: Mu-
zejní a vlastivědná společnost.

Nekuda, V. 2006: Jihozápadní Morava. Vývoj osídle-
ní na jihozápadní Moravě od pravěku do pozdního 
středověku. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 
a Stadtgemeinde Raabs an der Thaya.

Poláček, L. 1991: K raně středověkému osídlení povo-
dí Bíhanky na Jemnicku. Archaeologia historica 16, 
55–72.

Poláček, L. 1993: Povrchový průzkum a terénní výzkum 
lokalit jihozápadní Moravy v letech 1990 a 1991. Pře-
hled výzkumů 1991, 112–117.

Resumé 
Mladoňovice (Bez. Třebíč), „Horní polodíly“. 11.–12. 

Jahrhundert. Siedlung. Geländebegehung. 

MODRÁ (K. Ú. MODRÁ U VELEHRADU, OKR. UHER-
SKÉ HRADIŠTĚ)

„Hrubý díl“. Raný středověk. Sídliště. Záchranný 
výzkum.

V roce 2011 proběhly zemní práce při výstavbě are-
álu „Živá voda“. Budovaný areál se nachází v jižní části 
katastru obce Modrá, v trati Díly, západně od archeoskan-
zenu a severně od hotelu U Skanzenu. Terén zde vytváří 
severojižně orientované údolí v povodí bezejmenného 
přítoku Salašky. Budovaný areál se nachází na východně 
orientovaném svahu.

Při fi nálních úpravách terénu byl u severozápadního 
okraje areálu porušen objekt, ostře se rýsující ve sprašo-
vém podloží (obr. 55). Svrchní část objektu byla poškoze-
na orbou, profi l objektu byl trychtýřovitého tvaru, v horní 
části byly stěny silně vypáleny, dolní část byla potom již 
jen zahloubena do podloží. Ve výplni objektu bylo množ-
ství uhlíků, nebyl zde však zachycen žádný keramický 
materiál či jiné artefakty. Odkrytou situaci lze interpre-

tovat jako dehtařskou jámu a rámcově ji můžeme datovat 
do období raného středověku.

Tomáš Chrástek

Resumé
Modrá (Bez. Uherské Hradiště), „Hrubý díl“. Frühmi-

ttelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

MODŘICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Ul. Střední, p. č. 229/2 a 242/14. Raný středověk. 

Sídliště. Záchranný výzkum.

V roce 2011 proběhla v Modřicích na ulici Střední 
výstavba nového rodinného domu, který se nachází mezi 
domy č. 799 od západu a č. 804 z jihu. V jeho základech 
se podařilo zachytit jámu s propálenými stěnami, která 

Obr. 54. Raně středověké lokality na středním toku říčky 
Bíhanky. 1 – Mladoňovice „Horní polodíly“, 2 – Mlado-
ňovice „U Gotharda“, 3 – Mladoňovice „Sedliště“, 4 – 
Hornice „Turecký kopec“.
Abb. 54. Frühmittelalterliche Fundorte am mittleren Ab-
schnitt vom Bach Bíhanka. 1 – Mladoňovice „Horní polo-
díly“, 2 – Mladoňovice „U Gotharda“, 3 – Mladoňovice 
„Sedliště“, 4 – Hornice „Turecký kopec“.
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obsahovala staroslovanskou keramiku zdobenou vlnice-
mi (GPS: 49° 7‘32.93“S, 16°37‘5.95“V).

Petr Kos

Resumé
Modřice (Bez. Brno-venkov), Střední Straße. Frühmi-

ttelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

MOHELNICE (OKR. ŠUMPERK)
Kostelní nám. č. p. 3. Vrcholný středověk, novo-

věk. Budova bývalého biskupského hrádku (?). Zá-
chranný výzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muze-
um Šumperk.

V souvislosti se záměrem úpravy suterénu mohel-
nického muzea (koordináty - ZM 1:5000 Zábřeh 7-9: 
223:259, 224:259, 224:258) byl v dubnu a květnu 2011 
proveden záchranný archeologický výzkum v poslední 
(nejvýchodnější) místnosti, kde se dle projektu měla vý-
razně snižovat úroveň podlahy. Již v květnu 2010 byly 
provedeny 3 malé sondy o rozměrech 1 x 1 m. Sonda A 
při východní stěně místnosti pouze zjistila výkopovou 
jámu pro obvodovou zeď a jílovité podloží. Sonda B 
v severozápadním rohu místnosti narazila jen na recentní 
shoz cihel. Jediná archeologicky pozitivní byla sonda C 
při severovýchodním rohu místnosti, která zachytila část 
objektu s vrcholně středověkou keramikou (objekt č. 1).

Záchranný výzkum se tedy nejdříve soustředil na 
severovýchodní část místnosti, kde byl kompletně pro-

zkoumán objekt č. 1, zachycený již v sondě C. Jednalo se 
o menší sídlištní jámu s výplní tmavé hnědošedé zeminy, 
ve které se nacházelo pouze několik fragmentů vrchol-
ně středověké keramiky (konec 13.–14. století) a kousky 
mazanice. Jáma byla zahloubena do žlutohnědého jílovi-
tého podloží a byla zhruba uprostřed částečně narušena 
novodobým vkopem. Téměř v celé severovýchodní části 
místnosti byly odkopány povrchové navážkové novově-
ké vrstvy až na úroveň jílovitého podloží. V navážkových 
vrstvách se nalezlo několik pískovcových fragmentů ar-
chitektonických článků.

Poté se výzkum přesunul do severozápadní části míst-
nosti. Při západní stěně se nacházely stavební sutiny – 
mohutný shoz cihel do hloubky cca 70 cm. Pod ním se 
nalézalo jílovité podloží a zde byl objeven objekt č. 2. 
Šlo o vrcholně středověkou jímku kruhového půdorysu 
o průměru cca 90 cm a hloubce 2 m. Její výplň tvořila 
tmavá šedá jílovitá zemina. Ve vrchní části byla kumulace 
mazanice a uhlíků, zřejmě druhotně sem uklizené výrobní 
zařízení (pravděpodobně pícka). Ve střední části hloubky 
jímky se našlo několik fragmentů vrcholně středověké 
keramiky a hlavně dvě celé středověké nádoby – bezuchý 
hrnec a džbán (14. století). Ve spodní části bylo nalezeno 
větší množství zvířecích kostí a celá kostra psa. Na dně 
jímky ležela několikacentimetrová vrstva bílého vápna.

Téměř celou střední a jižní část místnosti zabírala vel-
ká novověká jímka s výplní šedého jílu. Ve vrchní čás-
ti měla čtvercový tvar se zaoblenými rohy, po 50 cm se 
zmenšovala do kruhového půdorysu. Obsahovala pouze 
zlomky novověké keramiky.

Obr. 55. Modrá, „Hrubý díl“. Dehtařská jáma.
Abb. 55. Modrá, „Hrubý díl“. Teergrube.
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Z přírodovědných analýz byl zatím realizován pouze 
rozbor zvířecích kostí (provedla M. Nývltová Fišáková, 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.).

Jakub Halama
Resumé

Mohelnice (Bez. Šumperk), Kostelní Platz Nr. 3. Hoch-
mittelalter, Neuzeit. Ehemaliger Bischofssitz (?). Ret-
tungsgrabung. Ablagerung: Heimatkundenmuseum in 
Šumperk.

MOHELNICE (OKR. ŠUMPERK)
Nám. Svobody. Vrcholný středověk, novověk. Měs-

to. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace před pláno-
vanou revitalizací náměstí provedla společnost Archaia 
Olomouc, o. p. s., v září až listopadu 2011 záchranný ar-
cheologický výzkum formou dohledu vykopaných tras. 
Kromě recentních úprav povrchu náměstí byly zdoku-
mentovány dvě úrovně sídlištních horizontů (zejména 
v prostoru před radnicí – profi l P1). Starší vrstva obsa-
hovala mazanici a několik střepů středověké keramiky, 
včetně zlomků loštických pohárů, lze ji tedy datovat do 
15.–16. století. Mladší terénní úpravu ze 17.–19. století 
představuje odpadní vrstva s nálezy fragmentů železných 
předmětů, glazované keramiky a zvířecích kostí. Upro-
střed severní obvodové strany náměstí (profi l P2) byla 
zachycena výrazná destrukční planýrka terénu tvořená 
fragmenty mazanice, uhlíky a popelem, která může sou-
viset s úklidem města po ničivých požárech v letech 1424 
nebo 1433, respektive 1568 nebo 1642 (Kuča 2000, 96).

Tomáš Zeman

Literatura
Kuča, K. 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. IV. díl Ml – Pan. Praha: Libri.

Resumé
Mohelnice (Bez. Šumperk), Svobody Platz. Spätmi-

ttelalter, Neuzeit. Rettungsgrabung.

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

Mokrá – lom X, „Mokerský les“. Středověk – no-
vověk (15.–16. století). Vápenické pece. Záchranný 
výzkum. 

V roce 2011 byly severovýchodně od středověké vá-
penické pece I, zkoumané v minulých letech (Kos 2006), 
rozpoznány terénní příznaky, které leží v cestě plánova-
né těžby Prostředního lomu Mokrá (GPS: 49°14‘2.37“S, 
16°45‘39.52“V; 49°14‘3.32“S, 16°45‘40.21“V). Násled-
ným předstihovým záchranným výzkumem v nich byly 
identifi kovány pozůstatky jámových polních vápenic-

kých pecí se zbytky nadzemních dřevěných staveb (obr. 
56).

Systémem sond byly na dvou plochách odkryty 
a prořezány situace svědčící o několikafázovém využití 
objektů přibližně z přelomu 15. a 16. století. Kromě vel-
kého množství mazanice a stavebního kamene (vápenec, 
droby) byly získány i zlomky keramiky, která pochází 
z výrobních odvalů kolem pecí. Jedna z pecí (č. III) měla 
tahový kanál úhledně vyzděn vápencovým kamenem. 
Doplňkem obou pecí byly vápenné jámy, které se přimy-
kaly k předpecním prostorům.

Petr Kos
Literatura
Kos, P. 2006: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-

-venkov). Přehled výzkumů 47, 260–261.

Resumé
Mokrá-Horákov (Bez. Brno-venkov), „Mokerský les“. 

Spätmittelalter – Neuzeit. Kalkofen, Siedlung. Rettungs-
grabung.

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

Intravilán, p. č. 9, č. p. 91. Novověk. Povidlářské 
pece. Záchranný výzkum.

V roce 2011 probíhaly terénní úpravy nového vjezdu 
do areálu RD Jana, Ludmily a Bohdany Kosových (ZM 
ČR 1:10 000, list 24-41-22, v okolí bodu vzdáleného 
100:189 mm od Z:J s. č.). V terénním zářezu, který smě-
řoval do dvora usedlosti od kulturního domu, byly zjiště-
ny tři zahloubené objekty. V prvním případě se jednalo 
o novověkou vápennou jámu a dva zbývající představo-
valy pravděpodobně zahloubené části menších jámových 
pícek. Podle nálezu z předešlého roku a drobných příš-
kvarků z okolní vrstvy lze předpokládat, že se jednalo 
o zařízení sloužící k vaření povidel.

Petr Kos

Obr. 56. Mokrá-Horákov. Vápenická pec z období pozd-
ního středověku.
Abb. 56. Mokrá-Horákov. Kalkofen aus dem Spätmittel-
alter bis der frühen Neuzeit.
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Resumé
Mokrá-Horákov (Bez. Brno-venkov), Haus Nr. 91. 

Neuzeit. Pfl aumenmusoffen. Rettungsgrabung.

MORAVANY (K. Ú. MORAVANY U KYJOVA, OKR. HO-
DONÍN) 

„Čtvrtky“. Středověk. Loch. Záchranný výzkum.

Na základě telefonického oznámení archeologem 
J. Šmerdou z Masarykova muzea v Hodoníně, byl dne 
19. 7. 2011 proveden ze strany Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický 
výzkum v Moravanech u Kyjova, okr. Hodonín. Na nález 
byl upozorněn J. Šmerda dne 18. 7. starostou obce Mora-
vany J. Dočekalem, který jej lokalizoval na pole mezi ob-
cemi Moravany a Hýsly (ZM ČR 1:10 000, list 24-44-23, 
v místě bodu vzdáleného 324:127 mm od Z:J s. č.). Pro-
pad ve tvaru drobného závrtu se tu vytvořil znenadání dne 
15. 7. pod hmotným zemědělským strojem během sklizně 
řepky. J. Šmerda provedl základní průzkum a naznal že 
by se mohlo jednat o loch.

Lokalita leží na rozhranní katastrálních území obcí 
Moravany a Hýsly, okr. Hodonín, při kříži s nadmořskou 
výškou 247 m v polní trati „Čtvrtky“ u silnice ve směru 
Moravany – Dolní Moštěnice – Hýsly; pravděpodobněj-
ší je lokalizace na k. ú. Hýsly. Lokalita využívá mírný 
k jihozápadu obrácený svah nad Čeložnickým potokem 
a je evidentní, že s ním z hlediska sídelní struktury souvi-
sela, podobně jako nedaleká obec Moravany. Na poli, ve 
kterém se objevil propad, nejsou doposud známy žádné 
archeologické nálezy, které by nám umožňovaly momen-
tální situaci s něčím spojit. Nejblíže se nachází zámeček 
– původní gotická tvrz, která souvisela se zaniklou stře-
dověkou vsí Moštěnice (Nekuda 1961, 120–121). Dodnes 

se zástavba kolem zámečku jmenuje Dolní Moštěnice 
a přináleží ke vsi Hýsly (Hýsly-Dolní Moštěnice).

Záchranný výzkum doložil pod místem propadu pří-
tomnost uměle ražených podzemních prostor v hlinito-
-jílovito-písčitých horninách (obr. 57). Jednalo se o část 
středověkých podzemních chodeb – lochů, které se snad 
původně rozkládaly pod hospodářskými usedlostmi. Do-
kumentovaný loch patří v rámci jižní Moravy k naprosté-
mu unikátu. Jeho jedinečnost lze spatřovat v architektuře 
síní, kde se uplatnily úpravy stropních kleneb, které byly 
běžně aplikovány u domovních staveb v období vrchol-
ného a pozdního středověku (přechodní sloh románského 
období a sloh gotický; srv. Herout 1961).

Petr Kos, Jaroslav Šmerda

Literatura
Herout, J. 1961: Staletí kolem nás. Přehled stavebních 

slohů. Praha: Orbis.
Nekuda, V. 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feu-

dalismu. Brno: Krajské nakladatelství v Brně a Mo-
ravské museum v Brně.

Resumé
Moravany u Kyjova / Hýsly (Bez. Hodonín). Mittelal-

ter. Erdstall. Rettungsgrabung.

MORAVIČANY (OKR. ŠUMPERK)
„Kaple svatého Rocha“. Středověk. Ojedinělý ná-

lez. Povrchový sběr.

Záchranný archeologický výzkum formou dohledu 
byl zapříčiněn stavbou „607 52 Třebůvka, Moravičany – 
hrázování“, a byl realizován v období od prosince roku 
2010 až do července roku 2011. Identifi kace lokality na 

Obr. 57. Moravany u Kyjova  
(okr. Hodonín). Plán podzem-
ních chodeb.
Abb. 57. Moravany u Kyjova 
(Bez. Hodonín). Plan der un-
terirdischen Gänge.
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mapě ZM ČR (M 1:10 000) – číslo listu 14-43-20:Z:243 – 
J:109, Z:252 – J:115; Z:241 – J:107; Z:254 – J:113. Vzdá-
lenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) a jižní 
(J) sekční čáry.

Dohled probíhal za plného běhu stavby a byl přede-
vším zaměřen na vizuální kontrolu čerstvě skrývaných 
ploch. Sledovaná stavba byla prováděna v bezprostřední 
blízkosti říčky Třebůvky, neboť došlo k rozšíření koryta 
Třebůvky, kdy vytěžená zemina byla následně z části pře-
sunuta k okraji intravilánu obce Moravičany, kde byla po-
užita jako protipovodňová hráz. Dohled se konal v úseku 
od východního okraje Loštic, kde Třebůvka opouští intra-
vilán a protéká tratí „Závodí“ a dále po proudu Třebůvky 
až k místu, kde je říčka částečně odvedena do odlehčo-
vacího kanálu, který poté míjí Moravičany z východu 
a v blízkosti železniční trati se vlévá do řeky Moravy. 
Povrch stavbou zasažené plochy tvořila buď obdělávaná 
půda anebo trvalý travnatý porost. Podloží bylo pozoro-
váno v několika podobách: říční štěrkopísky, vrstva jílu 
či vrstva jílu promíšená se spraší. Během dohledu nebyly 
pozorovány žádné sídlištní objekty, pouze v ornici bylo 
nalezeno několik keramických zlomků z období středo-
věku, které byly nalezeny v místě zvaném „Kaple svatého 
Rocha“, známém již ze starších povrchových sběrů (Goš 
1974, 80, SAS poř. č. 14-43-20/8). 

Jakub Vrána
Literatura
Goš, V. 1974: Sbírka Vlastivědného kroužku v Moravi-

čanech (okr. Šumperk). Zprávy Československé spo-
lečnosti archeologické při Československé akademii 
věd, ročník 16, sešit 5–6, 70–110.

Resumé
Moravičany (Bez. Šumperk), Anlage „Kaple svatého 

Rocha“. Mittelalter. Einzelfund. Oberfl ächenforschung.

NÁMĚŠŤ NA HANÉ (OKR. OLOMOUC)
„Chrast“. Středověk. Ostruha. Náhodný nález.

Dne 22. 4. 2011 byla při detektorovém průzkumu 
Archeologického centra Olomouc, p. o., zaměřeném na 
staré úvozy v lese na severozápadním okraji katastru Ná-
měště na Hané, nalezena železná ostruha, zařaditelná do 
Ruttkayovy skupiny B, typ 4 (Ruttkay 1976, 347, 350). 
Ostruha byla získána nad již téměř zarovnaným úvozem 
cesty, který tímto napomohla nepřímo datovat do 12.–13. 
století. Průzkum proběhl v rámci projektu: Program Ná-
rodní a kulturní identity (NAKI) MK ČR č. DF11P01O-
VV029: „Výzkum historických cest v oblasti severozá-
padní Moravy a východních Čech“.

Marek Kalábek
Literatura
Ruttkay, A. 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis 

zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 
(II). Slovenská archeológia XXIV-2, 245–395.

Resumé
Náměšť na Hané (Bez. Olomouc), „Chrast“. Mittelal-

ter. Eisensporn. Einzelfund. Detektorprospektion.

NAPAJEDLA (OKR. ZLÍN)
Ulice Palackého. Středověk, novověk. Městská pa-

mátková zóna. Záchranný výzkum.

Výzkum probíhal při stavbě bytového domu v histo-
rickém jádru města na ulici Palackého (mezi domy č. p. 
91 a 97; polohu lze určit na mapě ZM ČR 1:10 000 25-33-
03 koordináty 360/155 od Z/J s. č.). Stavba nebyla bohu-
žel ohlášena, byla tedy realizována bez archeologického 
dohledu. Po příchodu na staveniště byla již vyhloubena 
více jak 2 m hluboká stavební jáma, na jejíchž profi lech 
byla zachycena mocná souvrství datovatelná do středo-
věkého období (obr. 58). Výzkum probíhal na zbytku ne-
zničené parcely, který se nacházel u uliční čáry. Byly zde 
otevřeny tři sondážní čtverce o stranách 5 m, které byly 
po vrstvách prokopávány a dokumentovány. Podařilo se 
zjistit, že se podél dnešní uliční čáry nachází intenziv-
ní stopy po středověké a novověké zástavbě. Na jednom 
z profi lů se tak podařilo rozpoznat celkem 5 stavebních 
fází. Nejstarší je suterén domu, který lze chronologicky 
zařadit podle keramických zlomků na přelom 13. a 14. 
století. Tuto dataci víceméně také potvrzuje v zásypu na-
lezený parvus Václava II. z období let 1300–1305. 

I když byla zadní část parcely nejprve odtěžena bez 
dohledu archeologa stavebními stroji až pod úroveň an-
tropogenních vrstev, zůstaly v pásu ležícím v blízkosti 
dnešní ulice zachovány situace, které potvrdily koncen-
traci osídlení, jež zde existovalo prakticky již od 13. sto-
letí. Superpozice zahloubených objektů dokládá existenci 
suterénů čtyř až pěti dřevozemních domů, dvou dřevě-
ných domů mělce zahloubených, samostatné základové 
zdi průjezdní budovy (K 901) a domu s kamenným já-
drem (K 900), na jejichž dispozici navazuje dnešní ulič-
ní fronta (obr. 59). Jejich datace odpovídá závěru 13. 
až počátku 17. století. Pozůstatkem po využití zadních 
traktů parcely je relikt velké jámové pece z 15. století, 
jejíž účel se nepodařilo zjistit. Dá se však předpokládat, 
že pec mohla sloužit k výpalu cihel nebo vápna, na což 
upozornil obsah vrstvy spočívající na jejím dně. Zlomky 
cihel nalezené ve svrchních vrstvách u jednoho ze dvou 
kamenných domů K 900, by mohly odpovídat přibližně 
15. století. Z konce stejného věku pochází rovněž dvojice 
vakovitých obilních jam, které porušily zásyp zemnice, 
jenž byl datován mincí do 2. poloviny 15. století (kru-
hový peníz ražený v Kutné Hoře). V jejich zánikových 
horizontech lze již sledovat nálezy novověké keramiky, 
které se do nich dostaly druhotně až po jejich zavalení 
v 16.–18. století.

Kamenný suterén domu K 900 lze vyjádřit obdélným 
půdorysem o délce cca 6 m a šířce 4 m. Suterén byl ještě 
částečně zaklenut valenou kamennou klenbou zděnou na 
jíl a jen velmi ojediněle na písčitou vápennou maltu. Na 
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podélné straně obydlí se zachoval obdélný kamenný opě-
rák široký přibližně 80 cm, není však vyloučeno, že jich 
bylo po obvodu budovy více, což naznačuje, že budova 
mohla mít ještě patrovou nástavbu. Bližší stratigrafi cké 
vztahy prokazují, že základ kamenného jádra domu mohl 
být zbudován již v průběhu 15. století, kdy svou základo-
vou spárou navázal na dosud ještě nezasypanou zemnici 
ze 14. století.

Během výzkumu parcely byly zachyceny celkem čty-
ři požárové horizonty. První pochází nejspíše již ze 13., 
druhý z počátku 14. století, kdy vyhořel suterén mohut-
ného dřevozemního domu K 500 (nález parvu kutnohor-
ské ražby z let 1300–1305); další dva požáry lze spojit se 
závěrem 15. až počátkem 16. století, kdy vyhořela značná 
část dřevěné zástavby parcely, a to nejspíše i včetně nad-
zemních částí kamenného domu K 900 a průjezdní bu-
dovy K 901. Po posledním požáru, který zachvátil mělce 
zahloubenou hospodářskou budovu s obvodovým žlabem 
a obilní jámou v podlaze K 501 a kamennou průjezdní 
bránu K 901, byly kamenné stavby opět obnoveny, na což 
upozorňuje keramika z přelomu 16. a 17. století, která 
byla nalezena mezi substrukcí korunových částí základo-
vého zdiva obou staveb. Kamenná architektura nahradila 
dosavadní dřevozemní „vesnickou“ zástavbu města evi-
dentně až v průběhu 15. století.

Z půdorysné dispozice dřevozemních domů vyply-
nulo, že uliční fronta lemující náves vrcholně středově-
kých Napajedel, nebyla ještě hustě zastavěna. Následující 
pozdně středověká zástavba navázala na dispozici domů 
předchozího období, byla však výrazně zhuštěna a stabi-
lizovala uliční frontu na přelomu 14. a 15. století. V této 
fázi dochází k prvnímu výskytu kamenné a cihelné zděné 
architektury, kterou by mohla zajišťovat menší staveb-
ní huť využívající pec na zkoumané parcele, jež mohla 
produkovat jak cihly, tak vápno pro potřeby měšťanů ve 
svém okolí.

Výzkum vedl rovněž ke zjištění, že kamenná jádra 
domů se k sobě nepřimykala a že mezi nimi ještě jed-
noznačně stály nadzemní hospodářské budovy dřevěné 
nebo dřevozemní konstrukce, které zaplňovaly ulič-
ní frontu. Základní obytnou a hospodářskou jednotkou 
pozdně středověkého města mohl být zděný kamenný 
dům otočený štítem do ulice, později v 15.–16. století 
podsklepený a doplněný opěráky. K jeho vybavenosti 
náležel ještě mlat, který se z boku přimykal k jeho půdo-
rysu. Parcelu uzavíral kamenný objekt průjezdního cha-
rakteru, který na hospodářské stavení navazoval a mohl 
představovat patrový špýchar nebo pouze bránu vjezdu 
do hospodářského dvora. Vybavení dvora mohly doplňo-
vat ještě studny a další hospodářská stavení, které ovšem 
kromě pece a pozůstatků plotu nebyly kvůli pokročilým 
stavebním pracím doloženy.

Výzkumem se tak podařilo zachytit souvislý stavební 
vývoj na okraji jedné parcely ležící zhruba uprostřed se-
verozápadní fronty ulice Palackého. Jedná se o zbytky 
podsklepených měšťanských domů, které byly situovány 
podél dnešní uliční čáry. Bylo prokázáno, že již na konci 
13. století zástavba v Napajedlech (alespoň v tomto mís-
tě) respektovala vedení hlavní ulice, které se zachovalo 
dodnes. Historicky lze události spojené se zjištěnými po-
žáry podložit jen obtížně. Nejstarší doklady požárů řaze-
né ještě do závěru 13. až počátku 14. věku nemají v his-
torických záznamech města žádnou analogii, nelze tudíž 
vyloučit, že se jednalo o události náhodné. Na konci 15. 
až počátku 16. století byly zdejší požáry nejintenzivnější, 
šly opakovaně krátce za sebou a lze je pravděpodobně 
spojit s česko-uherskými válkami, které se odehrály na 
Moravě v 60.–70. letech 15. století. Díky absenci nálezů 
dokládajících vojenské střety však nelze tuto domněnku 
zcela potvrdit.

Ivan Čižmář, Petr Kos

Obr. 58. Napajedla (okr. Zlín). Středo-
věké souvrství v severní stěně stavební 
jámy na parcele.
Abb. 58. Napajedla (Bez. Zlín). Mit-
telalteriche Schichtenabfolge in der 
Nordwand der Baugrube in der Par-
zelle.
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Resumé
Napajedla (Bez. Zlín), Palackého Straße. Mittelalter, 

Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

NOVOSEDLY (OKR. BŘECLAV)
„Na plánovaných objektech“. Pozdní středověk. 

Jáma. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu při 
budování cesty „Brodská“ v Dolním Poli a Novosedlech 
(okr. Břeclav) byl v intravilánu obce Novosedly v trati 
„Na plánovaných objektech“ (ZM ČR 1:10 000, list 34-
14-14, v místě bodu vzdáleného 41:320 mm od Z:J s. č.) 
prozkoumán jeden osamocený objekt, rámcově zařaditel-
ný do období pozdního středověku. Jednalo se o menší 
jámu studnovitého tvaru zavalenou kameny s kosterními 
ostatky většího zvířete – pravděpodobně koně. Datování 
zásypu jámy umožnily ojedinělé zlomky keramiky.

Petr Kos

Resumé
Novosedly (Bez. Břeclav), „Na plánovaných objek-

tech“. Spätmittelalter. Grube. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (OKR. OLOMOUC)
Náměstí republiky 5. Středověk, novověk. Klášter, 

pohřebiště. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl realizován 
v průběhu měsíců srpna až listopadu roku 2011 a byl za-
příčiněn stavebními úpravami v areálu bývalého kláštera 
klarisek, dnešního sídla Vlastivědného muzea v Olomou-
ci. Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 1:10 000) 
– číslo listu 24-22-19:Z:427 – J:285; Z:421 – J:283; Z: 
426 – J:292; Z:420 – J:290. Vzdálenosti jsou uvedeny 
v milimetrech od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.

Stavební úpravy probíhaly ve východní části hlavní 
budovy dnešního muzea, tento prostor bude adaptován 
jako nový vstupní prostor pro návštěvníky, a to v místě 
již v minulosti existujícího vstupu. Výzkum probíhal za 
plného běhu stavby a byl zahájen až při značném narušení 
kulturního souvrství středověkého původu, až v momen-
tě, kdy dělníci začali z hlíny vytahovat lidské kosti. K ná-
slednému průzkumu byla vytýčena relativně malá plocha 
obdélného půdorysu, jejíž maximální rozměry jsou 4,70 
x 5,30 m. Po mechanickém začištění povrchu kulturní-
ho souvrství, které se v této době jevilo jako jedna kom-
paktní vrstva prachové hlíny černé barvy, bylo započato 
s odebíráním tohoto souvrství po mechanických úrov-
ních. Stratigrafi cká situace v místě výzkumu byla násle-
dující. Povrch zde tvořily dřevěné parkety, pod kterými 
byla pozorována vrstva betonu recentního původu. Tyto 
vrstvy byly ve větší míře odebrány již před zahájením vý-
zkumu. Pod betonem byla odkryta vrstva stavební sutě 
– kontext 0103 obsahující  kameny, zlomky malty, cihel, 
skla či kovový klíč. Tato vrstva souvisí s přestavbou are-
álu kláštera klarisek v 18. století. Pod touto vrstvou bylo 
částečně prozkoumáno kulturní souvrství z období vr-
cholného středověku (kontexty 0104, 0111, 0114). Z to-
hoto souvrství byly získány obvykle nalézané artefakty 
či ekofakty, ojedinělý nález ve středověkém souvrství je 
objev eneolitické sekerky, která byla zhotovena z tzv. ze-
lené břidlice. Během výzkumu bylo zkoumané souvrství 
sníženo o cca 0,90 m oproti úrovni povrchu podlahy před 
zahájením výzkumu, kdy byly z kulturního souvrství ode-
brány celkem tři mechanické úrovně. Níže neměla stav-
ba toto souvrství dále narušovat. Po dosažení úrovně dna 
zkoumané plochy bylo v kulturním souvrství provedeno 
několik sond za pomocí pedologické tyče, a to do hloub-
ky 0,70 m. Bylo zjištěno, že toto souvrství pokračuje ještě 
hlouběji. 

Během výzkumu bylo prozkoumáno v jednotlivých 
vrstvách celkem 25 kostrových pohřbů. Kostry nebyly 

Obr. 59. Napajedla (okr. Zlín). Vyko-
pávky v prostoru suterénu středověké-
ho domu.
Abb. 59. Napajedla (Bez. Zlín). Aus-
grabungen im Kellerraum des mittelal-
terlichen Hauses.
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kompletní, často byly navzájem porušené nebo je hrani-
ce sondy nedovolila prozkoumat celé. Samostatná kost-
ra byla identifi kována jako anatomické spojení nejméně 
dvou kosterních elementů. Tím byla odlišena od velkého 
množství izolovaných, sekundárně přemístěných kostí, 
nalezených ve výplních nebo vrstvách. Z kosterního sou-
boru bylo 13 jedinců zachovalých téměř kompletně nebo 
nad 50 % (s přítomnými kosterními elementy vhodnými 
pro odhad demografi ckých parametrů) a 12 jedinců za-
chovalých méně než 50 % (s přítomnými elementy vhod-
nými pouze pro omezené aplikování metod k odhadu de-
mografi ckých údajů). Na základě předběžných výsledků 
se jednalo o 23 dospělých, 1 juvenilního a 1 nedospělého 
jedince. Pohřby měly orientaci východ – západ a vzhle-
dem k tomu, že hrobové jámy byly vyhloubené do kul-
turního souvrství, nebyly výkopy hrobů až na tři výjim-
ky patrné. Během preparace kosterních ostatků nebyl u 
žádného nalezen artefakt, který by bylo možné označit 
jako milodar či vložený předmět, proto je datace těchto 
prozkoumaných pohřbů poněkud nepřesná. Tyto pohřby 
jsou datovány pouze na základě nálezů z kulturních vrs-
tev, které vznikly v období středověku a do nichž byly 
vyhloubeny jejich hrobové jámy. Vzhledem k tomu, že 
kostrové pohřby či jejich části byly nalezeny v areálu 
kláštera klarisek již v 50. letech 20. století, v době kdy 
byl areál bývalého kláštera adaptován pro potřeby mu-
zea (Václavkův sál, jihovýchodní část nádvoří, či nálezy 
lidských kostí v hlavní lodi kostela ve vrstvě hlíny černé 
barvy), lze předpokládat, že prozkoumaná část kostro-
vého pohřebiště byla patrně součástí většího pohřebiště, 
které se mohlo rozkládat buď v okolí kláštera anebo se 
zde toto pohřebiště mohlo nalézat před výstavbou klášte-
ra a při jeho výstavbě v období středověku zaniklo. Tuto 
otázku budeme možná schopni zodpovědět až po labo-
ratorním zpracování nalezených artefaktů a kosterních 
ostatků a jejich následném vyhodnocení.

Jakub Vrána, Anna Pankowská                                                                                       

Resumé
Olomouc (Bez. Olomouc), Republiky Platz Nr. 5. Mit-

telalter, Neuzeit. Kloster, Gräberfeld. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)
Kožušanská ulice. Doba hradištní. Středověk, no-

vověk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Od března do dubna 2011 proběhla 2. etapa výzkumu 
na rekonstrukci ulice Kožušanská v Olomouci–Nemila-
nech v délce 140 m.  Na sídlišti bylo prozkoumáno v 29 
sondách a čtvercích 61 objektů zahloubených v různých 
úrovních do kulturní vrstvy (mocné 0,4–2 m) s různě 
datovanými nálezy; viz oddíly Eneolit, Doba bronzová, 
Doba železná. Lokalita leží na východním svahu terasy 
nad údolní nivou řeky Moravy. Lokalitu s nadmořskou 
výškou  211–212 m lze identifi kovat v mapě MZ 1:10 000, 
list 24-22-24, v souřadnicích Z s. č.: J s. č.: 360 mm : 208 
mm, 362 mm : 192 mm.

Svrchní část kulturní vrstvy obsahovala jen zlomko-
vitý materiál z doby hradištní, středověku a novověku.

 
Marek Kalábek 

Resumé
Olomouc (Bez. Olomouc), Kožušanská Straße. Bur-

gwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Nákladní ulice. Středověk, novověk. Záchranný 

výzkum.

V prostoru někdejšího severozápadního předpolí stře-
dověkého a novověkého historického jádra Opavy byl 
v červnu 2011 proveden záchranný archeologický vý-
zkum před stavbou bytového domu na nároží ulic Ná-
kladní a Kasárenská, na parc. č. 283/1, 283/2, 285, 278/2. 
Ten byl projektován na základové pasy, v jejichž místech 
byly předstihově vyhloubeny mechanizací a následně ma-
nuálně 4 podélné sondy. Tyto v centrální části  zachytily 
stopy zaniklého ramene Opavy, resp. Mlýnského náhonu, 
směřujícího na východ do prostoru dolního dvora bývalé-
ho městského pivovaru. Dokládá to především valounová 
dlažba a nález dřevěného opěrného kůlu. Bohužel původ-
ní okolní vrstvy byly narušeny či odtěženy v novověku 
nebo v nedávné minulosti. Pouze v nejsevernější sondě 
se snad dochoval neporušený zkulturněný půdní hori-
zont, náležející dle keramiky někam k přelomu raného 
a vrcholného středověku. Zbývající materiál, z něhož lze 
zminít pěknou kolekci renesančních a barokních kachlů, 
patřil do období novověku.

Andrea Tobiaszová, Petr Rataj

Resumé
Opava (Bez. Opava), Nákladní Gasse. Mittelalter, Ne-

uzeit. Rettungsgrabung.

PODOLÍ (K. Ú. PODOLÍ U BRNA, OKR. BRNO-VEN-
KOV)

„Cihelna“. Novověk. Cihlářská pec. Záchranný 
výzkum.

V roce 2011 proběhla plánovaná liniová akce mezi 
obcemi Podolí a Mokrou-Horákovem. Katastry obou 
obcí proťaly rýhy dálkového optického kabelu šlapanické 
fi rmy VIVO CONNECTION, spol. s. r. o., které potvrdily 
archeologická naleziště hned v několika polních tratích.

Na katastru obce Podolí byl zachycen na severním 
okraji remízku mezi Horákovem a Podolím jediný no-
vověký objekt, kterým byla kvadratická jámová pec, ob-
sahující dosud pozůstatky vsádky částečně vypálených 
cihel (GPS: 49°11‘58.98“S, 16°44‘22.91“V). Z její výpl-
ně byl kromě jednoho zlomku železného hřebíku vyjmut 
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ojedinělý zlomek keramiky časně novověkého charakte-
ru. Pec byla rýhou protnuta zhruba úhlopříčně.

Petr Kos
Resumé

Podolí (Bez. Brno-venkov), „Cihelna“. Neuzeit. Zie-
gelofen. Rettungsgrabung.

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

„Panské Nivy“, p. č. 681/22, 681/1, 681/17. Středo-
věk, novověk. Komunikace. Záchranný výzkum.

Na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem HUTI-
RA – BRNO, s. r. o., a Ústavem archeologické památkové 
péče Brno, v. v. i., byl ve dnech 3. 5. – 30. 9. 2011 prove-
den záchranný archeologický výzkum v extravilánu obce 
Popůvky (ZM ČR 1:10 000, list 24-34-03, kolem bodu 
115:240 mm od  Z:J s. č.). Trať se rozkládá na poli jižně 
od silnice č. 602 Brno – Rosice, mezi benzínovou stanicí 
Shell a areálem fi rmy MOTIP DUPLI, kde v minulosti 
proběhla celá řada záchranných akcí (viz oddíl Neolit).

Výzkum doložil na skrývané ploše celkem 17 arche-
ologických objektů. Do období středověku a novověku 
bylo možné zařadit pozůstatky vozové cesty a jedné vět-
ší jámy, z nichž pochází nálezy zlomků keramiky, cihel 
a železných předmětů, jež bylo možné spojit přibližně 
s obdobím 13.–17. století.

Petr Kos
Resumé

Popůvky (Bez. Brno-venkov), „Panské Nivy“. Mittel-
alter, Neuzeit. Feldweg, Siedlung. Rettungsgrabung.

POZOŘICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Hrad Vildenberk. Vrcholný středověk (14. století). 

Hrad. Povrchový průzkum.

Troskám středověkého hradu Vildenberk věnoval 
v poslední době pozornost jednak M. Plaček v rámci stu-
die o moravských hradech 1. poloviny 14. století (Pla-
ček 2011, 22), jednak kolektiv autorů zpracovávajících 
nevelký soubor artefaktů z hradní cisterny (Kovář, Ma-
cháňová, Endlicherová 2011), který pochází ze staršího 
nelegálního výkopu (Endlicherová, Kovář, Macháňová 
2009). Při verifi kaci dat v terénu došlo v průběhu roku 
2011 k dalším novým zjištěním.

V prostoru hradního jádra bylo na tzv. dolním hradě, 
západně od zkoumané cisterny, zjištěno nové narušení 
kulturní vrstvy zřejmě osobami s detektory kovů. Frag-
menty středověké kuchyňské a stolní keramiky i osteo-
logický material, odkryté touto aktivitou, byly z prosto-
ru narušení vyzvednuty. Přibližné souřadnice GPS jsou 
49°13.442‘ N, 16°48.727‘ E (WGS-84), měřeno přístro-
jem Garmin eTrex Legend.

Na předhradí byl nejdůležitějším objevem dosud ne-
známý úsek obvodové kamenné hradby v jihozápadní 
části předhradí odkrytý v souvislosti s novým narušením 
povrchu (obr. 60). Jednalo se o detektorářské zásahy pří-
mo na přístupové stezce v jihozápadním rohu předhradí, 
které byly bez nálezů. Potenciálně závažným narušením 
na ploše předhradí je potom v terénu zapuštěná trubka 
se schránou, instalovaná v rámci tzv. geocachingu (popu-
lární outdoorová hra s GPS přijímači), při jejímž hledání 
dochází na několika místech předhradí k odkryvu vrchní 
části terénu. Právě díky těmto narušením byl odkryt i do-
sud neznámý úsek obvodové hradby.

Významným zjištěním je důkaz o osídlení předpo-
lí hradu, kdy dne 15. prosince byly v této části lokality 
indikovány podpovrchové aktivity živočicha druhu krtek 
obecný (Talpa europaea). Jejich prověřením bylo zjištěno 
narušení kulturní vrstvy obsahující drobné kousky maza-
nice a fragmenty středověké keramiky, které byly rovněž 
vyzvednuty. Nálezy se koncentrovaly do okruhu 3 m ko-
lem GPS bodu 49°13‘30.3“ N, 16°48‘52.5“ E (WGS-84), 
měřeno přístrojem Garmin GPSmap 60CSx.

Dne 15. prosince 2011 proběhl na lokalitě také před-
běžný průzkum kamenných stavebních surovin. Jejich 
zastoupení je marginální a in situ se omezuje především 
na prostor obvodové hradby předhradí. Další materiál 
byl identifi kován v sekundární poloze, zejména jako suť 
v obvodovém příkopu jádra hradu. Všechny identifi kova-
né horniny odpovídají lulečským slepencům, které tvoří 
skalní podloží celé lokality. Vzhledem k jejich nízkému 
zastoupení a celkovému charakteru je pravděpodobné, 

Obr. 60. Hrad Vildenberk (okr. Brno-venkov). Předhradí 
s nově objevenou hradbou v jihozápadní části. Upraveno 
podle Plaček, Procházka 1993. 
Fig. 60. Vildenberk Castle (Brno-venkov district). Bailey 
with newly discovered wall in Southwestern part. Edited 
by Plaček, Procházka 1993.
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že se jedná o materiál získaný při hloubení příkopu. Jiná 
evidence o těžbě stavebního kamene nebyla zatím naleze-
na.  Lokální slepence mají hrubě valounovitý až balvanitý 
charakter, který neumožňuje symetrické lámání této hor-
niny. To by mohlo být i důvodem vysokého zastoupení 
pálených cihel ve stavebním materiálu, které bylo opa-
kovaně indikováno již dříve (Unger 1967; Plaček, Pro-
cházka 1993, 201; Doležel 1999, 179; Kovář 2007, 505). 

V návaznosti na průzkum stavebního materiálu byl 
sledován také rozsah a průběh kulturní vrstvy. Mimo vy-
hodnocení artefaktů získaných povrchovým průzkumem 
tak autoři uvažují i o detailnější dokumentaci kulturní 
vrstvy půdními vrty a detailním zaměření povrchu totální 
stanicí.

Poslední důležitou událostí za rok 2011 byla tragická 
smrt popularizátora hradu a koordinátora projektu Pan-
ství vildenberské Mgr. Aleše Tinky (Kovář 2012), jemuž 
autoři tento příspěvek připisují.

     
Josef J. Kovář, Jan Petřík, Lenka Macháňová
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Resumé
Pozořice (Brno-venkov district), Vildenberk Castle. 

Middle Ages (14th century). Castle. Surface collection. 

PROSTĚJOV (OKR. PROSTĚJOV)
„Pernštejnský zámek“. Novověk. Zámek. Záchran-

ný výzkum.

Cílem archeologického dohledu, který byl vyvolán 
sanací obvodového zdiva a snižováním terénu pro vstup-

ní koridor do zámeckého sklepa podél jižní a západní 
strany nádvoří zámku, bylo získání nových informací 
o stavebním vývoji jedné z nejvýznamnějších architekto-
nických památek města Prostějova. Přes poměrně značné 
množství historických písemných pramenů a výsledky 
stavebně historických průzkumů jsme až dosud postrá-
dali informace například o podobě renesančních arkád. 
Některé detaily pozorované v omítce a zdivu naznačo-
valy, že arkády lemovaly nádvoří ve třech výškových 
rovinách. Jejich existenci podél jižní, západní a severní 
strany nádvoří potvrdily nově odkryté základové patky 
(obr. 61). Hloubka založení základových patek arkád na 
jižní a částečně i na západní straně se pohybovala kolem 
1,7 m od současné úrovně nádvoří. Při severozápadním 
rohu, kde byly zapuštěny do dna zasypaného hradebního 
příkopu, dosahovala 3 m. Na východním profi lu výko-
pu v severozápadním rohu nádvoří se vyrýsovala výplň 
staršího hrotitého, pravděpodobně hradebního příkopu, 
porušená mladším zásahem, jehož jižní stěna měla smě-
rem k severu diagonálně sestupný charakter. Je pravděpo-
dobné, že se jednalo o mladší hradební příkop, zasypaný 
až v souvislosti se stavbou zámku. Nezpevněné podloží, 
které sedimenty uvnitř příkopu jistě představovaly, vedlo 
stavebníky k tomu, že západní část severního křídla zalo-
žili na odlehčovacím klenebním oblouku. V podsklepené 
východní části severního křídla bylo pro stavbu suterénu 
využito právě zářezu téhož příkopu. Na základě zbytku 
bosovaného portálu uvnitř vstupního portálu se můžeme 
domnívat, že přízemí arkád bylo provedeno z bosova-
ných kvádrů a další dvě patra ze subtilních válcovitých 
dříků, tedy obdobně jako na zámku v Litomyšli. Nalezené 
kuželkové balustry jsou další důležitou indicií, odhalující 
jeden z podstatných detailů podoby někdejších arkád. 

Vedle základových patek, označených jako K 900, 
byly odkryty relikty zdí, signovaných jako K 901, K 902 
a K 903. Zatímco dvě posledně jmenované nepochybně 
souvisely s arkádami, interpretace  struktury K 901 je 
nejasná. Nelze však vyloučit, že se jedná o zbytek par-
kánové zdi, související s některým z nově objevených 
hradebních příkopů.

Miroslav Šmíd

Resumé
Prostějov (Bez. Prostějov). Neuzeit. Schloss. Ret-

tungsgrabung.

PROSTĚJOV (OKR. PROSTĚJOV)
Koželuhova ulice, parc. č. 126/3, 126/4. Středověk, 

novověk. Město. Záchranný výzkum.

Výzkum realizovaný v první polovině měsíce října na 
původně dvou středověkých parcelách přinesl poznatky 
o osídlení místa v průběhu posledních osmi staletí. Nej-
starší doklady o lidských aktivitách v tomto místě sahají 
do 13. století, kdy zkoumaná plocha tvořila hospodářské 
zázemí sídel rozmístěných podél východní strany dnešní-
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ho Žižkova náměstí – dřívější Selské ulice, kterýžto název 
je považován za jedno z vodítek při lokalizaci někdejších 
Prostějovic, jež splynuly s pozdější německou koloni-
zační osadou (Grůzová 2000, 53). Charakter hospodář-
ského zázemí si místo podrželo až do sklonku 15. století, 
o čemž svědčí materiál vyzvednutý z mělkých kanálů, 
odvádějících dešťovou a splaškovou vodu, ale také báze 
kůlových jamek, běžících sice cikcakovitě, ale v řadě, od 
západu k východu a dělících zkoumanou plochu na dvě 
části. Teprve na přelomu 15. a 16. století je patrná změna 
charakteru osídlení, které i v těchto dříve jen sporadicky 
využívaných místech nabývá městského charakteru. Není 
pochyb o tom, že souvisí s usazováním Židů, vyhnaných 
roku 1454 z Olomouce (viz např. Dokoupilová 1995), po 
obvodě původní historické zástavby.

Na osteologickém materiálu vyzvednutém z objektů, 
zejména však z jímek, je patrná náhlá změna jídelníčku, 
rovněž signalizující příchod nových osadníků. 

Bohužel nebylo možné prozkoumat řadu jímek z pře-
lomu 15. a 16. století, jež se nacházely podél památkově 
chráněné kamenné zdi, uzavírající plochu výzkumu od 
západu. Po snížení terénu na úroveň založení stavby hro-
zilo její zřícení. Zeď byla neprodleně fi xována betono-
vým fundamentem, který překryl nedotčené objekty a stal 
se součástí základů stavby. 

Miroslav Šmíd
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Resumé
Prostějov (Bez. Prostějov), Koželuhova Straße, Par-

zellennr. 126/3, 126/4. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

PŘEROV (OKR. PŘEROV)
Ul. Havlíčkova, parc. č. 832 – pivovar. Novověk. 

Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-
tiční akce výstavby nové haly stáčíren a skladu pivovaru 
Zubr, a. s., byl v měsících březnu a dubnu 2010 proveden 
archeologický dohled zemních prací předmětné stavby, 
který uskutečnili pracovníci Archaia Olomouc, o. p. s. 
Archeologický dohled probíhal postupně v součinnosti 
s průběhem zemních prací souvisejících s realizací objek-
tu haly stáčíren a skladu pivovaru Zubr, a. s., ve dvorním 
traktu areálu pivovaru na parc. č. 832. Stavba je situována 
na levém břehu řeky Bečvy v uliční linii ul. Havlíčkovy.

Západní výkop základového pasu stáčírny a skladu 
zachytil linii masivního základu z neřádkovaného traver-
tinu zapuštěného do jílovité podložní vrstvy v zaměřené 
úrovni 208,95 m n. m. Charakter vrstev nacházejících se 
nad jílovitým podložím jihozápadně od travertinového 
základu odpovídá požáru a destrukci nadzemní části ob-
jektu. Následně byla provedena terénní nivelace prosto-
ru. Z vyrovnávací vrstvy bylo odebráno menší množství 
zlomků keramiky z 19. a 20. století. Svrchní úpravu tvoří 
zpevněná plocha z asfaltobetonu. Situace zdokumentová-
na severovýchodně od travertinového základu nad jílovi-
tým podložím, s mělce zahloubenými kůlovými jámami, 
s největší pravděpodobností potvrzuje existenci průmy-
slové pece. Destrukce tohoto objektu je kryta stavební 
vyrovnávkou a asfaltobetonovou deskou.

Z nálezové situace a vyvzorkovaného materiálu lze, 
s ohledem na písemné zprávy a dobové mapové pod-
klady, soudit, že se jedná o výsek základů chladiče piva 

Obr. 61. Prostějov – zámek. Po-
hled na nádvoří s patkami arkád.
Abb. 61. Prostějov – Schloß. Der 
Gesamtblick auf den Schloßhof 
mit den Arkadensockeln.
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akciového pivovaru založeného roku 1872 (Bayer 1904). 
V mapě stabilního katastru je předmětný prostor charak-
terizován jako zelená plocha (zahrady) a směrová linie 
travertinových základů odpovídá novějším mapovým 
zakreslením zachycujícím větší stavbu situovanou v pi-
vovarském dvoře.

Výkop kanalizační přípojky, vedený středem staveni-
ště kolmo k ulici Havlíčkově, odkryl souvrství štěrkopís-
kových náplav nasedajících na jílovité podloží. Na bázi 
těchto vrstev byly zachyceny splavené ojedinělé zlomky 
pozdně středověké keramiky. V minulosti zaplavovaný 
terén byl v průběhu 19. a 20. století upravován za účelem 
ochrany před hrozícími povodněmi z řeky Bečvy.

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík
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Resumé
Přerov (Bez. Přerov), Havlíčkova Straße, Parzellennr. 

832 – Brauerei. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

PŘEROV (K. Ú. POPOVICE, OKR. PŘEROV)
Parc. č. 25/1. Středohradištní období. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

V souvislosti se stavebními pracemi v rámci inves-
tiční akce „Stavební úprava zásobovacího řadu DN 400 
VDJ Čekyně – Osmek – Michalov“ na katastrálním úze-
mí Čekyně, Předmostí, Popovic a Přerova byl v měsících 
dubnu až září 2009 proveden záchranný archeologický 
výzkum formou dohledu nad výkopovými pracemi, který 
uskutečnila společnost Archaia Olomouc, o. p. s.

V úseku vedení trasy vodovodu, vymezeném zahrada-
mi rodinných domků jižně pod ulicí Popovickou a vede-
ním tratě ČSD Přerov – Lipník nad Bečvou, na k. ú. Po-
povice, byly na parcele č. 25/1 zdokumentovány profi ly 
P1–P3. Dokumentace profi lů byla volena v místech, kde 
nový výkop zásobovacího řadu přesáhl linii původního 
výkopu a odkryl neporušené souvrství. Stratigrafi e vrs-
tev v celé šířce parcely č. 25/1 vykazuje shodné složení. 
Intaktní geologické podloží tvořila spraš s větším výsky-
tem vápnitých konkrecí. Hladina podloží se pohybovala 
v úrovni nadmořských výšek 216,10–215,80 m.

Z kulturní vrstvy zachycené na profi lu P1 s. j. 1104 
dokumentovaném při západním okraji parcely č. 25/1 
a na profi lu P2 s. j. 2101 situovaném ve střední části po-
zemku, byl vyvzorkován menší soubor fragmentů kera-
miky, rámcově datovatelný do mladší doby bronzové.

V rámci profi lu P3 situovaném při východním okra-
ji předmětného pozemku se podařilo zachytit kultur-
ní vrstvu a porušenou zahloubenou sídlištní jámu raně 
středověkého stáří. Dno objektu bylo mělce zapuštěno 
do podložní vrstvy v úrovni 215,88 m n. m. Prostřed-
nictvím vzorkování zásypu objektu a dále povrchovým 
sběrem na výkopcích zeminy bylo získáno větší množství 
zlomků hrncovitých nádob datujících objekt do střední 
doby hradištní. Ve výzdobě převažuje užití obvodových 
svazků rýh a vlnic, barva výpalu se pohybovala od tmavě 
hnědošedé až po světle hnědou. Kromě keramiky byl zís-
kán soubor zvířecích kostí a větší množství přepálených 
kamenů střední velikosti, které pocházejí pravděpodob-
ně z porušené konstrukce otopného zařízení, stejně tak 
drobné uhlíky.

Nový doklad sídlištních aktivit z 9. století doplňuje 
výsledky předchozích povrchových průzkumů realizova-
ných Z. Schenkem na katastru Popovic a dále rozšiřuje 
počet sídlištních lokalit z doby hradištní v rámci raně 
středověké sídelní aglomerace na území Přerova a Před-
mostí.

 Zdeněk Schenk, Jan Mikulík

Resumé
Přerov (Kataster Popovice, Bez. Přerov), Parz. Nr. 

25/1. Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung, Gelän-
debegehung.

RÁJEC (K. Ú. RÁJEC U ZÁBŘEHA, OKR. ŠUMPERK)
Parc. č. 156 – zvonice. Novověk. Záchranný vý-

zkum.

V souvislosti s udržovacími pracemi na budově zvo-
nice v obci Rájec byl v listopadu 2011 proveden arche-
ologický dohled zemních prací předmětné stavby, který 
uskutečnili pracovníci Archaia Olomouc, o. p. s. Arche-
ologický dohled probíhal v součinnosti s průběhem zem-
ních prací při odvlhčení objektu zvonice. Ve vykopaných 
rýhách byl zdokumentován kamenný základ zvonice ne-
pravidelné vazby z lomového kamene. Z kulturní vrstvy 
byl získán střepový keramický materiál, dokládající te-
rénní úpravu povrchu v nejbližším okolí zvonice z doby 
její výstavby, tedy z 2. poloviny 19. století. Rájecká zvo-
nice představuje patrovou cihlovou stavbu, vystavěnou 
po roce 1864, po ničivém požáru obce.

Tomáš Zeman

Resumé
Rájec (Bez. Šumperk), Parzellennr. 156 – Glocken-

turm. Neuzeit. Rettungsgrabung.



169

Přehled výzkumů 53-2, Brno 2012

ROŠTÍN (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Intravilán obce. Mladší doba hradištní. Sídliště. 

Záchranný výzkum.

V průběhu prací při rekonstrukci průtahu v Roštíně 
(blíže viz oddíl Doba železná, římská a stěhování národů) 
byly prozkoumány dva kruhové objekty o průměru cca 
60 cm. Tyto lze interpretovat jako otopná zařízení (pícky, 
obr. 62), která mohla sloužit ke zpracování železné rudy. 
Jediný střep pocházející z výplně datuje objekty do mlad-
ší doby hradištní.

Ivan Čižmář

Resumé
Roštín (Bez. Kroměříž), Innenbereich der Gemeinde. 

Jungburgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

ŠTERNBERK (OKR. OLOMOUC) 
Farní kostel Zvěstování Panny Marie. Novověk. 

Kostel. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal ve dnech 
28. 1. až 16. 2. 2011 a byl zapříčiněn opravou interié-
ru lodě farního kostela Zvěstování Panny Marie, kdy 
došlo nejen k restaurování freskové výzdoby na klenbě 
lodi kostela, ale především také k opravě části mobiliáře. 
Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 1:10 000) – čís-
lo listu 14-44-25: Z:260 – J:271; Z:260 – J:273 ; Z: 267 
– J:275; Z:267 – J:276. Vzdálenosti jsou uvedeny v mili-
metrech od západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.

Jednalo se především o opravu kostelních lavic, které 
byly napadeny dřevokaznými houbami a plísněmi. Z to-
hoto důvodu byly kostelní lavice rozebrány a prkenná 
podlaha pod nimi odstraněna i s částí kulturního souvrst-
ví o mocnosti cca 0,10–0,20 m (kontexty 0103 a 0124). 
Podlahu lodi kostela tvoří osmi- a čtyřúhelníková dlažba 

z břidlicových a betonových dlaždic, které byly usazeny 
v maltovém loži – kontext 0101, pod nímž se nachází vrs-
tva prachové hlíny žluté barvy – kontext 0103. Po odstra-
nění prkenné části podlahy lodě kostela byl na této ploše 
patrný kontext 0103. Na kontextu 0103 byly naskládány 
volně cihly a teprve na nich byla prkna, na nichž stály 
kostelní lavice, i tyto cihly byly odstraněny před přícho-
dem archeologa.

Dvě plochy určené k průzkumu byly situovány v lodi 
kostela a delší stranou byly orientovány shodně s lodí ve 
směru východ – západ. Obě zkoumané plochy měly při-
bližně pravidelný obdélný půdorys, od sebe byly odděle-
ny pásem, kde byla ponechána stávající podlaha. Severní 
plocha měla maximální rozměry 3,81 x 10,40 m. Jižní 
plocha měla maximální rozměry 3,94 x 10,27 m. V se-
verozápadním rohu severní plochy bylo odkryto cihlové 
schodiště, které vedlo do krypty. Toto schodiště bylo čás-
tečně zkoumáno v prostoru sondy 5 již v roce 2000 (Peš-
ka, Vrána 2001, 5). Tyto obě zkoumané plochy na západě 
končily v úrovni bočních vstupů do hlavní lodě kostela. 
Obdobné další dvě plochy pod kostelními lavicemi byly 
situovány západně od bočních vchodů do lodě kostela, 
ale zde nebyla jako podstavce pod lavice použita dřevě-
ná prkna, nýbrž pálené cihly. Tyto cihly nebyly ohroženy 
stavbou, proto byly prozkoumány pouze vizuálně. Cihly 
byly uloženy volně, bez malty, v nepravidelných řadách. 
Před odstraněním části kontextů 0103 a 0124 ze zkou-
mané plochy zde došlo k průzkumu za pomocí detektoru 
kovů (typ DFX fi rmy White´s Electronics Ltd.), během 
kterého byly nalezeny dvě mince, kovový knofl ík, hře-
bík a několik neidentifi kovatelných kovových artefaktů. 
V severní ploše byla objevena bronzová mince, jejíž no-
minální hodnota je 1 krejcar, avers je opatřen profi lem pa-
novníka Františka II. a revers je opatřen dvojhlavým or-
lem s označením nominální hodnoty mince a letopočtem 
1800. Druhá mince byla objevena na jižní ploše a jedná 
se o stříbrnou grešli raženou za panování Leopolda I., na 
reversu říšské jablko s letopočtem 1704, na aversu říšská 
dvojhlavá orlice. Ve východní části jižní zkoumané plo-
chy byla zjištěna cihlová konstrukce na maltu. Původní 
funkce této konstrukce není jasná, patrně se jedná o zá-
klady pro umístění kostelních lavic, popřípadě jde o relikt 
cihlového schodiště, které bylo zkoumáno již v roce 2000 
v sondě 2 a patrně vedlo do renesanční hrobky (Peška, 
Vrána 2001, 5). 

Jakub Vrána

Literatura
Peška, J., Vrána, J. 2001: Archeologický výzkum v kos-
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Resumé
Šternberk (Bez. Olomouc), Pfarrkirche Mariä Ver-

kündigung. Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

Obr. 62. Roštín (okr. Kroměříž). Mladohradištní otopné 
zařízení.
Abb. 62. Roštín (Bez. Kroměříž). Jungburgwallzeitlicher 
Ofen.
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TASOV (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
Fara. Středověk. Kostel. Záchranný výzkum.

Výzkum v roce 2011, související se stavebními úpra-
vami současné fary a navazující na výzkumy v přede-
šlých letech, se zaměřil na severní stranu budovy. Byly 
zde dokumentovány další hroby ze 13. a 14. století. Ve 
dvou hrobech byly nalezeny dvě přezky související s upí-
náním nohavic (obr. 63).

Josef Unger

Resumé
Tasov (Bez. Žďár nad Sázavou), Kirche. Mittelalter. 

Rettungsgrabung. 
Bei den Ausgrabungen an der Nordseite ders gleich-

zeitigen Pfarrgebäudes hat man viele Gräber aus dem 
13. und 14. Jhdt. gefunden. In zwei Gräbern hat man die 
Schnallen, welche mit Hosenfestigung zusammenhän-
gen, gefunden.

TELČ (OKR. JIHLAVA)
Staroměstský rybník. Vrcholný středověk – raný 

novověk (13. – 15. století). Venkovské osídlení, cesty. 
Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Muzeum Vysoči-
ny Jihlava, p. o.

Archeologický výzkum byl vyvolán v březnu roku 
2011 odbahňováním a rekonstrukcí Staroměstského ryb-
níka na jižním okraji Telče (obr. 64). Na ploše výzkumu 
byly dokumentovány dvě středověké cesty sestávající 
z udusaného jílu překrytého souvislou vrstvou kamenů, 
převážně valounů. Na nich se mezi kameny nacházely 
četné nálezy železných podkov, nožů, třmenů, ostruh, 
militárií a dalších artefaktů. První komunikace spojova-
la Oslednice se Starým Městem v místě kostela Panny 
Marie (obr. 65). Druhá vede severojižním směrem od 
kostela směrem k městu. Obě překračují Telčský potok 
v místech jednoduchých kamenných brodů. Na základě 
dendrochronologického datování kmenu jedle použitého 

k vyztužení brodu první cesty (skácení 1203/1204) mů-
žeme vznik cest položit na přelom 12. a 13. století. Za 
ojedinělé lze označit nálezy poutních odznaků. V jednom 
případě se jedná o zlomek levého dolního rohu kovové 
destičky s vyobrazením dolní poloviny postavy s me-
čem a částečně dochovalým obvodovým nápisem: „…
VM PETRI…”. Druhá plaketka zakončená v horní části 
půlkruhem nese vyobrazení hvězdy a lodě s námořníky. 
Třetí fragment poutního odznaku představuje část ruky 
ukřižovaného Krista (obr. 66). Na lokalitě bylo naleze-
no celkem 52 mincí, z nichž nejstarší jsou datovány do 
2. poloviny 12. století. Největší počet byl vyražen během 
13. století a poslední ojedinělé nálezy pochází z 16. sto-
letí. Za všechny jmenujme malý depot (6 ks) stříbrných 
feniků Leopolda VI. Babenberského (1198–1228). Mince 
nalezené na jednom místě mají z jedné strany vyraženu 
rozkřídlenou orlici a vztyčeného pantera, mezi nimiž je 
kříž na dlouhé žerdi vyrůstající z půlměsíce.

      
V místě křížení cest na terase Telčského potoka se 

nacházely dřevěné domy opatřené v několika případech 
kamennými podezdívkami. Dokumentovány byly kůlové 
jámy a zbytky dřevěných podlah postavených z fošen. 
Velké množství fragmentů keramiky, především zásob-
nic, dokládá intenzivní osídlení. Drtivá většina kera-
mických nálezů náleží do 13. století, mladší artefakty se 

Obr. 64. Telč. Staroměstský rybník. Plocha výzkumu.
Abb. 64. Telč. Staroměstský Teich. Grabungsfl äche.

Obr. 63. Tasov. Hrob s přezkami. 
Abb. 63. Tasov. Grab mit Schnallen.
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objevují jen ojediněle. Místo bylo opuštěno a zaplaveno 
vodami Staroměstského rybníka nejpozději v 15. století. 
Kromě výbavy středověkých domácností byly nalezeny 
také doklady řemeslné výroby, jako např. surový grafi t 
přidávaný do keramického těsta při výrobě keramiky 
nebo strusky po hutnění železa a snad i barevných kovů. 
Četné nálezy spodních částí pecí a výhní mohly sloužit 
jak k výrobě běžných železných předmětů, tak i k nároč-
nějšímu odlévání součástí oděvů v podobě přezek či spon. 
Vlhké prostředí přispělo také k zachování dřevěných ar-
tefaktů. Do podloží jsou dodnes zapuštěny opracované 
konce dřevěných plotů z prken nebo kuláčů a kmeny stro-
mů pro svislé konstrukce přístřešků nebo domů.

Podle dosavadních nálezů se zde lidé natrvalo usadili 
v době začínající „velké středověké kolonizace“ během 
2. poloviny 12. a na počátku 13. století. Jejich příchod do 
relativně nehostinných oblastí v polohách nad 500 m n. 
m. souvisel především s rozvojem obchodu, kvetoucího 
podél cest vedoucích z rakouského Podunají směrem do 
středních Čech a z Moravy do jižních Čech. Jedna z nich, 
tzv. Humpolecká cesta, spojující Dačicko s Humpolec-
kem, procházela údolím Telčského potoka v blízkosti 
Starého Města, kde se předpokládá křížení s tzv. Telčskou 

cestou vedoucí východozápadním směrem od Staré Říše 
na Jindřichův Hradec (Richter 1958, 2; Bláha, Konečný 
1985, 130, 131; obr. 67).

David Zimola

Literatura
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Resumé
Telč (Bez. Jihlava), Staroměstský Teich. Hoch- und 

Spätmittelalter (12.–15. Jhdt.). Siedlung, Wegen. Ret-
tungsgrabung.

Obr. 65. Telč, Staroměstský rybník. Středověká kamenná 
cesta východozápadní orientace.
Abb. 65. Telč, Staroměstský Teich. Mittelalterlicher Weg, 
Ost – West orientiert.

Obr. 66. Telč, Staroměstský rybník. Poutní odznak s ru-
kou Krista.
Abb. 66. Telč, Staroměstský Teich. Pilgerabzeichen mit 
der Christushand.

Obr. 67. Telč, Staroměstský ryb-
ník. Prsteny.
Abb. 67. Telč, Staroměstský Teich. 
Ringe.
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TIŠNOV (OKR. BRNO-VENKOV)
Mlýnská ulice. Starší – mladší doba hradištní, vr-

cholný středověk, novověk. Sídliště, město. Záchran-
ný výzkum.

V souvislosti s výstavbou obchodního centra v ulici 
Mlýnská v Tišnově (parc. č. 163, 2708 a 2709) byl realizo-
ván záchranný archeologický výzkum (obr. 68). Terénní 
část výzkumu byla provedena společností Archaia Brno, 
o. p. s., v průběhu zimních a jarních měsíců roku 2011. 
Prostor výzkumu se nachází na katastrálním území Tiš-
nova na jihovýchodním úpatí hory Květnice v nadmořské 
výšce cca 253–257 m. Situován je cca 250 m západně od 
kostela sv. Václava, v dosud pouze spoře zastavěném pro-
storu zázemí domů mezi Komenského náměstím a ulicí 
Mlýnskou, na svahu klesajícím jižním směrem do údolní 
nivy řeky Svratky, k jejímu dnes zasypanému bočnímu 
ramenu. Pravěké a raně středověké osídlení je již z pro-
storu města doloženo předchozími archeologickými ak-
cemi (Doležel 1997, 242–244; Doležel, Fic, Zacpal 2005, 
1). V historických pramenech je Tišnov poprvé zmíněn 
roku 1233 a roku 1240 je již uváděn jako trhová ves. Na 
konci 13. století je Tišnov označován jako město. Před-
chozí archeologické akce doložily Tišnov jako dynamic-
ky se vyvíjející středověké město (Doležel 1999a, 373; 
Doležel 1999b, 373–374; Kolařík 2007). 

Plocha výzkumu byla rozdělena na tři části (plochy 
1–3). Zbylé části staveniště byly z důvodů předchozích 
recentních zásahů (cesty, kanalizace) dokumentovány na 
profi lech. Na ploše 1 (parc. č. 163) byla vytýčena čtver-
cová síť 4 x 4 m (celková plocha 400 m2) a plocha byla 
zkoumána po odebrání ornice. Na jižní části plochy byly 
odkryty základy (s. j. 901, 902, 903) hospodářské budo-
vy z 19. století. Ta porušila obdélný zahloubený sklípek 
se vstupní šíjí z 15. století, který zanikl v 17. století. Do 
stejné doby lze zařadit obdélný mělký objekt (s. j. 532) 
severně od sklípku a zahloubený objekt (s. j. 508) při zá-
padní hranici parcely, který měl dno z dřevěných prken, 
a také odpadní jámu s. j. 510. Do přelomu 13. a 14. sto-
letí lze datovat několik kůlových jam (s. j. 504, 507) ve 
čtverci 2 a oválný zahloubený objekt (s. j. 522) ve čtverci 
1. V severní části plochy byl odkryt pozůstatek severojiž-
ně orientovaného zahloubeného kamenného sklepa (s. j. 
914) o rozměrech 5 x 3 m ze 16. století. Doplněn byl od 
jihozápadního rohu odtokovým kamenným kanálkem 
(s. j. 915). Sklípek zanikl nejpozději po katastrofi ckých 
událostech v 17. století. Na přelom 14. a 15. století a do 
15. století lze datovat dvě oválné odpadní jámy (s. j. 525, 
541) a další zahloubené objekty (s. j. 547, 562 a další). 
Do 13. století a na přelom 13. a 14. století je možné klást 
zahloubené jámy (s. j. 523, 545 a další) severně od ka-
menného sklepa (s. j. 914). Z mladohradištního období 
se dochovaly oválné zahloubené objekty (s. j. 564, 569) 
rovněž severně od kamenného sklepa. Do 9. až 10. století 
lze datovat  menší objekty (s. j. 534, 538, 560) ve čtver-
cích 11 a 16. Ze starohradištního období pochází oválné 
zahloubené objekty (s. j. 565, 567, 568) a patrně i pec 
s kamenným soklem (s. j. 923) ze čtverce 14. Do rané-

ho středověku náleží kulturní vrstva s. j. 295 zachycená 
ve čtvercích 10–15. Obecně do středověku náleží i další 
pece s kamenným soklem s. j. 905, 917 a 921. 

Na ploše 2 (360 m2, severní část parc. č. 2709), která 
byla částečně odtěžena na podloží, se podařilo zachytit 
novověké základové zdi hospodářské budovy zaniklé 
v 19. století, porušené mladším odpadním cihlovým ka-
nálkem (s. j. 936). V severní části plochy se nacházela 
kamenná studna (s. j. 922), datovaná fragmenty keramiky 
z výkopu studny (s. j. 613) do přelomu 14. a 15. století. 
Zanikla již v průběhu 15. století. Obecně do vrcholné-
ho středověku lze datovat pec s kamenným soklem (s. j. 
924), do pozdního středověku pak objekty (s. j. 557, 574, 
576) severně od pece. V pozůstatku půdního typu se na-
cházely zlomky slovanské keramiky datované převážně 
do středohradištního období. 

Plocha 3 (240 m2, jižní část parc č. 2709) byla z dů-
vodu odtěžení zeminy v minulosti zkoumána na úrovni 
podloží. Odkryty byly základy (nároží, s. j. 925 a 930) 
menšího objektu z počátku 20. století, který je zachycen 
i na dobových fotografi ích. Vedle něho probíhá po svahu 
starší kamenný odvodňovací kanálek (s. j. 926). Z 19. sto-
letí pochází zahloubená obdélná jáma (s. j. 581) východ-
ně od kanálku. Obé porušuje oválný zahloubený objekt 
– sklípek (s. j. 610) o rozměrech  3 x 2,5 m a hloubce až 
1,5 m. K tomuto objektu se vážou zahloubené jámy (s. j. 
585, 586, 587 a 588) situované jižněji po svahu v blíz-
kosti vstupu do objektu. Fragmenty keramiky datují vše 
do 2. poloviny 15. století až na přelom 15. a 16. století. 

Obr. 68. Tišnov, Mlýnská ulice. Vyznačení plochy vý-
zkumu (černě).
Abb. 68. Tišnov, Mlýnská Straße. Grabungfl äche schwarz 
gefärbt.
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Severně od této situace se nachází okrouhlá zahloubená 
zásobní jáma datovaná na počátek 13. století. 

Z rozboru keramického materiálu vyplývá potvrzení 
kontinuálního osídlení od starohradištního období až po 
období mladohradištní a následné využívání lokality od 
počátku vrcholného středověku. Lokalita sloužila jako 
hospodářské zázemí středověkých parcel (sklípky, zá-
sobní jámy, hospodářská stavení) především od přelomu 
13. a 14. století do poloviny 17. století. Válečné události 
(1642) a následný velký požár (1668), kdy byla téměř tře-
tina zástavby Tišnova zničena a došlo k úbytku obyvatel, 
měly za následek minimální využívání parcel prakticky 
až do 19. století. Díky tomu se zkoumané parcely zacho-
valy poměrně nedotčené mladší zástavbou. Výsledky zá-
chranného archeologického výzkumu, provedeného na 
ploše více než 800 m2, tedy doplňují a upřesňují vývoj 
města Tišnova.   

Petr Holub, Hynek Zbranek
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Resumé
Tišnov (Bez. Brno-venkov), Mlýnská Straße, Parzelle 

Nr. 163, 2708, 2709. Alt- bis Jungburgwallzeit, Spätmit-
telalter, Neuzeit. Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.

TOPOLNÁ (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Intravilán obce. Středověk (13.–14. století). Kul-

turní vrstva. Záchranný výzkum.

Při náhodné prohlídce výhozů u výkopu poblíž kos-
tela v Topolné (místo nálezu lze lokalizovat na ZM ČR 
1:10 000 25-33-14 v okolí bodu 71/310 od Z/J s. č.) byly 
nalezeny četné zlomky keramiky tuhové s vodorovnými 
rýhami na výduti, zvířecí kosti a kusy šedé až oranžo-
vé přepálené hlíny (mazanice). Po bližší prohlídce bylo 
zjištěno, že zdroj těchto nálezů tvoří propálené souvrství, 
které bylo následně zdokumentováno a ovzorkováno. Na 
dně výkopu byla provedena menší sondáž do propálené 

vrstvy, při které se sice podařilo získat více archeologic-
kého materiálu, geologického podloží však dosaženo ne-
bylo. Během výzkumu se povedlo zaznamenat souvrství, 
ze kterého byly získány nálezy dokládající život ve vsi již 
v průběhu 13.–14. století (odpovídá nejstarším dochova-
ným písemným pramenům). Vypálená vrstva může značit 
stopy požáru, který zde propukl v tomto období, další in-
formace si však bohužel lze jen domýšlet. 

Ivan Čižmář
Resumé

Topolná (Bez. Uherské Hradiště). Mittelalter (13.–14. 
Jahrhundert). Kulturschicht, Siedlung. Rettungsgrabung.

TOVAČOV (OKR. PŘEROV)
Ul. Jiráskova č. p. 595. Středověk, novověk. Kul-

turní vrstva. Záchranný výzkum.

Akce byla realizována pracovníky Archaia Olomouc, 
o. p. s., v červenci až září roku 2010 v rámci realizace 
investiční akce “Tovačov – vodovod Jiráskova, Smeta-
nova, Podvalí”. V napojovací šachtě vodovodní přípojky, 
situované poblíž křižovatky ulic Jiráskova – Široká, byla 
před domem č. p. 595 zdokumentována pozitivní arche-
ologická situace. Na podložní vrstvu tuhé, žlutohnědé 
sprašové hlíny, zaměřené v úrovni 210 m n. m., nasedá 
nevýrazná zkulturněná vrstva šedohnědé prachové hlíny 
s menším výskytem fragmentů keramiky a zvířecích kos-
tí, dokladující pozdně středověké až raně novověké blíže 
nespecifi kované lidské aktivity. Zdokumentovaná situace 
se nachází v blízkém okolí kostela sv. Jiří se hřbitovem, 
kde lze oprávněně očekávat doklady středověkého osíd-
lení. Tato vrstva je překryta až 0,20 m mocnou vrstvou 
jílovité hlíny s náhodným výskytem fragmentů keramiky 
18. až 19. století. Následuje souvrství terénních vyrov-
návek, obsahující drobné cihelné zlomky a zlomky ke-
ramiky z přelomu 19. a 20. století. Následují podkladní 
podsypové vrstvy pod dlažbou z kočičích hlav, které tvoří 
zpevněný okraj komunikace na ulici Jiráskova.

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík

Resumé
Tovačov (Bez. Přerov), Jiráskova Straße. Mittelalter, 

Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

TUČÍN (OKR. PŘEROV)
Parcela č. 1379, 1273. Raný a vrcholný středověk, 

novověk. Osídlení. Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací investiční akce „Polní cesty 
C22, C6 a svodný příkop P1, P2 k. ú. Tučín“ byl v měsí-
cích září a říjen 2010 proveden záchranný archeologický 
výzkum formou dohledu nad výkopovými pracemi, který 
uskutečnili pracovníci Archaia Olomouc, o. p. s. Obec 
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Tučín se nachází necelých 6 km východně od Přerova 
v prostoru Kelčské pahorkatiny. Poprvé je Tučín zmiňo-
ván v pramenech k roku 1351.  

Stavba nové cesty byla realizována v trase stávající 
polní komunikace na parcele p. č. 1379, která vede ji-
hovýchodním směrem ke katastrální hranici k. ú. Tučín 
a k. ú. Podolí u Přerova. V souvislosti se zemní skrývkou 
v trase nové polní cesty byla zachycena odpadní jáma 
oválného tvaru zapuštěná mělce do intaktního podloží 
tvořeného žlutohnědým jílem. Z výplně objektu se poda-
řilo získat početný soubor zlomků kuchyňské keramiky, 
který lze datovat do období vrcholného středověku až 
novověku. V zásypu se dále vyskytly zlomky stavebního 
odpadu. Objekt nejspíše vznikl vyvezením vytěženého 
materiálu z některé z parcel ve středu obce. 

V místě budování svodného příkopu P2 při jižním 
okraji intravilánu, na parcele č. 1273, byly vedle sebe za-
chyceny dva zahloubené sídlištní objekty (2500, 2501; 
obr. 69), které byly z velké části poškozeny těžkou tech-
nikou. Z jejich výplně byl získán vedle osteologického 
materiálu početný soubor keramiky, která datuje tyto síd-
lištní aktivity do 12. století (obr. 70). 

Zlomky keramiky pocházely převážně z hrncovi-
tých tvarů s okraji vzhůru vytaženými, v jednom případě 
s okrajem šikmo protaženým a mírně střechovitým, ze-
vnitř prožlabeným. Ve výzdobě hrnců převažovaly hori-
zontální obvodové žlábky umístěné na plecích nádob či 
šikmé vrypy umístěné pod hrdlem. Výjimečně se objevil 
i motiv jednoduché vlnice. V jednom případě se vyskytl 
větší fragment zásobnice s okrajem vytaženým vzhůru, 
směrem nahoru se zužujícím. Zásobnice je zdobena plas-
tickou lištou, na které je umístěna jedna řada šikmých 
vrypů. V některých případech bylo v keramické hmotě 
patrné vysoké procento přimíseného drceného grafi tu. 
Ze zásypu objektu 2500 dále pochází zlomky mazanice, 

jemnozrnného pískovce a sladkovodního vápence (tra-
vertinu), jehož zdroje se nachází při severním okraji obce. 

Zdeněk Schenk, Jan Mikulík

Resumé
Tučín (Bez. Přerov), Parzellennr. 1379, 1273. Früh- 

und Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Masarykovo náměstí č. p. 21. Středověk, novověk. 

Město. Záchranný výzkum.

V průběhu roku 2011 proběhla rozsáhlá stavební 
rekonstrukce objektu bývalé jezuitské koleje na Masa-
rykově náměstí v Uherském Hradišti. Výstavba budov 
jezuitské koleje probíhala v letech 1654 až 1729, rekon-
struovaný trakt byl vybudován v letech 1700–1705.

V přízemních prostorách byla provedena prospekce 
s detektorem kovů, došlo k vyzvednutí olověných plomb, 
měděných a stříbrných mincí z konce 17. až začátku 19. 
století. V prostoru pod schodištěm do prvního patra byl 
objeven zasypaný barokní sklep (obr. 71), z navážkových 
vrstev byly vyzvednuty skleněné nádobky, fragmenty po-
lévané glazované keramiky a kachlů. V zásypu byla zdo-
kumentována silná popelovitá vrstva, která má pravděpo-
dobně souvislost s požárem města v roce 1681, sklepní 
prostory by tedy byly postaveny dříve, než samotný ko-
lejní trakt. Dno sklepení bylo tvořeno nasucho kladenými 
cihlami.

V jihovýchodním rohu sklepení byla provedena drob-
ná sondáž. Podařilo se zachytit souvrství povodňových 
a kulturních vrstev od 9. po 17. století. Z profi lu pod zá-
kladem byl vyzvednut zahrocený dubový kůl, 80 cm za-
hloubený do jílovitého podloží. Období smýcení stromu 

Obr. 69. Tučín. Pohled od vý-
chodu. Objekty 2500, 2501.
Abb. 69. Tučín. Blick von Osten. 
Anlagen 2500, 2501.
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bylo možno dendrochronologicky datovat do let 1699–
1710. Kůl pravděpodobně sloužil ke zpevnění vnější stě-
ny sklepení v průběhu přestavby.

Ulice J. Blahoslava. Středověk. Město, kamenná 
hradba. Záchranný výzkum.

Na podzim roku 2011 proběhla rekonstrukce kanali-
zační stoky v ulicích Miličova a J. Blahoslava v Uher-
ském Hradišti. Na nároží křížení těchto ulic bylo v hloub-
ce jednoho metru zachyceno kamenné maltou spojované 
zdivo, šířka porušeného zdiva byla 4,5 m a výška 1 m. 
Zdivo bylo zachyceno pouze na východním profi lu vý-
kopu. Jednalo se o pozůstatky kamenného opevňovacího 
systému pozdně středověkého stáří, konkrétně o základy 
tzv. Červené věže.

Tomáš Chrástek
Resumé

Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště), Masaryk 
Platz. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště), J. Blaho-
slav Straße.  Mittelalter. Stadt, Stadtmauer. Rettungsgra-
bung.

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)
„Mezi silnicemi“. Středověk (13. – 14. století). Ves-

nice. Záchranný výzkum.

V průběhu září a října 2011 byly v souvislosti s budo-
váním cyklostezky Uničov – Medlov zkoumány pozůstat-
ky středověké osady. Místo výzkumu se nachází 1,5 km 
západo-severozápadně od středu města Uničova na svahu 
návrší v rozcestí silnice do Benkova a Medlova. Návrší 
je severním vyzněním kopce Šibeníku a dominuje širo-
ké rovině okolo potoků Selky a Lukavice. Cyklostezka 
protínala západní svah návrší, které je pokryto sprašemi 
a sprašovými hlínami. Záchranný výzkum byl omezen 
na pás v šířce cyklostezky, který byl již částečně narušen 
před zahájením vlastního výzkumu (odbagrován až 1 m 
podloží), díky čemuž byla v některých případech zachy-
cena pouze dna středověkých objektů. Z celkového po-
čtu 37 objektů je kromě jediné eneolitické zásobní jámy 

Obr. 70. Tučín. Výběr keramiky z 12. 
století.
Abb. 70. Tučín. Auswahl der Keramik 
aus 12. Jahrhundert.
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(objekt č. 22), 4 novověkých pohřbů koní a 2 recentních 
objektů možné všechny vztáhnout ke středověké osadě. 
V místě již proběhl záchranný výzkum při rozšiřování sil-
nice v roce 1940 (Schirmeisen 1943).

Objekty se táhly v pásu a zaujmou mezi nimi zejmé-
na zemnice či jejich dna (č. 12, 8/19) a rozměrné sou-
jámí (č. 17). Otopná zařízení se nacházela v zemnicích 
(č. 8/19) a také jako porušené dno pece (č. 5, obr. 72). 
Dobře dochovaná kamenná destrukce pece (č. 20) se za-
chovala těsně pod povrchem. Mezi objekty se vyskytlo 
několik mělkých jam o délce 3–4 m (č. 6, 13–15) či zá-
sobnicovité objekty (č. 16). V nalezeném materiálu do-
minuje keramika charakteristická pro období 13. a 14. 
století. Méně početné byly nálezy železných předmětů, 
zvláště hřebů (např. na dně zemnice č. 12) a několika 
kusů strusky. Sídliště umožňuje doplnit si představu bez-
prostředního zázemí středověkého města.

Miroslav Daňhel, Marek Kalábek

Literatura
Schirmeisen, K. 1943: 15 Jahre Vorgeschichtsforschung 

in Mähr.-Neustädter Gebiet. Zeitschrift der Mähris-
chen Landesmuseums, neue Folge, Band 3, 90–150. 

Resumé
Uničov (Bez. Olomouc), „Mezi silnicemi”. Spätmit-

telalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

ÚSOV (K. Ú. ÚSOV-MĚSTO, OKR. ŠUMPERK)
Intravilán. Středověk, novověk. Sídliště, komuni-

kace. Záchranný výzkum.

Při výkopových pracích vyvolaných stavbou kanali-
zace (viz oddíly Neolit a Doba bronzová) byly zjištěny i 
narušené archeologické situace datovatelné do vrcholné-
ho středověku a novověku. 

Při severní hranici místní části Pančava se v mělkých 
objektech č. 115 a 117 nalezl soubor keramických zlom-
ků datovatelných do 13. století. Spolu s dalšími mělce 
zahloubenými jámami s obdobnou kyprou šedou výplní 
(objekty č. 121–123) tvořily koncentraci v prostoru kří-
žení ulic Zahradní s Mohelnickou a Sadovou, tedy zhruba 
400 m od náměstí. Objekty se nachází na mírném, jižně 
orientovaném svahu, v nadmořské výšce 279 m. Nejbliž-
ší vodoteč tvoří Doubravka tekoucí 120 m východně. 
Zbytky tohoto sídliště ukazují na osadu existující zhruba 
v období vzniku úsovského hradu (poprvé zmíněn k roku 
1260).

Další skupina vrcholně středověkých a novověkých 
objektů byla dokumentována na náměstí Míru. V závěru 
roku 2011 se práce soustředily podél jižní a západní stra-
ny náměstí, kde bylo zkoumáno několik jamek a žlábků, 
bohužel bez dobře datovatelného materiálu. Dochovaná 
souvrství mají komunikační charakter a ukazují na vznik 
v průběhu novověku (s ojedinělými staršími, vrcholně 
středověkými nálezy). 

Obr. 72. Uničov, „Mezi silnicemi”. Objekt 5.
Abb. 72. Uničov, „Mezi silnicemi”. Objekt 5.

Obr. 71. Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí. Barok-
ní sklepení.
Abb. 71. Uherské Hradiště, Masaryk Platz. Barockkeller.
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Na několika úsecích v ulicích Třebovské a Pod Ro-
chem byla zjištěna novověká souvrství komunikačního 
charakteru se zachovalými haťovými cestami. 

Miroslav Daňhel
Resumé

Úsov (Bez. Šumperk), Stadtbereich. Spätmittelalter, 
Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

ÚVALNO (OKR. BRUNTÁL)
Extravilán, parcely 2415/49, 2415/40 a 2415/103. 

Doba hradištní. Rolnička. Povrchový sběr.

Při prohlídce terénu v okolí výzkumu uskutečněném 
před výstavbou haly fi rmy Den Braven Czech and Slo-
vak, a. s., (viz oddíly Neolit a Eneolit), blíže severový-
chodního okraje intravilánu, byla nalezena malá bron-
zová rolnička (obr. 73). V rámci výzkumu se nepodařilo 
objevit žádný soudobý objekt, který by stářím korespon-
doval s nálezem, ovšem z jiných míst katastru Úvalna 
jsou známé slovanské objekty datované do 8. a 9. století 
(Král 1959; Kouřil 1994, 59–63). Do stejného období pak 
lze zařadit i tuto bronzovou rolničku, což plně korespon-
duje s výskytem obdobných artefaktů na našem území, 
který dopovídá širšímu úseku 8.–10. století (dle Lutovský 
2001). 

Jiří Juchelka
Literatura
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Resumé
Úvalno (Bez. Bruntál), unbebauter Teil der Gemein-

dekatasters. Burgwallzeit. Schelle. Einzelfund. Gelände-
begehung.

VELATICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Zahrádky“. Raný středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Během výstavby rodinného domu pana J. Kocourka 
a paní M. Kocourkové Sypěnové (p. č. 245/3 a 247) ve 
Velaticích (GPS: 49°11‘59.17“S, 16°45‘5.11“V) probě-
hl záchranný archeologický výzkum, který byl iniciován 
porušením několika archeologických objektů při prová-
dění terénního zářezu.

Při terénních úpravách pozemku pro výstavbu rodin-
ného domu byly porušeny objekty z mladší doby hradišt-
ní. Za zmínku stojí uvést pozůstatky pece, chaty – snad  
vybavené kamenným krbem – a zásobní jámy, které po-

skytly bohaté zlomky keramických nádob a zvířecích 
kostí z 10.–11. století. Z osteologických nálezů lze zmínit 
také zlomky zubu bobra.

Petr Kos

Resumé
Velatice (Bez. Brno-venkov). Frühmittelalter. Siedlung. 

Rettungsgrabung.

VĚROVANY (OKR. OLOMOUC)
Okolí obce. Středověk, novověk. Povrchový sběr. 

Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Olomouc.

Na blíže neznámém místě katastru v okolí obce byla 
paní Kremplovou v roce 1981 nalezena kolekce středo-
věké keramiky a zvířecích kostí. Materiál byl v loňském 
roce předán do Vlastivědného muzea v Olomouci. Sou-
bor osteologického materiálu je tvořen 19 kostmi, rohem 
a úlomky zubů. Mezi nalezenou keramikou převažují 
okraje – 6  kusů, zlomky kachlů – 3  kusy a po jednom 
kusu je zastoupeno ucho džbánu, dno, nezdobená výduť 
se žlutohnědou glazurou a další nezdobená výduť.

Značná část materiálu má oxidační, zvonivý výpal, 
cihlově červenou barvu z obou stran, místy s hnědočer-
nými skvrnami. Materiál je ostřen slídou a pískem. Okra-
je nádob jsou formovány hlavně do tvaru okruží. Od této 
skupiny se výrazně odlišuje pouze prožlabené ucho džbá-
nu, které má oboustranný redukční výpal. Kamnářskou 

Obr. 73. Úvalno (okr. Bruntál). Raněstředověká rolnička.
Fig. 73. Úvalno (district Bruntál). Early medieval jingle 
bell.
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keramiku zastupuje dvojice stěn plášťů kachlů a třetí 
kus má částečně zachovalou čelní vyhřívací stěnu s ve-
getativním(?) motivem a s částečně dochovanou zelenou 
glazurou. Celý soubor tak můžeme vročit do 15. století, 
s možným přesahem do 16. století. 

Souborně se osídlením katastru obce nedávno zabý-
vala ve své studii V. Vránová (2011). Dle její práce náleží 
do vrcholného středověku objevený poklad grošů a duká-
tů ražených za vlády Vladislava II. (1471–1516) a do 14. 
a 15. století je datována nalezená mostní konstrukce přes 
již neexistující rameno Moravy. V obci by se mohl na-
cházet i hrádek typu motte, který snad představuje umě-
le nasypaný pahorek pod dnešním hřbitovem (Vránová 
2011, 73–75). Nově získané nálezy, byť z neznámého 
místa katastru, rozšiřují současný stav poznání vrcholně 
středověkého osídlení Věrovan.  

Lukáš Hlubek

Literatura
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Resumé
Věrovany (Bez. Olomouc). Im Kataster des Dorfs 

Věrovany, auf einem unbekannten Platz, wurde eine Kol-
lektion der Tierknochen und Keramik aus dem 15. und 
16. Jahrhundert gefunden.

VELEHRAD (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Most přes potok Salaška. Vrcholný středověk až 

baroko. Záchranný výzkum.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce barokního mostu 
na Velehradě. Při rekonstrukčních pracích byly naruše-
ny archeologické situace a proveden záchranný výzkum. 
Ten potvrdil existenci starších konstrukčních prvků mos-
tu z období vrcholného středověku. Barokní most převá-
dějící silnici III/42821 přes potok Salašku na Velehradě 
je součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR 
(rejstříkové číslo 36132/7-3548). Nachází se u západního 
okraje areálu velehradského kláštera u kaple sv. Jana Ne-
pomuckého na silnici ve směru z Velehradu na Zlechov. 
Most v dnešní podobě byl postaven v letech 1764–1766 
na pokyn velehradského opata Filipa Zuriho (Pojsl 2006, 
210). Podle data na kamenném podstavci odkrytém při 
stavebních pracích pochází most, respektive jedna z jeho 
stavebních fází, již z roku 1662. Jeho tehdejší pravděpo-
dobná podoba se třemi pilíři je dobře viditelná na rytině 
z roku 1667 reprodukované K. B. Hirschmentzlem. Sou-
částí mostu byly původně i sochy svaté Luitgardy pod 
křížem a svatého Bernarda od sochaře Ondřeje Schwei-
gla, které jsou také samostatně prohlášeny za kulturní 
památku. Dnes jsou sochy umístěny u západní klášterní 

brány velehradského kláštera. Jejich umístění na mostě 
zužovalo průjezdní profi l již tak úzkého mostu, ale pře-
devším byly sochy vystaveny velkému nebezpečí jejich 
poškození projíždějícími vozidly.

Nosnou konstrukci mostu tvoří pískovcová seg-
mentová klenba. Nosná konstrukce plynule přechází do 
spodní stavby z kamenných pískovců. Délka přemostění 
je 7,30 m, šířka mostu je 5,80 m, volná šířka mostu je 
4,50 m a šířka mezi obrubami na mostě, tedy šířka vo-
zovky, je 3,80 m.

Vlastní záchranný archeologický výzkum proběhl na 
přelomu června a července roku 2011. Podnětem k jeho 
zahájení bylo narušení kamenných základů konstrukce 
mostu v jeho severozápadní části, kde se nejspodněj-
ší vrstvy zdiva svým charakterem odlišovaly od vrstev 
svrchních a tím je bylo možné považovat za chronologic-
ky starší. Druhým důvodem bylo odkrytí původní barokní 
dlažby, objevené po odstranění současné kamenné dlažby 
a navážkových vrstev. Veškeré stavební akce na mostě 
byly dokumentovány.

Zájmová plocha výzkumu (obr. 74) byla vytýčena na 
západní a východní straně okraje mostovky, na severní 
straně (směrem k Velehradu) byla prodloužena mimo 
vlastní mostovku tak, aby bylo možné odkrýt základy 
předpokládaných starších kamenných pilířů (sonda S1). 
Pro ověření situace z jižní strany mostu (směrem ke Zle-
chovu) byly začištěny a zdokumentovány výkopy po bag-
ru (sonda S2).

Nejdříve byla v prostoru celé zkoumané plochy začiš-
těna a vypreparována barokní dlažba se zachovanými vy-
jetými kolejemi po vozech. Zemina získaná ze začišťová-
ní pozůstatku dlažby byla následně prozkoumána pomocí 
detektoru kovů. Celá plocha byla zaměřena pomocí nive-
lačního přístroje a fotografi cky zdokumentována kolmý-
mi i šikmými fotogrammetrickými snímky ve čtvercové 
síti o velikosti 1 x 1 m. Dlažba byla tvořena nepravidelný-
mi kameny o průměru 0,2–0,4 m, druhotně v ní byl použit 
i fragment žernovu. Velmi dobře bylo možné rozpoznat 
místa jednotlivých oprav tam, kde byla dlažba rozdrolena 
nebo vymleta. Tyto reparace byly tvořeny pomocí dosy-
pávek obsahujících hlínu a zlomky cihel. Dlažba samotná 
byla vyskládána do sypané pískové vrstvy a od klenby 
mostu byla oddělena vrstvou navážek. Po jejím zdoku-
mentování a zaměření byla dlažba následně v prostoru 
výzkumu (sondy S3) částečně rozebrána.

Aby bylo možné odkrýt základy nebo pozůstatky 
předpokládaných starších kamenných pilířů, byla vytý-
čena v severní části napříč mostem sonda S3 jako rozší-
ření sondy S1 do tvaru písmene „L”. Opět respektovala 
ze západní a východní strany okraje mostovky. Její již-
ní okraj byl přizpůsoben dochovaným reliktům barokní 
dlažby. Veškeré výkopové práce v sondě S3 byly vedeny 
ručně a vytěžená zemina byla následně prozkoumána po-
mocí detektoru kovů. Hloubka výkopu byla 3,9 m k patě 
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Obr. 74. Velehrad (okr. Uherské Hradiště). Plán celkové situace výzkumu. Kresba T. Chrástek.
Abb. 74. Velehrad (Bez. Uherské Hradiště). Der Plan der Grabungslfl äche. Zeichnung T. Chrástek.
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základu mostu pod úroveň potoka Salašky. Zásypové 
vrstvy konstrukce mostu v sondě S3 byly jednolité až do 
hloubky 2,8 m od vrchního okraje opěrné zdi. Víceméně 
se jednalo o hnědou vrstvu hlíny (vrstva V1) promísenou 
úlomky zvířecích kostí, cihel, keramiky a skel. V rámci 
možností bylo možné keramiku přiřadit rozmezí 15.–18. 
století. Od hloubky 2,8 m byla odlišena druhá stratigra-
fi cká vrstva (V2). Ta byla tvořena černou hlínou, silně 
promáčenou spodní vodou z potoka Salašky. V ní byly 
zachyceny úlomky cihel, kostí a keramiky odpovídající 
14.–15. století. V rámci detailnějšího stratigrafi ckého čle-
nění bylo možné vrstvu V2 rozdělit na vrstvu šedé jílovité 
zeminy (V2a) rozšiřující se kuželovitě od horního okraje 
pátého schodu (hloubka 3,6 m), která byla zahloubena do 
starší vrstvy (V2b) tvořené výhradně tmavě černou jílovi-
tou hlínou. Rozpoznatelná byla i vrstva tmavší šedé hlíny 
(V2c) u severního okraje profi lu.

V prostoru sondy S3 byla odkryta kamenná konstruk-
ce mostového oblouku (obr. 75), která se kaskádovitě roz-
šiřovala do celkem 5 schodů, aby se docílilo odlehčení 
váhy oblouku. Stejně tak byly v prostoru sondy S3 odkry-
ty i základy západní a východní zdi. Zásyp celé konstruk-
ce byl až do hloubky 2,8 m jednolitý, tvořený hnědou 
hlínou a v něm nalezený archeologický materiál můžeme 
datovat do rozmezí 15.–18. století. Od hloubky 2,8 m až 
po dno výkopu (3,9 m) zásyp přecházel do tmavě černé 
vrstvy hlíny, hojně nasáklé spodní vodou a s obsahem ke-
ramického materiálu datovatelného do 15. století. Cha-
rakter zdiva z masivních pískovcových kvádrů se v této 
vrstvě (od čtvrtého schodu) odlišoval od zbylé konstruk-
ce a odpovídal spíše dolní části základu západní zdi. Její 
základy sahaly do hloubky 2,9 m a její charakter odpo-
vídá dvěma stavebním fázím – prvních 0,6 m od spodu 
zdi (základu) je tvořeno mohutnějšími kameny a zbylá 
konstrukce směrem nahoru byla pravděpodobně dozděná 
později. Navíc konstrukce klenby mostu byla ve spodní 
části (pátý schod) se západní zdí svázána, naopak směrem 
nahoru (od čtvrtého schodu nahoru, tj. od hloubky 1,6 m) 
byla zeď pouze přizděna. Východní zeď měla jednolitý 

charakter sahající pouze do hloubky 1,6 m a byla po celé 
ploše stavebně svázána s konstrukcí klenby.

Celou situaci je možné interpretovat tak, že základy 
mostní konstrukce pochází pravděpodobně ze 14.–15. 
století, pokud se budeme držet datování materiálu ze zá-
sypu. Tehdy zde mohl být postaven most na kamenných 
pilířích a zbytek konstrukce (mostovka) mohl byl dřevě-
ný. V barokním období byl původní pilíř zesílen od zá-
padu proti proudu potoka Salašky ochrannou zdí, čemuž 
by odpovídal odlišný základ západní zdi a jeho neprová-
zanost s konstrukcí klenby. Teprve v polovině 18. století 
byl vybudován most stávající, přičemž k jeho stavbě byly 
využity starší pilíře, které byly začleněny do konstrukce 
klenby (výzkumem doložený čtvrtý a pátý schod). Dosta-
věny byly obě obvodové zdi, které jsou podle prováza-
nosti zdiva současné, a byla vybudována klenba. Výzkum 
tak posunul historii vzniku doposud nejstaršího mostu ve 
Zlínském kraji a rozšířil znalosti o stavebním vývoji kláš-
tera na Velehradě.

Miroslav Vaškových

Literatura
Pojsl, M. 2006: Památky Velehradu. In: B. Rašticová, M. 

Pojsl, J. Čoupek a kol. (eds.): Velehrad. Dějiny obce. 
Velehrad: Obec Velehrad, 195–218.

Resumé
Velehrad (Bez. Uherské Hradiště). Hochmittelalter – 

Barock. Brücke. Rettungsgrabung.

VESELÍ NAD MORAVOU (OKR. HODONÍN)
Rybníček, parc. č. 560 (akce A042/2011). Novověk. 

Městečko. Záchranný výzkum.

Výzkum na parcele č. 560 byl vyvolán novostavbou 
podsklepeného rodinného domu (obr. 76). Na zkoumané 

Obr. 75. Velehrad (okr. Uherské 
Hradiště). Konstrukce oblouku 
mostu v sondě S3, pohled od se-
veru. Foto M. Vaškových.
Abb. 75. Velehrad (Bez. Uherské 
Hradiště). Die freigelegte Bogen-
brücke in der Sondage S3, Ansicht 
von Norden. Foto M. Vaškových.
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ploše o rozměrech 11 x 5,6 m se před započetím výzkumu 
nacházel starší dům z vepřovic, postavený snad v první 
polovině 20. století. Po zdokumentování statických sond 
byl další výzkum realizován pouze dokumentací stěn 
budované stavební jámy. Ta dosahovala hloubky 2,6 m. 
Zdokumentovány byly kamenné základy staršího domu 
(s. j. 900) a vrstvy (s. j. 100) spojené s jeho existencí. Pod 
ní se nacházela 0,9 m mocná vrstva planýrky (s. j. 101), 
a ta nasedala na 0,7 m silnou vrstvu písčité spraše (s. j. 
102), ve které se nahodile vyskytovaly cihly, keramika 
a uhlíky. Pod ní se nacházela 0,2 m mocná kulturní vrs-
tva s popelem (s. j. 103). Ta nasedala na písčitou vrstvu 
(s. j. 104) s mocností 0,7 m, tvořenou drobnými proplást-
ky. S. j. 104 zaujímala celé dno stavební jámy. U jižní-
ho okraje plochy jsme vyhloubili malou sondu hlubokou 
0,5 m. V té jsme zachytili bázi vrstvy s. j. 104, pod níž se 
nacházela 0,1 m tenká kulturní vrstva (s. j. 105). Ta nase-
dala na šedožlutou písčitou vrstvu s vyhnilou organickou 
příměsí (s. j. 106).

Zdivo s. j. 900 představuje kamenné základy staršího 
domu. Recentní vrstva s. j. 100 pak souhrnně vrstvy sou-
visející s tímto domem (planýrka, podlahy, atd.). S. j. 101 
je navážkou, a mezi příměsí se vyskytují zlomky cihel, 
bobrovek a úlomky omítky. Dle nalezených fragmentů 
keramiky můžeme vznik této s. j. datovat přibližně do 
pokročilého 18. století. Písčito-sprašová s. j. 102 pravdě-
podobně vznikla jako záměrná navážka. Vrstva byla, až 
na drobné úlomky cihel a nahodilé uhlíky, značně sterilní. 
Spraš se pak na Bartolomějském ostrově vůbec nevysky-
tuje, a musela sem být transportována odjinud. Nejbližší 
sprašová návěj se nachází 1,6 km vzdušnou čarou jihový-
chodním směrem. Tenká písčitá vrstva s. j. 103 měla opět 
charakter navážky a rámcově ji lze datovat do 18. století. 
S. j. 104 tvořená písčitými proplástky vznikla pravděpo-
dobně postupně cyklickým usazováním sedimentu řeky. 
S. j. 105 je pak kulturní vrstvou antropogenního původu 

a nalezená keramika ji datuje do 18. století. Nejspodněji 
zachycená vrstva s. j. 106 opět pravděpodobně představu-
je přírodními procesy vzniklý povodňový sediment.

Vrstvy s. j. 104 a 106 jsou přírodního původu. S. j. 
106 a 103 pak pravděpodobně vznikly deponováním od-
padu z města mimo jeho obvod. S. j. 102 mohla být cíleně 
vytvořená pro zvýšení úrovně terénu nad řeku a souvise-
la by s rozvojem osídlení mimo obrys hradeb. Stejně tak 
mohla vzniknout s. j. 101, kdy zde mohl být – za účelem 
zvýšení terénu – deponován stavební odpad.

Zjištěná situace dokládá přírodní procesy řeky, kdy 
v období raného novověku docházelo k ukládání povod-
ňových sedimentů (snad v dobách záplav?). Následně do-
šlo k záměrnému zvyšování terénu, které mělo zabránit 
zaplavování prostoru přilehlého k hradbám. Deponová-
ní navážek pokračovalo pravděpodobně dále a týkalo se 
snad celé jižní části Bartolomějského ostrova (dnešní uli-
ce Rybníček). Zvýšený terén mimo hradby byl v 18. sto-
letí postupně zastavován. To dokládá i údaj k roku 1749, 
kdy za účelem výstavby nových domků daruje František 
Karel Chorinský Rybníček městu (Hurt, Němeček 1973, 
103). Původní charakter příležitostně zaplavovaného úze-
mí se snad může odrážet v místním názvu „Rybníček“.

Miroslav Dejmal

Literatura
Hurt, R., Němeček, B. 1973: Veselí nad Moravou. Ději-

ny města. Brno – Veselí nad Moravou: Musejní spo-
lek.

Resumé
Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín), Straße Rybníček. 

Neuzeit. Siedlung–Stadt. Rettungsgrabung.

Obr. 76. Veselí nad Moravou, 
ulice Rybníček. Černě vyznače-
ní plochy výzkumu A042/2011.
Abb. 76. Veselí nad Moravou, 
Straße Rybníček. Grabungfl äche 
A042/2011 schwarz bezeichnet.
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VLACHOVICE (OKR. ZLÍN)
Intravilán obce. 16.–19. stol. Kostel, hřbitov. Zá-

chranný výzkum.

Výzkum probíhal v návaznosti na zemní práce v rám-
ci revitalizace ploch v okolí kostela sv. Michaela. Kostel 
lze lokalizovat na ZM ČR 1:10 000 25-34-15 koordináty 
32/356 mm od Z/J s. č.  Podařilo se zde prozkoumat cel-
kem 4 archeologické objekty datované podle nálezů do 
novověku (cca 16.–17. století). Může se jednat o stavební 
jámy vzniklé při přestavbě kostela okolo roku 1540, nelze 
však vyloučit jejich využití při rozmanitých stavebních 
a terénních úpravách v pozdějších obdobích. Zbytky zru-
šeného venkovského hřbitova, resp. narušené hroby, ne-
byly blíže zkoumány, rámcově lze pouze konstatovat, že 
nebožtíci byli pohřbíváni po křesťanském způsobu v dře-
věných rakvích orientovaných ve směru východ – západ. 
Drobné svátůstky a mince datují hroby především do 18. 
a 19. století (nalezeny mince s letopočtem 1850). 

Podél severní stěny přístavby kostela byla zachycena 
kamenná konstrukce z větších opracovaných kamenů, je-
jíž interpretace je nejasná. Jelikož však měla mělké zalo-
žení v navážkových kontextech, jedná se o chronologicky 
mladší prvek (17.–19. století).

Zajímavé zjištění poskytla sonda vykopaná u východ-
ní části kostela (S1). Nepodařilo se zde sice nalézt po-
kračování kamenného zdiva kostela východním směrem, 

byla ale odkryta souvislá konstrukce z menších kamenů 
(5–10 cm) zjištěná cca 40 cm pod povrchem stávající-
ho terénu. Lze se domnívat, že se jedná o zbytky dláž-
děného prostranství/chodníčku, vedoucího při východní 
části kostela. Zajímavým nálezem v sondě S1 je beze-
sporu také torzo předmětu (patrně kadidelnice) vyrobe-
né z bronzu (obr. 77). Na jednom místě jsou vidět stopy 
po reparační svorce. Vzhledem k tomu, že byl předmět 
objeven v navážkách souvisejících s přestavbou kostela 
začátkem 18. století, lze jeho využití a původ hledat ně-
kde v období před rokem 1700. Podobně je tomu patrně 
i v případě nalezené dlažby poblíž presbytáře, kterou lze 
datovat také do období 16. až 17. století. 

Během výzkumu nebyly zaznamenány žádné nálezy 
či situace, které by byly chronologicky zařaditelné přímo 
do středověkého období, je však jisté, že kostel byl v této 
době vybudován (tuto skutečnost také nepřímo dokládá 
ostění gotického okenního rámu, zazděné ve stěně nyněj-
šího presbytáře). Pozoruhodný je náhodný nález rohovce 
nesoucího známky opracování, který může ukazovat na 
osídlení tohoto místa v době kamenné (paleolit, neolit).

Ivan Čižmář

Resumé
Vlachovice (Bez. Zlín), Innenbereich. Neuzeit. Grä-

berfeld, Kirche. Rettungsgrabung. 

ZÁSTŘIZLY (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Záviška“. Doba hradištní. Sídliště, pohřebiště. 

Záchranný výzkum.

V průběhu stavby Lokálního biocentra Záviška na ka-
tastru obce Zástřizly byla v měsíci červnu v roce 2011 
zjištěna archeologicky pozitivní situace a následně za-
hájen záchranný výzkum, kterým se podařilo prokázat 
doposud téměř neznámou polykulturní lokalitu. Celý 
prostor výzkumu je situován v severní části katastru obce 
Zástřizly, po obou mírných svazích potoka Prusinovky. 
V souřadnicovám systému S-JTSK je plocha budoucí-
ho biocentra vytyčena body: -552422.99, -1169038.96; 
-552285.08, -1169124.01; -552448.73, -1169367.48; 
-552535.27, -1169207.85.

Celkově zde bylo prozkoumáno 191 zahloubených 
objektů (viz oddíly Neolit a Doba železná). Vzhledem 
k rozsáhlé ploše (cca 52 000 m2) se výzkum soustředil na 
místa bezprostředně ohrožená stavební činností. Během 
letních měsíců tak byly zdokumentovány poměrně roz-
sáhlé plochy ve východní, jižní a jihozápadní části are-
álu. Kromě běžných sídlištních objektů nejistého účelu 
zde dominovaly kruhové obilní jámy vakovitého profi lu. 
Jejich hloubka kolísala od cca 1 do 1,5 m a  kopírovala 
tak úroveň hladiny spodní vody. Bez zajímavosti není ani 
pozorovaný konstrukční detail v podobě výdřevy celého 
dna zjištěný u většiny z těchto objektů. Výplň obsaho-
vala kromě pískovcových kamenů, nezřídka přepálených 

Obr. 77. Vlachovice (okr. Zlín). Bronzová kadidelnice.
Abb. 77. Vlachovice (Bez. Zlín). Weihrauchgefäss aus 
Bronze.
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ohněm, především keramiku, která byla často opatřena 
různorodou výzdobou a časově odpovídala 1. polovině 
13. století. V ojedinělých případech se při preparaci vý-
plně podařilo najít také několik železných řemeslných 
předmětů (sekera, kladivo, hřeby, apod.). V prostoru se 
tyto zásobní jámy koncentrovaly do jednotlivých shlu-
ků či řad a dá se předpokládat, že sloužily jako společné 
vlastnictví větší žijící komunitě.

Poněkud jiná situace však nastala po skrývkách prove-
dených v severozápadní části budoucího biocentra, tedy 
na pravém břehu potoka Prusinovky. Zde byla zjištěna 
četná intenzivní zástavba, včetně mnoha kůlových jamek 
po nadzemních konstrukcích a rozpoznáno zde bylo také 
5 hrobových jam s celkem 7 kostrovými pohřby. Většina 
těchto hrobových celků vykazovala jednotné znaky. Hro-
bové jámy byly orientovány ve směru východ – západ, 
pohřbený ležel na zádech s hlavou k západu, ruce polože-
né podél těla, případně umístěné dlaní v klíně. Ve všech 
čtyřech pozorovaných případech byl jediným nalezeným 
milodarem železný nůž zjištěný u pasu nebožtíka. Po-
slední ze zkoumaných hrobů však vykazoval odlišnost již 
v orientaci hrobové jámy, která byla natočena ve směru 
sever – jih. Výzkumem bylo zjištěno, že se v tomto přípa-
dě jednalo o pohřeb dospělého jedince, uloženého v na-
tažené poloze s hlavou k severu, a dvou dětí, které byly 
uloženy rovněž v natažené poloze, ale hlavou směřovaly 
k jihu (obr. 78). Ve všech případech se jednalo o prosté 
hrobové jámy. U dvou hrobů bylo možné pozorovat ne-
výraznou stopu po dřevěném obložení či dřevěné desce, 
na které byl nebožtík uložen. V jednom případě se na dně 
hrobové jámy nacházela menší kůlová jamka s hrotitým 
dnem. Žádný jiný projev pohřebního ritu nebyl pozo-
rován. Je ovšem třeba říct, že záchranný výzkum všech 
těchto hrobových celků byl od počátku komplikován je-
jich mělkým zahloubením a tedy výrazným narušením 
ihned po hrubých skrývkách. Není také zcela vyloučeno, 
že se podařilo prozkoumat jen část původně většího po-
hřebiště a řada hrobů byla zničena již předchozí intenziv-
ní zemědělskou činností. Vzhledem k naprosté absenci 
chronologicky citlivého materiálu můžeme tyto hroby 
rámcově zařadit nejspíše do období středohradištního.

Mimo výše popsaného zbytku pohřebiště byla v této 
části lokality prozkoumána řada dalších sídlištních objek-
tů, jejichž chronologické zařazení může být v rozpětí od 
9. do 14. století. Za zmínku stojí odkrytí rozsáhlé nepra-
videlné jámy, do jejíž severní stěny byla zapuštěna pec, 
která jevila známky reparace a celý objekt poskytl hod-
notnou kolekci keramického materiálu. Všechny uvedené 
vrcholně středověké pozůstatky této zaniklé vesnice lze 
snad ztotožnit se vsí Starý Chvalnov, která je v prame-
nech připomínána až do 80. let 14. století.

Zcela překvapivě se podařilo na lokalitě prokázat 
i existenci dvou mírně zahloubených obydlí z období tzv. 
pražského typu. Obě typologicky podobné zemnice měly 
přibližně čtvercový půdorys, byly mírně zahloubené do 
podloží a v severním, respektive v severozápadním rohu 

se nacházela kamenná destrukce otopného zařízení pů-
vodně podkovovitého tvaru. Z výplně těchto časněslo-
vanských objektů máme však jen nemnoho zlomků hrubé 
v ruce robené keramiky.

Lze shrnout, že záchranný archeologický výzkum na 
ploše Lokálního biocentra Záviška prokázal intenzivní 
osídlení v době laténské (viz oddíl Doba železná) a ze-
jména pak v průběhu raného až vrcholného středověku. 
Vzhledem k rozsáhlé ploše a trvání stavební činnosti 
bude výzkum pokračovat i v roce 2012.

Marek Lečbych

Resumé
Zástřizly (Kroměříž Dist.), „Záviška“. There were 

a settlement from the Early till the Late Middle Ages and 
fi ve graves during a rescue excavation revealed.

Obr. 78. Zástřizly. Pohled na prozkoumaný kostrový troj-
hrob.
Fig. 78. Zástřizly. A view of the excavated triple skeleton 
grave.
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ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)
„Mezicestí“. Doba hradištní. Sídliště/kulturní vrs-

tva. Záchranný výzkum.

Během výzkumu na stavbě CENTRO IV (bližší popis 
akce viz článek Zlín-Malenovice v oddílu Neolit) se po-
dařilo jeden objekt (cca 3 m hluboká zásobnice) přiřadit 
k době hradištní, zřejmě její střední fázi (9. století).

Ivan Čižmář
Resumé 

Zlín (Bez. Zlín), „Mezicestí“. Burgwallzeit. Siedlung/
Kulturschicht. Rettungsgrabung.

ZNOJMO (K. Ú. ZNOJMO-MĚSTO, OKR. ZNOJMO)
Ulice Dolní Česká. Středověk, novověk. Město, 

hradby. Záchranný výzkum.

Od roku 2008 probíhaly v prostoru bývalé truhlárny 
demoliční práce a na ně navázaná revitalizace hradebního 

pásu. V rámci této stavby probíhal i záchranný archeolo-
gický výzkum. Většinu terénu zasaženého stavební akti-
vitou představují navážky. Z nich byla získána nepočetná 
kolekce movitých nálezů. Jejich chronologický rozptyl je 
od 15. století po současnost a žádné stratigrafi cké sou-
vislosti v jejich uložení nebyly vypozorovány. V prostoru 
zaneseného vodního příkopu byla v základech truhlárny 
rozpoznána starší stavba. Zdivo se zde dochovalo v tor-
zovité podobě. S největší pravděpodobností ji lze ztotož-
nit s obvodovou zdí stavby, která byla v těchto místech 
zachycena neznámým autorem na vedutě z roku 1688. 
Základy zdi dosáhly téměř dna původního příkopu, které 
se podařilo zachytit v sondě v hloubce 2,6 m pod úrovní 
současného terénu.

David Humpola

Resumé
Znojmo (Bez. Znojmo), Dolní Česká Straße. Mittelal-

ter, Neuzeit. Stadt, Stadtmauer. Rettungsgrabung.
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