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

Hrádek Adolfovice. Středověk (14. století). Hrá-
dek. Povrchový průzkum.

Průběžná prospekce zbytků vrcholně středověkého 
šlechtického sídla kriticky ohroženého recentní průmy-
slovou zástavbou a nelegálními výkopy pokračovala 
v rámci projektu „Preventivní archeologická prospekce 
Olomouckého kraje“ i v roce 2012. Prospekce se opět 
soustředila jednak do prostoru narušeného jihovýchodní-
ho svahu jádra hrádku, jenž eroduje do vnitřního příkopu, 
jednak na východní svah, jenž je těžce poškozen recentní 
zástavbou. Detektorový průzkum v těchto destrukčních 
sesuvech byl opět prováděn detektorem kovů typu XP 
Goldmaxx Power. Průzkumem byla rozšířena kolekce 
železných artefaktů, převážně stavebních kování. Data 
získaná v uplynulých dvou sezonách tak umožňují zahájit 
administrativní řešení památkové ochrany lokality.

Josef Jan Kovář, Jan Lednický

Resumé
Bělá pod Pradědem (Jeseník District), Adolfovice 

Castle. Middle Ages (14th century). Castle. Surface sur-
vey.

BÍLOVEC (K. Ú. BÍLOVEC-MĚSTO, OKR. NOVÝ JI-
ČÍN)

Ulice Pivovarská, p. č. 596/1. Vrcholný středověk, 
novověk. Město. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum vyvolala v květnu 
roku 2011 rekonstrukce kanalizace a vodovodu v histo-
rickém jádru města Bílovce (č. akce Národního památ-
kového ústavu, územního odborného pracoviště Ostra-
va 25/2011). Výzkum byl prováděn především formou 
intenzivního odborného dohledu, jelikož dotčená ulice 
Pivovarská lemuje z východu průběh středověkého opev-
nění a sousedí se zadními trakty domů na Slezském ná-
městí. Výměna potrubí probíhala ve stávající trase, nále-
zové situace se projevovaly v torzálním stavu v řezech 
původních výkopů. Na vytypovaných profi lech se poda-
řilo dokumentovat sled uloženin od povrchu podloží po 
současné úpravy. Bylo zachyceno několik základových 
zdí zástavby existující před rokem 1836, která do pová-
lečných asanací tvořila severní frontu Pivovarské ulice. 

Nejstarší nálezy z vrstev nasedajících na svahové pod-
loží pocházely z 16. století, většina starších situací byla 
zřejmě v průběhu novověku odstraněna. Pouze v západní 
části ulice při Slezském náměstí se lokálně dochovalo pů-
vodní středověké souvrství a několik mísovitých objektů 
ze 14. a 15. století. V nejsevernějším úseku byla v plo-
še výkopu zachycena snesená jižní zeď stavby sousedící 
s branskou budovou bývalé městské Horní brány, která je 
na indikační skice označena jako č. 141.

Pavla Skalická

Resumé
Bílovec (Kat. Bílovec-město, Bez. Nový Jičín), 

Pivovarská-Straβe, Parz. Nr. 596/1. Hochmitteltalter, 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

BÍLOVEC (K. Ú. BÍLOVEC-MĚSTO, OKR. NOVÝ JI-
ČÍN) 

Ulice Zámecká, parc. č. 207. Středověk, novověk. 
Zámek. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu a září 2012 proběhl v souvislosti 
s pokračující obnovou zámku v Bílovci záchranný vý-
zkum v místě rekonstruovaného vstupního schodiště 
(akce Národního památkového ústavu, územního od-
borného pracoviště v Ostravě č. 102/12). Areál zámku 
(v ústředním seznamu kulturních památek zapsán pod 
číslem 46285/8-1529) se nachází v jihovýchodní části 
historického jádra města, v blízkosti hlavního Slezského 
náměstí. Budova zámku s vnitřním renesančním rozvrže-
ním místností se do dnešní doby dochovala v trojkřídlé 
vícepatrové dispozici na půdorysu nepravidelného pís-
mene U, s vně vystupujícími okrouhlými nárožními baš-
tami, krytá v současnosti mansardovou střechou. Místo 
výzkumu bylo vymezeno plochou základny rampy se 
schodištěm, směřující z nádvoří do zvýšeného přízemí 
k hlavnímu vstupu ve středové části východního křídla. 

Po odstranění zděného tělesa původního schodiště se 
projevily jeho základy v podobě dvou pásů kamenného 
zdiva zasazeného do horizontu novověkých, převážně 
suťových terénních dorovnávek. V jeho bezprostřed-
ní blízkosti byla opět registrována stratigrafi cky mladší 
novodobá valounová dlažba, pokrývající pravděpodobně 
celý povrch nádvoří (viz Juchelka 2005). Výkop nově bu-
dovaných základů zasáhl pouze do hloubky 1,3–1,4 m; 
v této úrovni byly stále sledovány novověké terénní 

STŘEDOVĚK A NOVOVĚK

MIDDLE AGES AND MODERN TIMES

MITTELALTER UND NEUZEIT 



144

Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

úpravy. Po dohodě s investorem byla proto realizována 
sonda při obvodové zdi východního křídla, odhalující 
celkový průběh stratigrafi e až do hloubky cca 3,3 m od 
stávajícího povrchu. Pod několika horizonty novověkých 
suťových navážek se projevil povrch starší, pozdně stře-
dověké valounové dlažby, korespondující s úrovní rozší-
řeného předzákladu. Základová zeď byla dokumentována 
ve dvou pásech smíšeného zdiva, svrchního lícovaného 
a spodního nepravidelnějšího, základové spáry nebylo 
dosaženo. Vlastní stratigrafi cký vztah s přilehlým sou-
vrstvím byl navíc narušen recentním liniovým výkopem 
kanalizace. Ve vrstvách pod středověkou úpravou povr-
chu se stavební materiál vyskytoval jen v omezené míře 
a pod úrovní předpokládaného požárového horizontu 
vymizel úplně. Horizont měl výrazné uhlíkaté skvrny. 
Bázi sledované stratigrafi e představovaly vrstvy tvořené 
přemístěným skalnatým podložím s výskytem hmotných 
nálezů datovatelných do 15. století, které lze za součas-
ného stavu poznání stavební historie objektu klást pouze 
do souvislosti s blíže nelokalizovanými středověkými 
stavebními úpravami v zámeckém areálu.       

Marek Kiecoň

Literatura
Juchelka, J. 2005: Bílovec. Rekonstrukce a sanace zám-

ku. Rkp. nálezové zprávy. Uloženo: Archiv Národní-
ho památkového ústavu, územního odborného praco-
viště v Ostravě.  

Resumé
Bílovec (Kat. Bílovec-město, Bez. Nový Jičín), 

Zámecká-Straβe, Parz. Nr. 207. Mittelalter, Neuzeit. 
Schloss. Rettungsgrabung.

BÍTOV (OKR. ZNOJMO)
Hrad Cornštejn. 15. století. Náhodný nález. Povr-

chový průzkum.

Hrad Cornštejn patří k nejzajímavějším ukázkám 
pozdně gotické fortifi kační architektury na Moravě. 
Stavebně-historický průzkum byl proveden několikrát 
(Menclová 1964; 1965; Líbal et al. 1972; Kacetl 2000; 
2004; Kacetl et al. 2011; Plaček 2001) archeologický vý-
zkum zde však zatím aplikován nebyl. 

Dne 15. května 2012 navštívili hrad v rámci odborné 
exkurze na Cornštejně studenti archeologie z bratislav-
ské univerzity. Poblíž východního koutu interiéru paláce 
nalezl jeden z referentů exkurze Martin Kuča na povrchu 
popisovaného suťového zásypu volně ležet drobnou min-
ci (obr. 1). Nález byl ihned předán pracovišti Jihomorav-
ského muzea ve Znojmě (inv. č. Mi 11082). Mince byla 
určena jako jednostranný stříbrný peníz Matyáše Korví-
na, vzdorokrále českého a markraběte moravského (1469 
– 1490, korunovaného 1471). Mince má průměr 15,5 mm 
a síle 0,5 mm. Určujícím prvkem ražby je gotický pol-
cený štít, jehož první pole je na sedmkrát tmavo-světle 
(červeno-stříbrně) dělené, což představuje arpádovský 

motiv použitý v erbu krále uherského a jehož druhé pole 
vyplňuje (stříbrný) dvouocasý lev jako symbolika krále 
českého. Tento erb s polceným uhersko-českým štítem 
používal Matyáš Korvín na pečetích listin vydávaných 
pro české země, zejména pro vedlejší země Koruny české 
(Moravu, Slezsko a Lužici), kterým na základě olomouc-
kého míru z roku 1478 vládl de facto i de iure. 

Provenience mince není úplně jasná. Mincovna se ur-
čitě nacházela v českém či moravském královském měs-
tě, které Matyáš Korvín držel pevně ve své moci. Část od-
borníků se kloní k Českým Budějovicím (Militký 2002; 
Kalous 2009, 199-200), jiní ve světle moravských nále-
zů zmiňují možnost paralelní ražby i v Olomouci (Hána 
2004). Za úvahu stojí i Cornštejnu nejbližší královské 
město Znojmo, které Matyáš několikrát navštívil a jehož 
mincovna byla v daném období velmi aktivní (Pošvář 
1970, 121-128; Kocman 1997). 

Hrad Cornštejn procházel v tomto období pohnutými 
osudy. Původně dědičné lenní zboží Bítovských z Lich-
tenburka bylo králem a markrabětem Jiřím kvůli vzpouře 
v červnu 1465 zkonfi skováno a darováno jako alod Wolf-
gangu Krajířovi z Krajku (Pelikán 1927). O Bílovských je 
známo, že obléháním poničený hrad v 70. a 80. letech 15. 
století nákladně opravili. Struktura zdiva nového paláce 
tyto rekonstrukční práce poměrně spolehlivě naznačuje 
(např. rozlámaná střešní pálená krytina druhotně použitá 
v omítce interiéru palace, apod.). Nález mince morav-
ského zeměpána Matyáše tudíž naše domněnky o rekon-
strukci paláce v poslední třetině 15. století dále potvrzuje.    

Jiří Kacetl, Martin Kuča

Literatura
Hána, J. 2004: Západo- a jihočeská mincovní privilegia 

druhé poloviny 15. století. (K problémům identifi kace 
mincovní produkce). In: M. Metlička (ed.): Sborník 
Západočeského muzea v Plzni XVII. Historie. Plzeň: 
Západočeské muzeum v Plzni, 222–235. 

Kacetl, J. 2000: Cornštejn. Hrad nad Dyjí. Znojmo: Ji-
homoravské muzeum. 

Kacetl, J. 2004: Cornštejn. Hrad nad Dyjí. Znojmo: Ji-
homoravské muzeum ve Znojmě (2. rozšířené vydá-
ní).

Kacetl, J., Fila R., Molík D. 2011: Cornštejn – podyjská 
pevnost. Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě. 

Kalous, A. 2009: Matyáš Korvín (1443–1490), uherský 
a český král. České Budějovice: Veduta.

Kocman, P. 1997: Původ písmene Z na mincích a ve 
znaku města Znojma. Jižní Morava, roč. 33, sv. 36, 
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Líbal, D., Eliáš, J. O., Hyzler, J. 1972: Státní hrad 
Cornštejn. Stavebně–historický průzkum a architekto-
nické památkové zhodnocení. Praha: Státní ústav pro 
rekonstrukci památkových měst a objektů.
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mo: Okresní národní výbor. Praha: Státní ústav pa-
mátkové péče a ochrany přírody. 
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Menclová, D. 1965: Stavebně-historická analýza Corn-
štejna. In: Objemová studie konzervace a kulturně pa-
mátkového využití zříceniny hradu Cornštejna. Státní 
ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 
7–27.

Militký, J. 2002: Mincovna Matyáše Korvína v Českých 
Budějovicích a otázka identifi kace její produkce. In: 
L. Polanský (ed.): Pavel Radoměrský. Sborník nu-
mismatických studií k 75. výročí narození. Praha: Čes-
ká numismatická společnost, 62–80. 

Pelikán, J. 1927: Dělení zboží Krajířů z Krajku v r. 1487. 
Časopis spolku přátel starožitností 36,  133–142.
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hradů, hrádků a tvrzí. Praha: Libri. 

Pošvář, J. 1970: Moravské mincovny. Brno: Moravské 
museum. 

Resumé
Bítov (Znojmo District), Cornštejn castle. 15th cen-

tury. Isolated artefact. Surface survey. 

BOSKOVICE (OKR. BLANSKO)
Ulice Kpt. Jaroše. Vrcholný středověk, raný novo-

věk. Sídliště. Záchranný výzkum.

V červnu 2012 při úpravě kanalizace na ulici Kpt. 
Jaroše provedlo Muzeum Boskovicka záchranný arche-
ologický výzkum. Zkoumán byl sídlištní objekt zjištěný 
v jižní části ulice na parc. č. 6882 mezi budovami č. 40/28 
a 41/26. Objekt, který byl již dříve narušen recentními zá-
sahy, představoval jámu nepravidelného tvaru s pozvolně 
klesajícími stěnami. Kulturní vrstva o mocnosti 20–60 
cm obsahovala kromě vrcholněstředověkých a raněnovo-
věkých keramických střepů (obr. 1) i několik fragmentů 
keramiky pravěké (KLPP). Západní část objektu obsaho-
vala množství přepálené mazanice, keramické fragmenty 
se soustředily ve východní části objektu, kde převažovala 
šedočerná výplň s výraznou příměsí uhlíku. Popelovitá 
vrstva byla překryta kamennými oblázky.  Celý objekt 
patrně zanikl v raném novověku při jednom z četných 
požárů města. 

Výzkum potvrdil předchozí zjištění o středověkém 
osídlení Boskovic (Hladký 1991, 55; Pančíková 2010, 
394). Kromě osídlení Masarykova náměstí a jeho sever-
ního a západního okolí tak byly prokázány sídlištní akti-
vity i v jihovýchodním prostoru. 

Roman Malach 

Literatura
Hladký, J. 1991: Nález pozdněstředověké polozemnice 

v Boskovicích na Komenského ulici. In: V. Grolich 
(ed.): Sborník Okresního muzea Blansko 1991. Blan-
sko: Okresní muzeum, 55–56.

Pančíková, Z. 2010: Boskovice (okr. Blansko). Přehled 
výzkumů 51, 394.

Resumé 
Boskovice (Bez. Blansko), Kpt. Jaroše Str., Parz. Nr. 

6882. Mittelalter, Frühneuzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung. 

BOUZOV (OKR. OLOMOUC)
Areál hradu, č. p. 8, parc. č. 1. Novověk. Hrad. Zá-

chranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu X = 1106570, Y = 571926 (S-
-JTSK).

V roce 2011 proběhla v areálu národní kulturní pa-
mátky hrad Bouzov stavební akce, která si vyžádala ar-
cheologický dohled (k předchozím výzkumům viz např. 
Dehnerová 2006; Faltýnek 2011; Faltýnek, Šlézar 2008).

V měsíci únoru bylo v prostoru sušárny, jež se nachází 
v areálu druhého předhradí, provedeno statické zajištění 
klenby a obvodového zdiva. Sledované zemní práce měly 
minimální rozsah a narušily pouze vrstvu recentní sta-
vební suti. Z hlediska archeologických nálezů měl tento 
archeologický dohled negativní výsledek. V prvním patře 
budovy vyvstala v souvislosti se zpevněním klenby po-
třeba vyklidit její suchý zásyp. Během těchto prací bylo 
nalezeno několik fragmentů novověké keramiky, včetně 
zlomku dna porcelánového talíře. Dva fragmenty pochá-
zely z novověkých kachlů. Tyto nálezy dokládají vznik 
výše zmíněného suchého zásypu v průběhu přestavby 
hradu koncem 19. století.

Areál hradu, č. p. 8, parc. č. 1. Vrcholný středověk, 
novověk. Hrad. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1106508,73, Y = 571848,17; 2) X = 1106517,72, Y = 
571847,64; 3) X = 1106524,07, Y = 571852,93.

Obr. 1. Boskovice, ulice Kpt. Jaroše, parc. č. 6882. Vý-
běr středověké keramiky.
Abb. 1. Boskovice, Kpt. Jaroše-Straβe, Parz. Nr. 6882. 
Auswahl der mittelalterliche Keramik. 
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Záchranný archeologický výzkum na tzv. Malém 
dvorku v areálu hradu Bouzova byl vyvolán potřebou 
vybudování drenáží a rekonstrukce stávající kanalizace. 
Budování těchto drenáží probíhalo mezi výše uvedenými 
body, a to ve směru od severu k jihu. V místě bodu 2) 
byla rekonstruována stávající kanalizační šachta a do ní 
byly svedeny drenáže od jihu – bod č. 3), a od severu 
– bod č. 1). Jednotlivé větve této drenáže byly označe-
ny jako sonda S1/12, S2/12 a S3/12. Maximální hloubka 
dosažená výše uvedenými výkopy se pohybovala kolem 
1,0 m. Proťaty byly téměř výhradně vrstvy stavebních 
sutí přemístěné na přelomu 19. a 20. století v souvislosti 
s přestavbou hradu do jeho stávající podoby. Tato sku-
tečnost byla indikována faktem, že získané archeologické 
nálezy (četné fragmenty vrcholně středověké a novověké 
keramiky, spolu se zlomky různých částí kachlů datova-
telných do stejných období), se nacházely v této stavební 
suti promíšené a byly tedy v druhotných polohách. Mís-
ty tyto výše zmíněné výkopy proťaly i recentní zásahy 
vzniklé v průběhu celého 20. století za účelem oprav stá-
vající kanalizace nebo rekonstrukce uzemnění hromosvo-
dů. Pouze v jižní větvi nově budované drenáže bylo zjiš-
těno torzo kamenného zdiva, a sice velké kameny a bloky 
pojené velmi kvalitní vápennou maltou. S největší prav-
děpodobností se jednalo o středověkou zeď, avšak rozsah 
zemních prací neumožňoval prozkoumat její případný 
vztah ke stávajícím budovám hradního paláce.

Areál hradu, č. p. 8, parc. č. 100, 96, 97, 690. Vr-
cholný středověk, novověk. Hrad. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1106537,83, Y = 571884,68; 2) X = 1106552,65, Y = 
571886,8; 3) X = 1106560,59, Y = 571858,22; 4) X = 
1106569,58, Y = 571849,23; 5) X = 1106607,15, Y = 
571861,93; 6) X = 1106612,44, Y = 571890,5; 7) X = 
1106611,39, Y = 571901,62; 8) X = 1106592,87, Y = 
571939,72; 9) X = 1106598,16, Y = 571902,67; 10) X = 
1106611,92, Y = 571937,07; 11) 1106628,85, Y = 571902,67; 
12) X = 1106625,6, Y = 571862,99; 13) X = 1106635,2, Y = 
571886,01; 14) X = 1106752,94, Y = 571845.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán bu-
dováním slavnostního osvětlení hradu. Za tímto účelem 
byly ručně kopány liniové výkopy pro elektrické kabely. 
Jejich šířka byla 0,25–0,30 m a hloubka cca 0,3 m. Vět-
šina těchto prací probíhala ve stávajících hradních příko-
pech (parc. č. 100). Linie mezi body 1) a 2) směřovala 
od severu k jihu, mezi body 2) a 3) od západu k východu 
a mezi body 3) a 4) od východu k jihovýchodu. Na tuto 
větev se napojovala další linie mezi body 4) a 5) od seve-
ru k jihu, dále mezi body 5), 6), 7) a 8) od východu k zá-
padu a mezi body 7) a 9) od jihu k severu. Všechny tyto 
výše uvedené liniové výkopy proťaly pouze recentní do-
rovnávky terénu, případně recentní výkopy se zemněním 
hromosvodů. Pouze ve vzdálenosti cca 10 m západně od 
bodu 7) byla na úseku několika metrů zjištěna dorovnáv-
ka terénu vzniklá během rekonstrukce hradu z konce 19. 
století. Z jiných výše zmíněných větví výkopů pochází 
keramika od období vrcholného středověku až po součas-

nost, přičemž všechny nálezy se nacházely v druhotných 
polohách.

Další dvě větve výkopů pro elektrické kabely byly 
budovány již mimo areál hradu v přilehlém parku na par-
celách 96 a 97, a to od severozápadu k jihovýchodu mezi 
body 10) a 11) a dále k východu mezi body 11) a 12). 
Poslední větev probíhala podél příjezdové cesty k hradu 
(parcela 690) od severozápadu k jihovýchodu, a to mezi 
body 13) a 14). Z těchto výkopů nebyly získány žádné 
archeologické nálezy, neboť byly vedeny buď recentními 
dorovnávkami terénu, nebo přímo ve skalním podloží.

Areál hradního parku, parc. č. 690. Novověk. Ko-
munikace. Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodů v S-JTSK: 1) X = 1106734,68, 
Y = 571858,75; 2) X = 1106692,88, Y = 571873,57; 3) X 
= 1106653,72, Y = 571885,74.

Záchranný výzkum byl vyvolán rekonstrukcí příjez-
dové komunikace k hradu v areálu hradního parku a zá-
roveň rekonstrukcí příslušných odvodňovacích drenáží. 
Během těchto zemních prací bylo nutno na třech místech 
stávající komunikace provést její příčné překopání pro 
odvod srážkové vody. Tato místa jsou onačena body 1), 
2) a 3), a to ve směru od jihovýchodu k severozápadu a 
každý překop byl zároveň označen jako sonda S1/12 až 
S3/12. Všechny výše zmíněné výkopy měly šířku cca 1,0 
m a v sondách S1/12 a S3/12 jimi bylo v hloubkách cca 
0,9 m dosaženo intaktního geologického podloží. Bylo 
zjištěno, že vlastní těleso komunikace je tvořeno pouze 
několika vrstvami jednorázově přemístěných místních 
podložních světlých hnědých, velmi písčitých jílů, někdy 
až se 70–80% podílem kamenů všech kategorií, a to pou-
ze mimo bloky. Horninou typickou pro tuto část Bouzov-
ské vrchoviny jsou kulmské droby. Ve výše uvedených 
případech byl tento materiál silně zvětralý, a tudíž měl 
spíše světlejší odstíny hnědi. Jedinými archeologickými 
nálezy získanými ze všech těchto výkopů bylo několik 
velkých fragmentů cihel datovatelných převážně do ob-
dobí novověku. Podél celé jihozápadní krajnice komuni-
kace probíhala výše zmíněná rekonstrukce drenáží, avšak 
výhradně v terénu porušeném recentně výkopy různého 
typu. Velmi zřetelný byl výkop pro telefonní kabel z ob-
dobí kolem poloviny 20. století. Několik fragmentů kera-
mických výdutí pocházelo z druhotných poloh.

Areál hradního parku, parc. č. 95, 623, 93/3, 625/1, 
622/5. Novověk. Záchranný výzkum.

Lokalizace: plocha mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1106619,92, Y = 571897,47; 2) X = 1106597,82, Y = 
571973,67; 3) X = 1106690,02, Y = 572084,92; 4) X 
= 1106862,23; Y = 572178,65; 5) X = 1106933,1, Y = 
571947; 6) X = 1106766,22, Y = 571858,61 (a dále 
zpět k bodu 1). Bod v okruhu 5 m v S-JTSK: 7) X = 
1106717,45, Y = 571988,91.

Záchranný výzkum byl vyvolán potřebou výsadby 
nových stromů a různými dalšími drobnými výkopy, na-
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příklad v souvislosti s rekonstrukcí dřevěné historizují-
cí tribuny z přelomu 19. a 20. století. Z výše uvedených 
důvodů bylo v různých místech na ploše větší části stá-
vajícího hradního parku vymezeného souřadnicemi č. 1) 
až 6) vyhloubeno téměř 60 menších výkopů. Ty měly 
nejčastěji průměr 0,6 m a maximální hloubku 0,5–0,6 m. 
Pouze v místech s dřevěnou tribunou v okolí bodu č. 7) 
výkopy dosahovaly hloubky kolem 0,8 m. Většina těchto 
výkopů byla z hlediska archeologických situací a nálezů 
negativní. Přesto však v některých místech, nejčastěji 
v okolí bodů 1), 2), a dále pak zejména v pruhu vymeze-
ném těmito souřadnicemi až do vzdálenosti nejméně 50 
m jižně od nich a rovněž v okolí bodu 7), byly zjištěny no-
vověké dorovnávky terénu. Indikovány byly nahodilými 
drobky až malými fragmenty cihel nebo malty. Několik 
malých fragmentů keramických výdutí z období vrchol-
ného středověku a z novověku bylo uloženo v druhotných 
polohách. V místech s bodem 4) byly zjištěny recentní 
dorovnávky terénu vzniklé ve 2. polovině 20. století bě-
hem demolice budovy postavené v průběhu 1. poloviny 
20. století. Tato výše uvedená zjištění s největší pravdě-
podobností vylučují úvahy o možném pravěkém či raně-
středověkém osídlení, či dokonce hradišti, na větší části 
stávajícího hradního parku. 

Karel Faltýnek
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Resumé
Bouzov (Bez. Olomouc)

Burg, Hs.-Nr. 8, Parz. Nr. 1. Neuzeit. Burg. Rettungs-
grabung.

Burg, Hs.-Nr. 8, Parz. Nr. 1. Spätmittelalter, Neuzeit. 
Burg. Rettungsgrabung. 

Burg, Hs.-Nr. 8, Parz. Nr. 100, 96, 97, 690. Spätmit-
telalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgrabung. 

Das Gelände des Schloßgartens, Parz. Nr. 690. Neu-
zeit. Kommunikation. Rettungsgrabung.

Das Gelände des Schloßgartens, Parz. Nr. 95, 623, 
93/3, 625/1, 622/5. Neuzeit. Rettungsgrabung.

BOUZOV (OKR. OLOMOUC)
Střed obce, parc. č. 65/3. Středověk, novověk. Ves-

nice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1106868,37, Y = 571643,99; 2) X = 1106877,83, Y = 
571626,73; 3) X = 1106881,15, Y = 571605,49.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán potře-
bou pokládky optického kabelu. Výkop měl hloubku 0,8 

–0,9 m a široký byl 0,3 m. Mezi body 1) a 2) vedl od 
severozápadu k jihovýchodu. V této části se místy docho-
val pod recentní dorovnávkou terénu mocnou 0,4–0,5 m 
neporušený archeologický terén. Indikován byl světlou 
žlutohnědou písčitou jílovitou hlínou s velmi nahodilými 
drobky uhlíků. Bázi tohoto zkulturněného podloží se ne-
podařilo spolehlivě určit. Z hloubky 0,6–0,7 m pocházejí 
2 ks masivních výdutí režné keramiky. 1 ks této výduti 
obsahuje poměrně značnou příměs tuhy. Oba fragmenty 
lze datovat do období vrcholného středověku. O několik 
metrů dále se opět pod recentní uloženinou nacházela na 
úseku dlouhém 3 m od hloubky 0,5 m střední hnědá pís-
čitá jílovitá hlína s nahodilými malými fragmenty cihel. 
Z této vrstvy, jejíž báze je neznámá, bylo získáno 12 ks 
převážně glazované keramiky datovatelné do období 
průběhu 2. poloviny 18. století až 1. poloviny 19. sto-
letí. Z této datace nevybočuje ani větší fragment ploché 
nezdobené zeleně glazované kachle. Další části výkopu 
vedly již pouze v recentních uloženinách, což bylo cha-
rakteristické zvláště pro větev výkopu mezi body 2) a 3) 
táhnoucí se ve směru západ – východ.

Západní okraj obce, parc. 85/1. Středověk, novo-
věk. Vesnice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod v okruhu 5 m v S-JTSK: X = 
1106636,55, Y = 571781,06.

Archeologický výzkum byl vyvolán výkopy zákla-
dových pasů pro zděný prodejní kiosek. Jeho půdorys je 
čtvercový o stranách 7 × 7 m a orientován je podle světo-
vých stran. Výkop byl hluboký 0,8 m o šířce 0,3 m a byl 
prováděn pomocí mechanizace. Pod cca 0,15 m mocnou 
vrstvou střední hnědošedé ornice se nacházela přibližně 
0,25 m mocná střední až světlá hnědošedá písčitá jílovitá 
hlína s nahodilými malými a středními kamínky a velmi 
nahodilými drobky uhlíků, kterou lze označit za zkultur-
něné podloží. Báze této uloženiny byla velmi nezřetel-
ná a postupně přecházela v geologické podloží tvořené 
světlým hnědým jílem s nahodilými malými a středními 
kamínky. Nalezeno bylo celkem 5 ks fragmentů tuhové 
keramiky, z toho 1 ks okraje datovatelného do 13. století. 
3 ks keramických výdutí jsou datovatelné do vrcholného 
středověku, 12 ks režných i glazovaných výdutí nádob je 
novověkých. Při bázi zkulturněného podloží se v jednom 
místě nacházela velká tmavá šedá skvrna o rozměrech 
0,8 × 0,1 m tvořená směsí uhlíků, jílovité hlíny a popela 
s nahodilými drobky a malými fragmenty špatně vypále-
ných mazanic. Během vzorkování se z ní však nezdařilo 
získat žádnou keramiku.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
Resumé

Bouzov (Bez. Olomouc)

Das Zentrum des Dorfes, Parz. Nr. 65/3. Mittelalter, 
Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.

Der westliche Rand des Dorfes, Parz. Nr. 85/1. Mittel-
alter, Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.
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Obr. 2. Plán centra Brna s výzkumy, které zde probíhaly v roce 2012. 1) Benešova, Divadelní (A099/2012); 2) Be-
nešova (A119/2012); 3) Česká 6 (A94/2012); 4) Dominikánská, Biskupská, Petrská, Muzejní, Šilingrovo náměstí, 
Radnická/Zelný trh, teplovod (A 074/2012, A079/2012); 5) Josefská, kostel sv. Josefa (A137/2012); 6) Orlí, Měnínská, 
Novobranská, plynovod (A029/2012); 7) Orlí, Měnínská, Novobranská, rekonstrukce ulice (A043/2012); 8) Petrov 
(A124/2012); 9) Petrov 4 (A016/2012); 10) Radnická 8 (A03/2012); 11) Starobrněnská 9 (A 0100/2012); 12) Kopečná 
ulice, garáže (A53/2012); 13) bytový dům Kopečná 33 (A07/2012); 14) Pekařská 53 (A036/2012); 15) Koliště, Vlhká 
(A118/2012); 16) Koliště 19 (A072/2012); 17) Příkop (A032/2012).
Abb. 2. Plan des Zentrums von Brno mit den im Jahre 2012 realisierten Ausgrabungen. 1) Benešova-Straβe, Diva-
delní-Straβe (A099/2012); 2) Benešova-Straβe (A119/2012); 3) Česká-Straβe 6 (A94/2012); 4) Dominikánská-Straβe, 
Biskupská-Straβe, Petrská-Straβe, Muzejní-Straβe, Šilingrovo náměstí (Platz), Radnická/Zelný trh, Wärmeleitung (A 
074/2012, A079/2012); 5) Josefská-Straβe, Kirche St. Joseph (A137/2012); 6) Orlí-Straβe, Měnínská-Straβe, Novo-
branská-Straβe, Gasrohrleitung (A029/2012); 7) Orlí-Straβe, Měnínská-Straβe, Novobranská-Straβe, Straβenrekon-
struktion (A043/2012); 8) Petrov (A124/2012); 9) Petrov 4 (A016/2012); 10) Radnická-Straβe 8 (A03/2012); 11) Sta-
robrněnská-Straβe 9 (A 0100/2012); 12) Kopečná-Straβe, Parkhaus (A53/2012); 13) Kopečná-Straβe 33, Wohnhaus 
(A07/2012); 14) Pekařská-Straβe 53 (A036/2012); 15) Koliště-Straβe, Vlhká-Straβe (A118/2012); 16) Koliště-Straβe 
19 (A072/2012); 17) Příkop-Straβe (A032/2012).
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BRNO (OKR. BRNO-MĚSTO)
Cílem předloženého příspěvku je, podobně jako 

v uplynulých letech, souhrnně informovat o výsledcích 
záchranných archeologických výzkumů společnosti Ar-
chaia Brno, o. p. s., prováděných na území Velkého Brna, 
především v historickém centru města a v prostoru jeho 
historických předměstí (obr. 2). Perspektivy, koncepce 
a metodika systematického archeologického výzkumu 
centra Brna se nezměnila (Holub et al. 2003, 57–97; Mer-
ta, Peška 2006).

Přehled záchranných archeologických výzkumů 
v Brně v roce 2012: 

Výzkumy prováděné v roce 2012 lze rozdělit do tří 
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.

Ad 1) Rozsáhlejší plošně exkavované výzkumy
Do těchto výzkumů se řadí Česká 6 (akce A094/2012); 

Orlí, Měnínská, Novobranská (akce A043/2012); Pekař-
ská ulice 53 (akce A036/2012); Vídeňská ulice (akce 
A066/2012) a Radnická 8 (akce A03/2012). 

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

V rámci projektu „Sanace brněnského podzemí“ byly 
v roce 2012 realizovány 2 projekty, které zasáhly domov-
ní blok Benešova, Divadelní (akce A099/2012) a Benešo-
va (akce A119/2012). 

Ad 3) Výzkumy menšího rozsahu
Jedná se o akce Dominikánská, Biskupská, Petrská, 

Muzejní, Šilingrovo náměstí, Radnická/Zelný trh (akce 
A 074/2012, A079/2012); Orlí, Měnínská, Novobranská 
(akce A029/2012); Božetěchova (akce A014/2012); Cha-
loupkova, Mojmírovo náměstí (akce A018/2012); Kopeč-
ná (akce A53/2012); Kopečná (akce A07/2012); Dvorské-
ho (akce A76/2012); Koliště, Vlhká (akce A118/2012); 
Josefská, kostel sv. Josefa (akce A137/2012); Petrov 
(akce A124/2012); Petrov 4 (akce A016/2012); Starobr-
něnská 9 (akce A 0100/2012); Štefánikova č. p. 607 
(akce A001/2012); Mendlovo náměstí (akce A075/2012); 
Cihlářská (akce A030/2012); Pionýrská ulice (akce 
A051/2011); Koliště 19 (akce A072/2012); Příkop (akce 
A032/2012); Stará 12 (akce A034/2012); ulice Stará, p. č. 
64/1 (akce A017/2012). 

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

K. Ú. MĚSTO BRNO
Benešova, Divadelní, parc. č. 268/1, 270 (akce 

A099/2012). Středověk?, novověk. Předměstí, fortifi -
kace. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán hlou-
bením tří průzkumných sond v rámci projektu Sanace 
podzemí HJmB na Benešově a Divadelní ulici (domovní 
bloky 24 a 56), jehož investorem bylo Statutární město 
Brno – odbor technických sítí. Terénní část výzkumu pro-
běhla v září a říjnu 2012. Sledovaný prostor se nachází na 
katastrálním území Město Brno, v severovýchodní části 
Benešovy a jihovýchodní části Divadelní ulice (parc. č. 
268/1, 270), jihovýchodně a jihozápadně od domů č. p. 
603, 603a (obr. 3). Geomorfologicky se dnes zkoumaný 
prostor nachází v nadmořské výšce 206,0–206,7 m, na 
mírném svahu, který pozvolna klesá východním směrem 
do inundace říčky Ponávky. Geologické podloží je tvoře-
no kvartérní sprašovou návějí z posledního glaciálu. Na 
sprašové podloží nasedá holocénní půda, tvořená černo-
hnědou humózní hlínou, tzv. černozemí. Z hlediska his-
torického byl prostor od vrcholného středověku součástí 
brněnského předměstí nacházejícího se před Měnínskou 
bránou (II. předměstská čtvrť). Po polovině 17. století se 
stal součástí nově budovaného bastionového opevnění 
Brna a po jeho demolici v 60. letech 19. století byl za-
komponován do vznikající okružní třídy. 

Prováděný výzkum bezprostředně navázal na doku-
mentaci dvou průzkumných sond v rámci sanace podzemí 
bloku 22 a 23, z nichž jedna (B6) zachytila v roce 2011 

Obr. 3. Benešova, Divadelní (A099/2012). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 3. Benešova-Straße, Divadelní-Straße (A099/2012). 
Bezeichnung der Grabungsfl äche.
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kasematu IV. bastionu barokního opevnění města (Holub, 
Kolařík 2011). Sondy měly upřesnit lokalizaci severního 
křídla kasematy bastionu a přístupové cesty do ní. Sonda 
na Benešově ulici nesla podle projektové dokumentace 
označení A6, dvě sondy v jižní části Divadelní ulice C4 
a D4. Sondy prováděla kvalifi kovaná stavební fi rma. Ar-
cheologický výzkum probíhal formou dokumentace řezů 
šachet po úsecích v rámci jednotlivých těžních postupů.

V sondě A6 (lichoběžníkový půdorys 3,00–3,60 x 
1,40 m, hloubka max. 3,95 m, povrch 206,08 m n. m.) 
prošel po odstranění recentních podkladů vozovky výkop 
prvního těžního postupu šachty pouze násypy tělesa IV. 
bastionu (s. j. 102–114). Po dohodě archeologa s pro-
jektantem došlo k posunutí průzkumné šachty k severo-
východu tak, aby byla zachycena vnitřní strana vyzdění 
čelní plenty bastionu (s. j. 900). Rubová strana ubourané 
bastionové hradby s. j. 900 ustupovala v průběhu hlou-
bení mimo půdorys sondy směrem k severovýchodu. 
Výkop dále pokračoval podél vnitřní hrany hradby již 
na zmenšeném půdoryse. Na niveletě 203,96 m n. m., 
tedy 2,14 m pod současným povrchem, narazila sonda 

na cihelnou klenbu kasematy s. j. 901. Zachycen byl ji-
hovýchodní závěr kasematy se dvěma bočními nikami, 
jednou vyzděnou v tělese bastionu, druhou vysekanou do 
plenty bastionu s. j. 900. Po proražení nezbytně velkého 
otvoru do klenby byl proveden průzkum zachované čás-
ti kasematy s. j. 901. Měla podobu chodby, která svým 
průběhem kopírovala ve směru severozápad – jihovýchod 
spodní hranu bastionové hradby s. j. 900. Byla zachována 
v délce 15,50 m, na severozápadě přerušená suťovo-hli-
něným závalem vzniklým buď v souvislosti s výstavbou 
paláce Morava v letech 1926–1929, nebo výkopem ně-
které z inženýrských sítí. Podélný profi l kasematy klesal 
směrem k severozápadu, k předpokládané přístupové 
chodbě z jádra města; podlaha byla tvořena udusanou hlí-
nou. Vlastní chodba kasematy byla zděna z jednotného 
cihelného zdiva tvořeného pálenými cihlami formátu 29 
x 15,5 x 6–6,5 cm pojenými světlou bílo-šedou maltou. 
Světlost chodby s. j. 901 se v době výzkumu pohybova-
la v rozmezí 1,18 až 1,49 m a šířka od 0,9 do 1,00 m. 
Kasemata byla zaklenuta v celé délce cihlovou valenou 
klenbou o síle 0,30 m. Na exteriérové straně chodby byly 
dokumentovány dvě niky vysekané do zdiva plenty bas-
tionu, se špaletami z cihelného zdiva opatřenými šmorcy, 
určenými snad pro případné zazdění (hloubka 1,30–1,40 
m; světlá výška 0,65 m; šířka 0,70–0,80 m). V protější 
stěně orientované do interiéru bastionu byly proti těmto 
nikám vyzděny rovněž dva výklenky z cihlového zdiva, 
jejichž závěr byl otevřen do tělesa bastionu (hloubka 
1,16–1,30 m; světlá výška 0,65 m; šířka 0,70–0,80 m). 
Na rozdíl od výklenků umístěných v bastionové hrad-
bě měly jejich špalety rovné ostění bez šmorců. V obou 
případech byly niky překlenuty segmentovým pásem. 
V rámci sanačních prací došlo pouze k odstranění části 
suťového kuželu v severozápadní části chodby, přezdění 
jejího narušeného severozápadního konce a zbudování 
nového vstupu v místech šachty A6 (došlo tak k narušení 
části klenby a vyzdění jednoho z výklenků, směřujícího 
do tělesa bastionu).

Sonda C4 (1,60 x 1,60 m, hloubka max. 2,60 m, po-
vrch 206,70 m n. m.) zachytila po odstranění recentních 
komunikačních vrstev a navážek v hloubce cca 1,20 m 
pod současným povrchem ubouranou korunu cihlového 
zdiva s. j. 902. Zdivo náleželo vzhledem ke své poloze 
i podobě s největší pravděpodobností přístupové chodbě 
do jižní a severní kasematy IV. bastionu (obr. 4). V místě 
sondy C4 se chodba, která vycházela na západě někde 
z prostoru vnitrobloku vymezeného ulicemi Orlí, Diva-
delní, Novobranská a Kobližná, větvila do tří směrů. Jed-
na větev (levá ve směru přístupu do kasemat) pokračova-
la k severovýchodu, druhá (prostřední) k východu a třetí 
(pravá) k jihovýchodu. Zdivo se dochovalo pouze do výš-
ky cca 0,80–0,90 m od základové spáry. Je tedy zřejmé, že 
v průběhu bourání opevnění v 60. letech 19. století došlo 
k odstranění horní části profi lu chodby i s přepokládaným 
valeným zaklenutím a následné úpravě terénu pomocí na-
vážek (s. j. 116–118) do podoby nově budované okružní 
komunikace (dnes Divadelní ulice, dříve Pilgramgasse). 
Interiér chodby byl zasypán především cihlovo-malto-
vou sutí, která pocházela z ubourané části chodby (s. j. 

Obr. 4. Benešova, Divadelní (A099/2012). Část kasema-
ty IV. bastionu s dvěma protilehlými nikami.
Abb. 4. Benešova-Straße, Divadelní-Straße (A099/2012). 
Ein Teil der Kasematte der IV. Bastion mit zwei entgegen-
gesetzten Nischen.
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119–120). Původní pochozí úroveň chodby se nacházela 
1,60 m pod současným povrchem. Šířka jednotlivých ra-
men chodby se pohybovala v rozmezí 0,90–1,05 m. Zdi-
vo chodby bylo založeno v novověkých vrstvách, u nichž 
nebylo možné rozhodnout, zda se jednalo o součást násy-
pu bastionového tělesa z 50. let 17. století, nebo o starší 
novověké navážky předcházející výstavbu bastionu (s. j. 
121–127). Ve spodní části sondy vykazovaly tyto vrstvy 
(s. j. 128) známky zvodnělého prostředí (není jisté, jestli 
v primární nebo přenesené poloze).

Sonda D4 (1,60 x 1,60 m, hloubka max. 1,30 m, po-
vrch 206,70 m n. m.) narazila v hloubce 0,80 m na vrchol 
klenby cihlového kanálu s. j. 903. Vzhledem k jeho ori-
entaci, která respektovala dnešní uliční čáru, a použitému 
materiálu (kolkované cihly 29 x 14,5 x 6,5) je zřejmé, 
že kanál byl vystavěn nejdříve v poslední třetině 19. sto-
letí, po zboření bastionového opevnění a vyměření nové 
okružní třídy. 

Archeologický výzkum prováděný v rámci sanace 
brněnského podzemí v prostoru ulice Benešova a Diva-

delní zachytil předpokládaný průběh barokního městské-
ho opevnění, včetně částečně zachovaných podzemních 
prostor (kasematy) IV., tzv. Měnínského bastionu (sonda 
A6). Opevnění zde vzniklo v průběhu 2. poloviny 50. let 
17. století na místě původně středověkého předměstí, je-
hož součásti jsou pod násypy opevnění do dnešní doby 
zakonzervovány. Na Divadelní ulici byla odkryta část 
zničené přístupové chodby z města do kasematy (sonda 
C4). V sondě D4 byl odkryt fragment kanalizační stoko-
vé sítě související s novou zástavbou uvolněných fortifi -
kačních pozemků ve 3. třetině 19. století (Holub, Kolařík 
2012a).

Benešova, parc. č. 270, 272/2, 273/1 (akce 
A119/2012). Středověk, novověk. Předměstí, fortifi ka-
ce, komunikace. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán reali-
zací statického zajištění jižní části kasematy IV. bastionu 
brněnského barokního opevnění v rámci projektu Sanace 
podzemí HJmB. Archeologický výzkum byl proveden na 
základě objednávky Statutárního města Brna – odboru 
technických sítí. Akce probíhala s ohledem na dochování 
archeologických situací v součinnosti s pracemi na zajiš-
tění statiky kasematy.

Sledovaný prostor se nachází na katastrálním úze-
mí Město Brno, v severovýchodní části Benešovy ulice 
(parc. č. 270, 272/2, 273/1), v napojení s ulicí Divadelní, 
jihovýchodně od domů č. p. 603, 603a (obr. 5). Z hlediska 
historického byl prostor od vrcholného středověku sou-
částí brněnského předměstí nacházejícího se před Měnín-
skou bránou (II. předměstská čtvrť). Po polovině 17. sto-
letí se stal součástí bastionového opevnění Brna a po jeho 
demolici v 60. letech 19. století byl zakomponován do 
nově budované okružní třídy. Geomorfologicky se dnes 
zkoumaný prostor nachází v nadmořské výšce 206,5 m, 
na mírném svahu, který pozvolna klesá východním smě-
rem do inundace říčky Ponávky. Geologické podloží je 
tvořeno kvartérní sprašovou návějí z posledního glaciálu. 
Na sprašové podloží nasedá holocénní půda, tvořená čer-
nohnědou humózní hlínou, tzv. černozemí.

Prováděný výzkum bezprostředně navázal na doku-
mentaci dvou průzkumných sond v rámci sanace podzemí 
bloku 22 a 23, z nichž jedna (B6) zachytila v roce 2011 
kasematu IV. bastionu (Holub, Kolařík 2011). V průběhu 
října a listopadu roku 2012 probíhaly práce na statickém 
zajištění jižní části kasematy IV. bastionu brněnského 
barokního opevnění. V jejich rámci došlo k lokálnímu 
přezdění některých poškozených úseků zdiva, vyčištění a 
vyzdění čel všech „naslouchacích“ výklenků, vyzdění de-
seti ztužujících železobetonových žeber a snížení podlahy 
o cca 5–10 cm. Archeologický výzkum se soustředil pře-
devším na dokumentaci situací odkrytých při snižování 
podlahové úrovně kasematy IV. bastionu. Již z předcho-
zího výzkumu bylo zřejmé, že úroveň podlahy kasematy 
se nachází přibližně ve stejné úrovni jako povrch terénu 
v době výstavby bastionu (50. léta 17. století; Holub, Ko-
lařík 2011). Ukázala na to i zjištění předmětného výzku-

Obr. 5. Benešova (A119/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 5. Benešova-Straße (A119/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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mu. V místech křížení jednotlivých ramen jižní části ka-
sematy bastionu bylo odkryto kamenné štětování povrchu 
(s. j. 900). Jednalo se o souvislou plochu vymezenou na 
západní a východní straně hranami tvořenými většími ka-
meny a bloky. Na severní a jižní straně vybíhalo štětování 
mimo půdorys kasematy. Na jižní straně bylo štětování 
částečně narušeno výkopem pro vyzdění bastionu a jeho 
opěrným pilířem (s. j. 901). Šířka dlážděné plochy dosa-
hovala 5,80 m, délka přesahovala 8 m. Povrch štětování 
se nacházel v nadmořské výšce cca 201,30 m, tedy 5,20 
m pod dnešním terénem. Jeho konstrukce byla tvořena 
malými i velkými kameny kladenými na výšku (jurský 
vápenec, slepenec Old Red a vápenec Hády), jakož i va-
louny ruly a křemene. Pouze ojediněle byly v konstrukci 
zastoupeny zlomky cihel. Na příčném profi lu bylo dláž-
dění spádováno do svého středu, k podélné ose (ve směru 
sever – jih). Přesné datování odkrytého dláždění archeo-
logický výzkum neumožnil. Jisté je, že zaniklo nejpoz-
ději v závěru 50. let 17. století, kdy došlo k výstavbě 
tzv. Měnínského bastionu. Vcelku dobrý stav dochování 
jeho povrchu ukazuje buď na krátkou dobu užívání, nebo 
na malý provoz. Z hlediska funkce dláždění přicházejí 
v úvahu pravděpodobně pouze dvě možnosti. Mohlo se 
jednat o dláždění nějaké části blíže neznámé předměstské 
usedlosti (např. dvůr, průjezd atd.) nebo o úpravu povr-
chu veřejné komunikace. Vzhledem k dokumentované 
orientaci, absenci obvodových konstrukcí a kvalitě pro-
vedení štětování se přikláníme k druhé možnosti, tedy že 
se jedná o úpravu povrchu severojižně orientované ko-
munikace, která v odstupu cca 100–120 m obkružovala 
středověký městský příkop a připojovala by se na sever 
od kasematy kolmo na hlavní cestu směřující z Měnín-
ské brány na Cejl. Bylo by ji tak možné ztotožnit s cestou 
zobrazenou na ikonografi i města z poloviny 17. století.

Obr. 6. Benešova (A119/2012). Půdorysné zaměření sta-
vebních konstrukcí odkrytých při začišťování podlahy 
kasematy (zaměření kasematy provedla fi rma G. K. S., 
spol. s r. o.).
Abb. 6. Benešova-Straße (A119/2012). Grundrissverme-
ssung der Baukonstruktionen, die beim Feinputz des Bo-
dens der Kasematte freigelegt wurden (die Vermessung 
der Kasematte hat die Firma G. K. S., spol. s r. o., dur-
chgeführt).

Obr. 7. Česká 6 (A94/2012). Vyzna-
čení plochy výzkumu.
Abb. 7. Česká-Straße 6 (A94/2012). 
Bezeichnung der Grabungsfl äche.
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V severní části přístupové kasematy byl odkryt krátký 
úsek kamenné konstrukce (s. j. 902) směřující ve směru 
východ – západ. Interpretace funkce zdiva je vzhledem 
k malému rozsahu zachycení obtížná. Pravděpodobně se 
jedná o součást některé z předměstských usedlostí nachá-
zejících se v pozdním středověku nebo raném novověku 
před Měnínskou bránou. Zeď by východně od kasematy 
kolmo navazovala na předpokládanou okružní komu-
nikaci. V drobné sondě nad koncem severního ramene 
kasematy, která posloužila pro vrtání nového větracího 
otvoru, byly zachyceny pouze uloženiny tvořící násypy 
tělesa bastionu. 

Archeologický výzkum doložil kvalitně dochované 
archeologické situace z období před polovinou 17. sto-
letí, zakonzervované pod násypy bastionového opevně-
ní (obr. 6). K důležitým topografi ckým údajům se řadí 
především nález okružní městské komunikace náležející 
s největší pravděpodobností do 16. nebo 1. poloviny 17. 
století, která však mohla nahradit svého středověkého 

předchůdce. Na komunikaci byla navázána předměstská 
zástavba, která defi nitivně zanikla s výstavbou barokního 
opevnění ve 2. polovině 50. let 17. století (Holub, Kolařík 
2012b).

Česká 6, parc. č. 543, 544, 545 (akce A94/2012). 
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu až prosinci probíhala v návaznosti 
na rekonstrukci objektu Česká 6 první etapa rozsáhlého 
záchranného archeologického výzkumu (obr. 7). Jednalo 
se o plošný výzkum dvora a nepodsklepených částí v in-
teriéru domu. Terénní výzkum bude zcela ukončen v po-
lovině roku 2013. Dnešní pavlačový dům Česká 6 stojí na 
místě čtyř středověkých měšťanských domů, které byly 
asanovány před rokem 1845 právě v souvislosti s jeho 
stavbou. V roce 2003 zde proběhl menší výzkum při pře-
stavbě sklepních prostor na restaurační zařízení (Holub et 
al. 2005, 124).

Obr. 8. Česká 6 (A94/2012). Pohled na 
zkoumanou plochu v jihozápadní části 
domu.
Abb. 8. Česká-Straße 6 (A94/2012). 
Ansicht der Untersuchungsfl äche im 
südwestlichen Teil des Hauses.

Obr. 9. Dominikánská, Biskup-
ská, Petrská, Muzejní, Šilingro-
vo náměstí, Radnická/Zelný trh 
(A 074/2012, A079/2012). Vy-
značení plochy výzkumu.
Abb. 9. Dominikánská-Straße, 
Biskupská-Straße, Petrská-Stra-
ße, Muzejní-Straße, Šilingro-
vo náměstí (Platz), Radnická-
-Straße /Zelný trh (A 074/2012, 
A079/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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V rámci dvora byly zkoumány části dvou středově-
kých parcel, u nichž se dochovaly zadní komory měšťan-
ských domů (suterény I a II). Suterén I byl zničen a zasy-
pán při výstavbě nájemního domu v 19. století. Jednalo se 
o obdélný objekt, u něhož byly částečně zachovány jižní, 
severní a východní obvodové stěny vyzděné z kamenného 
zdiva na hrubou oranžovou maltu. Do původně plocho-
stropého sklepa byla vložena valená klenba, což doložily 
její zachované, z cihel vyzděné náběhy. Zachycená pod-
laha prostory byla dlážděna drobnými říčními valounky. 
Nejvyšší dochovaná výška zdiva byla 2 m, vnitřní plocha 
měla rozměry 6 x >6 m. Lze odhadnout, že z původního 
sklepa se zachovala méně než polovina hmoty zdiva. Su-
terén II byl v 19. století začleněn do komplexu nových 
sklepních prostor a využíván zůstal až do rekonstrukce. 
Jednalo se o obdélnou prostoru, u níž byly částečně za-
chovány všechny 4 obvodové stěny. Zdivo nejstarší fáze 
sklepa bylo kamenné, vyzděné na oranžovou maltu. Zřej-
mě v novověku byla do místnosti vložena cihelná valená 
klenba a vnitřní obvodové stěny byly opatřeny cihelnými 
plentami. Nejvyšší dochovaná výška zdiva je 2 m, vnitřní 
plocha má rozměry 6 x >8,5 m. Vzhledem k situování 
odkrytých suterénů I a II lze předpokládat, že oba sklepy 
náležely někdejším dvěma prostředním parcelám. Jedna-
lo se o zadní trakty domů, ke kterým přiléhal dvůr. Na 
základě analogických situací z Brna a z charakteru zdiva 
můžeme výstavbu obou suterénů zasadit do období závěru 
13. až 1. poloviny 14. století. S velkou pravděpodobností 
se jednalo o nejstarší zděnou část obou domů (sklepy pod 
komorou), která byla původně plochostropá. V prostoru 
průjezdu a dvora se podařilo zachytit dva dřevohliněné 
suterény postavené v 1. polovině 13. století. Třetí suterén 
byl objeven pod částečně nepodsklepeným jižním kříd-
lem. Při výzkumu nepodsklepené jižní části domu (parc. 
č. 543) bylo také zachyceno středověké obvodové zdivo 
někdejšího sousedního domu Česká 4 (dnes OD Baťa; 

obr. 8). Pozůstatky starší nadzemní středověké zástavby 
byly odkryty v interiéru východní části domu při Jakub-
ské ulici. Kromě nejrůznějších sloupových a odpadních 
jam bylo prozkoumáno i 15 odpadních jímek a jedna ka-
menná studna. Dvě starší dřevěné studny, ze kterých byly 
odebrány dendrovzorky, byly zcela vyplněny injektáží 
a pokračovaly pod základovou spáru stavby.

Dominikánská, Biskupská, Petrská, Muzejní, Ši-
lingrovo náměstí, Radnická/Zelný trh, parc. č. 319, 
372, 397, 486, 491 (akce A 074/2012, A079/2012). Stře-
dověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

Výzkum byl vyvolán zemními pracemi v souvislos-
ti s obnovou tělesa parovodu na ulicích Dominikánská, 
Biskupská, Petrská a Muzejní a v prostoru Šilingrova ná-
městí a Zelného trhu (obr. 9). Nálezová situace zjištěná 
archeologickým výzkumem v rámci dané akce nebyla 
složitá. Realizované výkopy zasáhly povětšinou pouze 
recentní zavážky koryta parovodu. Nicméně i přes výraz-
né zastoupení recentních aktivit bylo v rámci akce doku-
mentováno několik pozitivních archeologických situací. 
Pro přehlednost jsou místa s dokumentovanými archeolo-
gickými situacemi označeny čísly sond (S1–S6). 

V realizovaném výkopu při severní uliční čáře ulice 
Dominikánské (S1) bylo sledováno geologické podloží 
tvořené sprašovou kvartérní návějí. V jihozápadní části 
ulice byla v řezu zachycena mělce zahloubená konstruk-
ce s. j. 910. Její základová spára se nacházela na nivele-
tě 231,20 m n. m. Na základě charakteru konstrukce ji 
snad lze přiřadit k horizontu nejstarších zděných staveb 
zachycených pod areálem blízkého kláštera dominikánů 
datovaných na základě stratigrafi cké situace do 1. polo-
viny 13. století, tedy před vznik kláštera. Jednalo by se 
o součást zástavby města, která vznikla v samém jeho po-

Obr. 10. Josefská, kostel sv. Josefa 
(A137/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 10. Josefská-Straße, Kirche St. 
Joseph (A137/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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čátku a díky brzkému vysazení dominikánského kláštera 
neměla v těchto místech dlouhého trvání. 

Podobně v ústí Biskupské ulice do Šilingrova náměs-
tí byly v rámci sondy S2 výkopem parovodu zasaženy 
zděné konstrukce náležející starší, dnes snesené zástavbě. 
Jedná se o západní obvodovou stěnu (s. j. 914) rohového 
domu ulic Biskupská a Starobrněnská, zaniklého při bu-
dování současné stojící budovy. Konstrukce s. j. 913 snad 
tvoří základové zdivo opěrného pilíře. Obě konstrukce 
jsou novověké.

Také v pokračování ulice Biskupské byly v rámci son-
dy S3 zachyceny pozůstatky zděné měšťanské zástavby. 
Jedná se o základové zdivo (s. j. 911), které může být 
snad ještě středověkého původu. Na ně navazuje pode-
zděná plenta (s. j. 912), vložená při druhotném podsklep-
ní domu. Dnes jsou bývalé domy v tomto prostoru, pů-
vodně těsně přiléhajícím k městské hradbě, sneseny, na 
jejich místě se nachází drobný parčík. 

Hojnost nálezových situací byla dokumentována 
v sondě S4. Pod základovým zdivem domu Zelný trh 
9 byla odkryta starší konstrukce (s. j. 908) tvořící jiho-
východní nároží středověkého sklepa. V ploše náměstí 
byl dokumentován řez P6 dokládající především vývoj 
komunikačních horizontů náměstí. Při budově Dietrich-
steinského paláce byla objevena klenba (s. j. 903) a mlad-
ší zdivo šachty (s. j. 904). Klenba náleží sklípku vybí-
hajícímu pod náměstí. V severovýchodní části sondy se 
na niveletě 224,69 m n. m. nacházelo zděné koryto (s. 
j. 907), jehož vnitřní stěny byly vyloženy kamennými 
pískovcovými deskami (s. j. 906). Podlaha koryta byla 
z pálených cihel (s. j. 905) na niveletě 224,39 m n. m. 
a klesala mírně k severozápadu. Je možné, že se jedná 
o koryto vodovodu přivádějícího původně vodu do kašny 
Parnas nebo do jiné veřejné kašny.

V rámci sondy S5 byly dokumentovány řezy P1–P4, 
v nichž se projevil především nárůst terénu v prostoru ná-
městí. Jako v jediném bodě v rámci celé akce byl v řezu 
P1 zachycen vyvinutý půdní horizont (s. j. 101), na nějž 
naléhaly nepříliš mocné vrstvy spíše komunikačního cha-
rakteru (s. j. 102–106). Jedná se o první orientační bod 
pro určení výšky terénu při výstavbě sousední budovy 
(Zelný trh 7), která patří k významným dokladům měš-
ťanské gotické cihlové architektury v Brně.

Poslední sonda S6 byla situována v sevorovýchodním 
nároží Zelného trhu. V západní stěně její severní větve 
byl dokumentován řez P9 naznačující opět vývoj terénu 
v průběhu středověku (vrstvy s. j. 127–130, 134). Na po-
vrchu sprašového podloží byly opět zachyceny i relikty 
půdního typu s. j. 131. V severní části řezu byl dokumen-
tován jeden či dva objekty s. j. 132, 133 (Holub 2013a).

Josefská, kostel sv. Josefa, p. č. 237/3 (akce 
A137/2012). Novověk. Město, kostel. Záchranný vý-
zkum.

Při příležitosti úpravy podlah v kostele sv. Josefa se 
uskutečnil formou dohledu záchranný archeologický vý-
zkum (obr. 10).

Kostel sv. Josefa náležel k bývalému klášteru františ-
kánek, který byl stavěn od roku 1650 na místě osmi vy-
koupených měšťanských domů patřících k zástavbě Mě-
nínské čtvrti při ulici Měnínské a České (viz Vičar 1965, 
271). Jednalo se tedy o barokní novostavbu, jejíž základní 
kámen byl položen 4. 4. 1651, vysvěcen byl v roce 1673. 
Vlastní klášter byl zrušen Josefem II. 18. ledna 1782 
(Foltýn a kol. 2005, 190; Kuča 2000, 63).

Po odstranění části podlah došlo pouze k narušení 
planýrek vzniklých asanací vykoupených domů. Oproti 
předpokladu nebyly zjištěny žádné konstrukce ani vy-
zvednuty nálezy, byť ze sekundárních poloh.

Orlí, Měnínská, Novobranská, p. č. 198, 249, 253 
(akce A029/2012). Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl realizován 
v rámci rekonstrukce plynovodu v dané oblasti (obr. 11). 
Výkopové práce se dotkly tras stávajícího plynovodu 
v ulici Orlí, Měnínská a Novobranská, včetně domovních 
přípojek. V ulici Novobranská byla část plynovodu re-
alizována bezvýkopovou technologií. Pozitivní nálezové 
situace byly dokumentovány v rámci tří ploch (Plocha 01 
až Plocha 03).

Plocha výzkumu se nachází na mírném svahu situova-
ném při východním okraji historického jádra města v pro-
storu při jedné z historických bran brněnského opevnění 
(Měnínská brána), a to jak v intravilánu, tak v extravilánu 

Obr. 11. Orlí, Měnínská, Novobranská (A029/2012, 
A043/2012). Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 11. Orlí-Straße, Měnínská-Straße, Novobranská-
-Straße (A029/2012, A043/2012). Bezeichnung der Gra-
bungsfl äche.
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středověkého města. Zkoumaná trasa plynovodu zasáhla 
prostor dnešních ulic Orlí, Měnínské a Novobranské.

Geomorfologicky se lokalita nachází na mírném vý-
chodním svahu spadajícím od Petrova k nivě říčky Po-
návky, dnes kanalizované. Svrchní geologické podloží 
tvoří holocénnní půdní typ vytvořený na kvartérním spra-
šovém souvrství. V podloží těchto sedimentů se nacháze-
jí štěrky a písky původní nivy Ponávky, místy zvodnělé. 
Pod těmito štěrky jsou uloženy tuhé a nepropustné třeti-
horní jíly, tzv. tégly. Nadmořská výška lokality se pohy-
buje kolem 211 m.

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. Doklá-
dají to archeologické nálezy ze 2. poloviny 12. století, 
učiněné po obou stranách ulice, samotná cesta ale mohla 
být pochopitelně staršího data než osídlení kolem ní. Po 
založení města se ulice vytyčená touto trasou nazývala 
Měnínská (platea Menensis) a Před Měnínskou branou 
(ante portam Menensem), jak nám dokládají městské 
knihy z poloviny 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 čer-
ného orla“, jméno Černoorelská. Později pojmenování 
Adlergasse nebo Schwarzadlergasse přešlo na celou uli-
ci a používá se dodnes (Flodrová 1997, 173). Původní 
průběh ulice si dodnes zachovává jižní fronta a severní 
fronta v západní části. Severovýchodní uliční čára byla 

ve středověku určována především hranicí areálu mino-
ritského kláštera, založeného okolo roku 1240 a postupně 
rozšiřovaného o okolní městiště (Foltýn a kol. 2005, 167-
172; Procházka 2000, 65-72). Poškozena byla již při ob-
léhání Brna Švédy roku 1645 a zejména pak při leteckém 
útoku roku 1944, jemuž padly za obět oba barokní domy 
při Měnínské bráně. Jihovýchodní uliční linii tvořila od 
středověku měšťanská zástavba, která byla v horní části 
ulice po nároží s Josefskou kolem poloviny 17. století vy-
koupena pro nově budovaný klášter františkánek, později 
voršilek.

Plocha 01 představovala trasu plynovodu v průjezdu 
Měnínské brány a západně od něj. Vně průjezdu byly vý-
kopem zachyceny konstrukce (s. j. 913, 914) tvořící snad 
ostění průjezdu starší fáze brány nahrazené někdy v závě-
ru 16. století stavbou současnou. V protilehlém řezu P2, 
jenž dokumentuje vývoj terénu v severní stěně výkopu, 
byla kromě navážkových horizontů zachycena úroveň 
dlažby (s. j. 912). Dlažba, vyhotovená z lomového vá-
pence typu Hády, byla na povrchu silně ohlazená. Prav-
děpodobně náleží k úrovni novostavby Měnínské brány 
ze závěru 16. století. 

V průjezdu Měnínské brány byl v severní stěně výko-
pu dokumentován řez P1. Na jeho bázi je patrná opět úro-
veň kamenné dlažby (s. j. 910). Dlažby zachycené v řezu 
P1 a P2 jsou pravděpodobně totožné. Na dlažbu (s. j. 910) 
nasedá horizont navážek, do kterých je zahlouben výkop 
pro klenutý cihelný kanál (s. j. 911) vedoucí zde ve směru 
sever – jih. 

Plochu 02 tvoří výkopy dvou přípojek k domům Orlí 
22–24 a Orlí 26. V úrovni hranice současného chodní-
ku byla zachycena základová zdiva zaniklé uliční čáry, 
tvořící jižní frontu ulice od období pozdního středověku 
až do doby velké asanace a výstavby současných domů 
v závěru 19. a na začátku 20. století. Konstrukce s. j. 915, 
917, 918 a 919 tvoří obvodové zdivo snesených domů 
se stavebními detaily v podobě sklepních okének či vstu-
pů. Konstrukce příčky (s. j. 916) dokládá vnitřní členění 
domu. 

Výkop v ploše 03, situované v prostoru parkoviště 
mezi ulicemi Novobranská a Měnínská, zachytil prů-
běh hlavní hradby městského opevnění. Na konstrukci s. 
j. 905 navazuje s. j. 900. Jejich odlišnost je způsobena 
řádkováním zdiva v průběhu výstavby. Je možné, že s. j. 
905 představuje i úsek zachyceného základového zdiva. 
Vnitřní líc hradební zdi byl obezděn cihelnou plentou (s. 
j. 902). Na vnitřní hraně městské hradby byla přizděna 
jímka (s. j. 901). Vně hradby, v prostoru parkánu, byly 
zachyceny pozůstatky základových zdí parazitní zástav-
by vzniklé zde po ztrátě funkce středověkého hradebního 
systému v průběhu novověku (zdiva s. j. 906, 907, 909, 
903 a 904). Taktéž na vnitřním líci hradby jsou patrné 
pozůstatky novověké zástavby – s. j. 908. 

Archeologický výzkum v trase rekonstrukce plynovo-
du v ulicích Orlí, Měnínská a Novobranská přinesl nové 

Obr. 12. Orlí, Měnínská, Novobranská (A043/2012). 
Sklep hostinského domu minoritského kláštera ze závěru 
13. století.
Abb. 12. Orlí-Straße, Měnínská-Straße, Novobranská-
-Straße (A043/2012). Keller des Gasthauses beim Mino-
ritenkloster aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.
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poznatky o středověkém opevnění města Brna. V ploše 
01 byla zachycena špaleta průjezdu starší fáze Měnínské 
brány a v ploše 03 byl zachycen průběh vlastní městské 
hradby. 

Z měšťanské zástavby mohla být v přípojkách v ulici 
Orlí (plocha 02) rekonstruována původní pozdně gotic-
ká uliční čára jižní uliční linie. V rámci plochy 03 pak 
byla dokumentována základová zdiva novověké parazit-
ní zástavby při městské hradbě z 18. a 19. století (Holub 
2012g).

Orlí, Měnínská, Novobranská, p. č. 198, 249, 253 
(akce A043/2012). Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.

Archeologický výzkum byl realizován v rámci re-
konstrukce ulic Orlí, Měnínská a Novobranská (obr. 
11). Předmětem archeologické akce byl archeologický 
dohled a dokumentace narušených situací ve výkopech 

inženýrských sítí – kanalizace, voda, trasy nízkého na-
pětí a veřejného osvětlení. Plošně byl realizován arche-
ologický výzkum úsekově v rámci výměny povrchů ko-
munikací v místech, kde došlo k narušení historických 
terénů. K historii lokality a výzkumů srov. text výše akce 
A029/2012 – Orlí, Měnínská, Novobranská, rekonstrukce 
plynovodu. 

Nejstarší archeologické situace datované dle keramic-
kých nálezů k závěru 12. a 1. polovině 13. století byly 
zachyceny v řezech kanalizace (P2, P7, P18 a P40) v ulici 
Orlí a Novobranská. Vzhledem k vývoji terénu v této ob-
lasti se nejstarší zachycené situace (vždy v podobě vrstev) 
nacházejí v úrovni cca 2–3 m pod současným povrchem. 

V rámci plošného skrývání terénu pro lůžko vozovky 
byla zachycena historická uliční linie středověké zástav-
by, která se především v intravilánu města při Měnínské 
bráně od současné skutečnosti značně liší. V nároží ulic 
Orlí a Měnínská byl zachycen sklep s. j. 904 s navazující 
konstrukcí s. j. 913. V jižní uliční frontě ulice Orlí byla 
odkryta linie zástavby směřující od severovýchodního 
nároží kláštera voršilek k jihozápadnímu nároží současné 
Měnínské brány. Také v ulici Měnínská byly zachyceny 

Obr. 13. Orlí, Měnínská, Novobranská (A043/2012). Po-
hled na odkryté základy Měnínské brány ze 2. poloviny 
13. století.
Abb. 13. Orlí-Straße, Měnínská-Straße, Novobranská-
-Straße (A043/2012). Ansicht des freigelegten Funda-
ments des Mönitzer Tores (Měnínská brána) aus der 
2. Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Obr. 14. Petrov (A124/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 14. Petrov (A124/2012). Bezeichnung der Gra-
bungsfl äche.



158

Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

přibližně středem ulice vedoucí obvodové zdi objektu 
tvořícího kdysi nároží ulic Měnínská a Jánská. 

Odkryty byly i zdi jižní fronty minoritského klášte-
ra v úrovni základů. Podrobněji byl zkoumán úsek zdiva 
náležící tzv. hostinskému domu (obr. 12), včetně vstupní 
šíje do sklepa. Dům byl vystavěn zřejmě ještě v době, kdy 
toto území ke klášteru nenáleželo. Dokumentován byl 
i fragment nároží sousedního domu, který byl vystavěn 
někdy na sklonku 13. století. Severně Měnínské brány byl 
zachycen v celém půdoryse středověký sklep, který patřil 
domu tvořícímu nároží Orlí a Novobranské. Tento sklep 
byl již částečně zkoumán v rámci sanace podzemí bloků 
9a a 10 (Holub et al. 2010, 421).

Archeologický výzkum přinesl nové skutečnosti 
a doplnění k dosavadním poznatkům o vývoji městské-
ho opevnění. V prostoru parkoviště v ulici Měnínská byl 
zachycen průběh hradební zdi (s. j. 932, 937 a 938). Nej-
důležitější poznatek z hlediska vývoje městské fortifi kace 
představuje odkrytí zdiva původní Měnínské brány. Zá-
padní líc gotické brány byl zachycen cca 3 m západně od 
dnes stojící novověké stavby Měnínské brány (obr. 13). 
V rámci průjezdu i exteriéru starší stavby byly dokumen-
továny úrovně valounových dlažeb komunikací s vyjetý-
mi kolejemi od kol vozů. 

S pozdně středověkou fází městského opevnění snad 
souvisí konstrukce zachycené ve výkopu kanalizace a vo-
dovodu v dolní části ulice Orlí. Konstrukce s. j. 901, 914 
a 921 lze snad spojit se stavbou barbakánu či barbakáno-
vého příkopu před Měnínskou branou; jejich dokumento-
vané úseky jsou však pro bližší závěry příliš útržkovité. 

V horní části ulice Orlí, při nároží s ulicí Minoritskou, 
byla zachycena základová zdiva kašny, přiléhající k ob-
vodové zdi minoritského kláštera, vystavěné na půlkru-

hovém půdoryse. Vlastní stavba kašny je novověkého 
stáří (Holub 2013b). 

Petrov, parc. č. 299/1, 299/4, 353/5/1 (akce 
A124/2012). Středověk, novověk. Město, fortifi kace. 
Záchranný výzkum.

V souvislosti s akcí „Revitalizace městských parků, 
I. etapa – dokončení Denisových sadů a Studánky“ byl 
v parku východně a jihovýchodně od domu Petrov 3 ve 
dnech 9.–23. 10. 2012 proveden záchranný archeologic-
ký výzkum. Sledovaná plocha výzkumu se nachází v do-
movním bloku sevřeném ulicemi Petrská, Petrov, bývalou 
ulicí Pod Horou sv. Petra a z východu tzv. biskupskými 
zahradami (blok 1 na parcelách 299/1, 299/5, 353/5; 
obr. 14). Sledované výkopy se nacházely východně a ji-
hovýchodně od domu Petrov 3 (č. p. 621). Z historického 
hlediska byl prostor od vrcholného středověku zahrnut 
do hradebního prstence městského opevnění. Na západě 
bezprostředně sousedil se sakrálním okrskem Petrského 
návrší, na východě pak s areálem tzv. biskupského dvo-
ra. Lokalita leží v nadmořské výšce okolo 230 m, na vý-
chodním svahu vrchu Petrov, který je tvořen z metabazitů 
brněnského masivu. Na jihu a západě vrchol značně pře-
vyšuje okolní terén. Na severu volněji, na východě strmě-
ji klesá svah Petrova do brněnského úvalu a na úpatí je 
překryt sprašovými návějemi. 

Vlastní archeologický výzkum byl realizován ve vý-
kopu pro základ nové plenty opěrné zdi a ve výkopech 
pro tři nově rekonstruovaná schodiště. Výkopy provádě-
la kvalifi kovaná stavební fi rma. Archeologický výzkum 
probíhal formou dohledu nad výkopovými pracemi. 
Následovala dokumentace vzniklého profi lu a situací 
odrytých v půdoryse. Ve výkopu pro založení plenty te-
rasní zdi byla dokumentována úroveň podloží, tvořeného 
svahovinami s obsahem drobných úlomků metabazitu. 
Je pravděpodobné, že úroveň terénu byla v souvislos-
ti s terasováním poněkud snížena. Do podloží bylo za-
hloubeno několik objektů, jejichž funkci se vzhledem 
k rozměrům stavebního výkopu nepodařilo interpretovat 
(s. j. 500–505). Obecně lze říci, že se jednalo o výkopy 
středověkého i novověkého stáří související se zástavbou 
městských parcel, které se v tomto prostoru nacházely až 
do 16. století. Poté bylo zkoumané území připojeno k tzv. 
biskupskému paláci a upraveno na počátku 17. století na 
zahradu. Dokumentovány byly také dvě stavební kon-
strukce neznámého účelu a jedna tvořící pravděpodobně 
nároží zděné stavby (s. j. 902). Při dohledu nad výkopy 
pro dvě rekonstruovaná schodiště na jižní terase nad Ná-
dražní ulicí bylo v profi lu výkopu východního z nich od-
kryto zdivo parkánové hradby městského opevnění (Ko-
lařík 2012).

Petrov 4, parc. č. 343 (akce A016/2012). Středověk, 
novověk. Město, architektura, fortifi kace. Záchranný 
výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí domu Petrov 4, kterou 
realizovalo Biskupství brněnské, proběhl záchranný ar-

Obr. 15. Petrov 4 (A016/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 15. Petrov (A016/2012). Bezeichnung der Gra-
bungsfl äche.
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cheologický výzkum v prostorách parteru domu (obr. 15). 
Na místě je podotknout, že v domě zároveň probíhal sta-
vebněhistorický průzkum (Borský 2011).

Dům Petrov 4, jak ostatně vyplývá z názvu, se na-
chází na Petrském návrší (Petersberg) v Brně. Je situován 
jižně presbytáře kostela sv. Petra a Pavla v místech, kde 
se terén začíná prudce svažovat do nivy Svratky (převý-
šení zde dosahuje takřka 40 m). Průčelí domu se otvírá ke 
kostelu, jeho zadní trakt je opřen o středověkou městskou 
hradbu. Jedná se o poslední stavbu náležející ke kom-
plexu biskupství, která ještě nebyla rekonstruována. Na 
dům byl v minulosti zpracován stavebněhistorický prů-
zkum, jehož zjištění jsou v určitém směru velmi povrch-
ní (Ambroz 1997). Stavba byla zahrnuta do grantového 
projektu „Měšťanský dům středověkého Brna“ (č. PK-
01P04OPP006; 2001–2003), který probíhal takřka před 
deseti lety (Merta 2001, Procházka et al. 2003). Bádání 
doprovázející realizaci stavby tak umožnilo doplnit a roz-
množit informace k dějinám místa. 

Osídlení návrší v těchto místech začíná někdy na 
sklonku 12. století. Projevuje se poměrně intenzivně, což 
dokládá cca 0,6 m silné souvrství s několika štětovými 
komunikačními úrovněmi, jaké doposud z jiných míst na 
Petrově neznáme. Zřejmě již před rokem 1250 zde byl 
vystavěn dřevohliněný dům, který v závěru téhož stole-
tí vyhořel. Nahrazen byl alespoň částečně zděnou stav-
bou. Z ní se zachoval kamenný sklep pod uvažovanou 
dvoudílnou dispozicí. V pozdní gotice došlo k zvětšení 
domu o třetí díl přiložený na jihu, do západního čela byl 
proražen nový vstup, jenž byl přístupný zalomenou šíjí 
vyzděnou také z velkoformátových cihel. Tu se podařilo 
v rámci výzkumu v půdorysu odkrýt.

Radnická 8, parc. č. 438 (akce A03/2012). Středo-
věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti se statickým zajištěním budovy Staré 
radnice (Radnická č. 6 a 8) proběhl v březnu až srpnu roku 
2012 záchranný archeologický výzkum (obr. 16). Základ-
ním úkolem výzkumu bylo zdokumentovat a vypreparo-
vat případné archeologické situace narušené, respektive 
zničené výkopovými pracemi stavby, jež byly prováděny 
pro potřeby statického zajištění. Dokumentovány byly 
i archeologické situace ve spojitosti s částečným vyklíze-
ním klenebních zásypů v patrech stavby a vlastní odkryté 
historické konstrukce.

Stará radnice představuje komplex budov vzniklých 
ve značném časovém rozpětí. Dostupné prameny v sou-
časnosti nedovolují plně objasnit vývoj parcely (Vičar 
1965, 261, 278, plán v příloze; Samek 1963, 171; Flodro-
vá, Loskotová 1995, 552–554, 560). 

Jádro radnice bylo vystavěno před rokem 1250. Ně-
kdy po polovině 13. století byla ve dvoře postavena dře-
vohliněná stavba doložená archeologickým výzkumem 
v roce 1991 (Loskotová 1993), která na sklonku téhož 
století zanikla požárem. Severní dům, později nazývaný 
domem městského syndika, pochází z období před rokem 
1300 (sklepy). Stavební aktivity jsou na radnici dolože-
ny písemnými prameny po roce 1350, kdy se o objektu 
píše jako o konsistoři (radnici). Další stavební úpravy se 
uskutečnily po roce 1500 – známý je  Pilgramův portál 
datovaný k roku 1511. V 70. a 80. letech 16. století pro-
váděli přestavbu radnice bratři Gabriové (ochoz, předsíň 
tzv. malovaného sálu). V této době došlo ke sjednocení 
celého areálu do dnešní podoby. Za obléhání Brna Švé-
dy roku 1645 byla poškozena i radnice, zejména stře-
cha věže. Škody byly opraveny v roce 1660, interiéry 
pak upravoval Jan Křtitel Erna (1669). Další opravy se 
uskutečnily v letech 1729 a 1789, kdy se týkaly opravy 

Obr. 16. Radnická 8 (A03/2012). 
Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 16. Radnická-Straße 8 
(A03/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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radniční kaple Panny Marie. V roce 1749 byla opravo-
vána věž, poškozená zřejmě za pruského obléhání roku 
1742. Opětovná oprava byla realizována roku 1883, o rok 
později byl opravován Pilgramův portál. Roku 1893 byly 
zhotoveny vitráže, které jsou dnes osazeny v předsíni 
k malovanému sálu. Další opravy Pilgramova portálu se 
uskutečnily v letech 1900, 1911, 1928, 1960(?) a naposle-
dy na konci minulého století. Na sklonku války byl portál 
obezděn, aby se předešlo jeho poškození. Na konci 60. let 
20. století proběhla velmi rozsáhlá, z dnešního pohledu ne 
příliš šetrná rekonstrukce celého objektu. Tuto stavební 
akci doprovázel stavebněhistorický průzkum označovaný 
z nejasných důvodů jako archeologický. Roku 1991 se při 
rekonstrukci nádvoří uskutečnil záchranný archeologic-
ký výzkum, další archeologické výzkumy se uskutečnily 
v prostoru nádvoří v roce 2003 a 2005.

Archeologický výzkum doložil v prostoru při uliční 
čáře a v průjezdu v nejstarším jádru osídlení z 2. polovi-
ny 12. století, které se vyvinulo na černozemním půdním 
typu (v ulici Radnické bylo zachyceno vrcholně středo-

věké souvrství s počátkem na přelomu 12. a 13. století, 
v němž byly obsaženy vrstvy tzv. odpadního charakte-
ru střídající se s komunikačními zpevněnými úrovněmi 
v prostoru ulice, zatímco v průjezdu byl s největší prav-
děpodobností zachycen pozůstatek zahloubené části stav-
by, zatím neznámé funkce). Na těchto vrstvách odpadní-
ho charakteru pak teprve vznikala zástavba. Tu v našem 
případě dokládá rozplanýrovaný horizont nějaké shořelé 
dřevohliněné stavby nacházející se v prostoru před dneš-
ním Pilgramovým portálem. Následovala další poměr-
ně rozsáhlá stavební aktivita, kterou dokládá mohutný 
výkop pod západní částí průjezdu. Jeho funkci nebylo 
možno ověřit ani interpretovat. Zasypání výkopu souvi-
selo s úpravou terénu pro založení nejstarší části radnice. 
Ještě v průběhu zasypávání v něm krátce existovalo py-
rotechnologické zařízení (pravděpodobně potravinářská/
chlebová pec). 

Základové zdivo jádra radnice bylo dokumentováno 
v ulici Radnické, v průjezdu i na severní, exteriérové stra-
ně (obr. 17). Překvapením bylo zjištění, že pod průjezdem 
na západní straně, ale ani pod pasem nesoucím západní 
stěnu radniční věže, nebyl základ vyzděn. Při ulici se zeď 
v prostoru průjezdu nacházela. V průjezdu byly doku-
mentovány úrovně pochozích povrchů náležejících k jeho 
nejstarším obdobím. Odkryty byly i primární krinoidové 
patky pasu nesoucího západní stěnu věže, které zároveň 
sloužily jako odrazníky, a jejich základy. Dokumentovány 
byly poměry založení tzv. Pilgramova portálu. Doloženy 
byly nejméně tři stavební fáze. Odkryty byly i základy 
nesoucí obezdění portálu na sklonku 2. světové války, 
které mělo zabezpečit portál před poškozením.

Významná zjištění přinesl výzkum v domě Radnic-
ká 6. Při jižní zdi místnosti 8.113 byla odkryta koruna 
zdi středověkého sklepa ze závěru 13. století. Na koruně 
zdiva byl patrný otisk trámu, který interpretujeme jako 
součást hrázděné příčky přízemí domu vystavěné záro-
veň se sklepem. Jedná se o první doklad hrázděných kon-
strukcí nadzemní části domu v Brně. V místnosti 8.116 
a 8.115 bylo zachyceno jihozápadní nároží zmíněného 
sklepa a západně od něj pak středověké základové zdivo 
příčky dělící místnosti 8.117 a 8.112. Pozoruhodné je, že 
dům neměl v úrovni prvního nadzemního podlaží jižní 
zděnou stěnu; využíval a doposud využívá severní stě-
nu jádra radnice. Dům byl primárně dvoudílný (rozměry 
15,0 x 6,0 m), podsklepena byla přední část. Zděný byl 
pouze sklep a základy nepodsklepené zadní části. Příze-
mí i patro bylo dřevohliněné, patrně hrázděné konstrukce. 
V jihozápadním koutě místnosti 8.116 byl odkryt pozůs-
tatek zahloubené prostory neznámé funkce, kryté vale-
nou klenbou orientovanou k delší ose (východ – západ). 
Klenba byla provedena z cihel. Podle nálezových okol-
ností lze uvažovat, že tato dnes zasypaná prostora byla 
vybudována někdy na sklonku 17. století. Pravděpodobně 
se jednalo o vyzděnou jímku renesančního záchodu. Do-
kumentováno zde bylo kamenné zdivo tohoto původně 
dvouprostorového vrcholně středověkého domu.

Obr. 17. Radnická 8 (A03/2012). Základy radničního já-
dra v průjezdu (pod věží).
Abb. 17. Radnická-Straße 8 (A03/2012). Fundament des 
Rathauskerns in der Durchfahrt (unter dem Turm).
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Výkopy ve dvoře při prostoře 8.105 odkryly základo-
vé zdivo jmenovaného objektu, které doložilo, že nejstar-
ší zděná stavba primárně končila v úrovni jižního z dvoji-
ce opěráků. Situace tedy dokládá existenci přinejmenším 
částečně zděného vrcholně středověkého domu, který 
zanikl v důsledku přestavby této části radnice v polovi-
ně 14. století. Dohledován a dokumentován byl výkop 
v nádvoří, při jižní stěně místností 8.125, 8.126 a 8.127. 
Zachycen zde byl relikt suterénu dřevohliněného domu, 
jenž byl zkoumán již v roce 1991. V průběhu realizace 
výkopu byly obnaženy základy shora jmenovaných míst-
ností, přičemž se ukázalo, že místnosti 8.125 a 8.126 ná-
leží starší stavební fázi (pozdní 14. nebo 15. století), na 
což odkazuje i zlom ve dvorní fasádě.

V rámci prvního patra byly dohledovány práce v míst-
nosti 8.210, kde bylo shledáno, že podlahy/stropy jsou 
z rekonstrukce radnice prováděné v 60. až 80. letech mi-
nulého století. V místnosti 8.209 byla odkryta v severo-
východním koutě pata valené klenby a dokumentována 
původní pozdně středověká nebo renesanční omítka teh-
dy ještě plochostropé místnosti. V místnosti 8.219 (Malo-
vaný sál) bylo v reliktech při jižní zdi zachyceno původní 
maltové lůžko podlahy (a tedy i její úroveň) z konce 16. 
století, kdy došlo k přestavbě a také ke změně úrovně 
podlahy patra v souvislosti s vybudováním renesanční-
ho spojovacího ochozu a k sjednocení výškových úrovní 
podlah v celém areálu radnice. Dokumentovány byly také 
mladší úpravy související s následným zvýšením nivelety 
podlah (konec 19. století). V místnosti 8.202 byl plošně 
zkoumán úsek v severovýchodním koutě, kde se doposud 
nacházely intaktní situace. Odkryta zde byla kamenná 
zeď ležící na valené klenbě průjezdu ze druhé stavební 
fáze radničního jádra (závěr 13. století), jež byla předběž-
ně interpretována jako konstrukce soklu topeniště, které 

bylo umístěno v severovýchodním koutě místnosti. Ke 
zdi se přimykaly dvě konstrukční úrovně podlah/výmazů 
topeniště. Klenební zásypy nacházející se pod nimi byly 
odebrány a v budoucnosti budou analyzovány.

Ve druhém patře v místnosti 8.301 nad tzv. „klenotni-
cí“ byly odstraněny klenební zásypy a odkryta zdiva v se-
verozápadním a severovýchodním koutě (obr. 18). Prove-
den byl i řez přes zásypy klenby ve směru sever – jih tak, 
aby objasnil technologii nejstarší známé klenby použité v 
profánní stavbě v Brně (křížová klenba „kaple“ pochází 
z první stavební fáze radnice). Obvodové zdivo, respekti-
ve koruna zdiva druhého nadzemního podlaží, je vyzdě-
na z kamenů, na ni pak nasedají zdi třetího nadzemního 
podlaží, které jsou stejně jako klenba kaple zděny z cihel 
středního formátu (viz Holub et al. 2011, 153-154). Na 
zdech nebyla žádná povrchová úprava (omítky).

V Ernově sále (místnost 8.307) byly dokumentová-
ny pozůstatky pozdněstředověkých nebo renesančních 
omítek v úrovni odstraněných podlah, které dokládají, 
že místnost 8.207 pod sálem byla primárně plochostropá. 
U zbývajících místností dotčených stavbou bylo zjiště-
no, že předchozí rekonstrukce odstranila původní podla-
hy, „recyklovala“ primární zásypy kleneb a byly při ní 
odstraněny i starší omítky. V průběhu výzkumu byly ze 
všech zkoumaných zděných historických konstrukcí ode-
brány vzorky malty pro analýzu. Podobně byly odebrány 
vzorky ze všech odkrytých dřevěných stavebních prvků 
pro dendrochronologickou analýzu.

Záchranný archeologický výzkum potvrdil, v urči-
tých bodech upřesnil a v neposlední řadě pak také rozšířil 
poznatky o vývoji osídlení i topografi i daného prostoru. 
Ty přinesly archeologické výzkumy z roku 1991 a 2003, 
podobně jako stavebněhistorický výzkum z počátku 60. 
let 20. století. Ten byl také velmi významně doplněn. 

Obr. 18. Radnická 8 (A03/2012). Odkrytý rub klenby tzv. 
klenotnice.
Abb. 18. Radnická-Straße 8 (A03/2012). Freigelegter 
Rücken des Gewölbes der sog. Schatzkammer.

Obr. 19. Starobrněnská 9 (A 0100/2012). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 19. Starobrněnská-Straße 9 (A0100/2012). Bezeich-
nung der Grabungsfl äche.
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Dnes známe mnohem lépe a především detailněji staveb-
ní vývoj této význačné brněnské stavby.

Starobrněnská 9, parc. č. 380 (akce A 0100/2012). 
Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V průběhu měsíce října 2012 proběhl menší archeo-
logický výzkum v prostoru dvora domu Starobrněnská 9 
(obr. 19). Původně nájemní dům byl postaven na přelo-
mu 19. a 20. století. V nezastavěné části dvora byl před-
poklad středověkých archeologických situací. Postupně 
byly dokumentovány celkem čtyři výkopy pro základo-
vé patky, které doložily, že reliéf terénu byl výstavbou 
nájemního domu výrazně pozměněn. Dnešní dvůr je na 
výškové úrovni ulice Starobrněnské. Dochované spodní 
části novověkých jímek, fragment dřevohliněného sute-
rénu ze začátku 13. století zahloubeného do sprašového 
podloží spolu s absencí půdního typu však dokládají, že 
zde byl v minulosti svah stoupající pozvolna k Petrov-

skému vrchu. Většina archeologických situací nasedající 
na tehdejší terén byla tudíž zničena v závěru 19. století 
v rámci výstavby domu.

Výzkum je v současné době ve fázi zpracování.

K. Ú. KRÁLOVO POLE
Božetěchova, parc. č. 594/1, 592/2, 592/3, 592/4, 

592/5 (akce A014/2012). Středověk, novověk. Ves, 
město. Záchranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum proběhl v souvis-
losti se stavbou budovy výzkumného centra informačních 
technologií v prostoru bývalého hospodářského dvora 
královopolského kláštera (obr. 20). 

Ves Královo Pole je doložena ve 40. letech 13. stole-
tí zmínkou v zakládací listině herburského kláštera Cella 
sanctae Mariae v Brně, vydané králem Václavem I. snad 
roku 1240, spíše však až roku 1243 nebo 1244 (Jan 2004, 
26–29). Po roce 1360 si Královo Pole za poměrně často 
navštěvované sídlo zvolil moravský markrabě Jan Jind-
řich. Svůj královopolský „příbytek“ věnoval markrabě 
před smrtí nově zakládanému klášteru kartuziánů (Jan 
2004, 43). Vlastní založení kláštera proběhlo někdy mezi 
lety 1369 (na budování nového kláštera povolán Gotfried 
z Enže – Anasu) a 1376 (konvent inkorporován do řádu). 
Josef II. ke dni 18. 1. 1782 klášter zrušil (Žák 1929). 
Klášterní knihovna byla převezena do císařské knihov-
ny ve Vídni a z kláštera byla roku 1784 zřízena kasárna, 
rozšířená roku 1877 o kadetní školu (Kuča 2000, 404-
422). Po zániku kláštera přebírá jeho majetky do správy 
náboženský fond. Státní správa bývalého klášterního po-
zemkového majetku, realizovaná prostřednictvím nábo-
ženského fondu, jehož součástí byl i objekt dvora, trvala 
až do roku 1826. Tehdy koupil nově utvořené královopol-
ské panství statkář Josef Schindler z Raczicburgu, býva-
lý panský inspektor. Dosavadní správní budova v jižním 
křídle dvora se stala obydlím nové vrchnosti. Základní 
podobu dvora před jeho prodejem soukromému majiteli 
dokládá indikační skica stabilního katastru Králova Pole 
z roku 1826. Pivovar velkostatku, umístěný v západním 
křídle dvora a vystavěný zde v souvislosti se zánikem 
staršího klášterního pivovaru v jižní části areálu kláštera, 
byl v roce 1873 zrušen a přeměněn na sladovnu, která 
byla vzápětí pronajata brněnskému pivovaru „Moravia“ 
(Fürst 1933, 13).

Záchranný archeologický výzkum byl realizován až 
v průběhu výkopových prací, což ovlivnilo jeho podo-
bu; omezil se v podstatě na dokumentaci narušených 
archeologických situací. Vzhledem ke zmíněné situaci 
jsou výsledky záchranného archeologického výzkumu 
velmi sporé a odrážejí pouze základní poznatky, kte-
ré bylo možné z exkavované plochy vytěžit. Vzhledem 
k relativně dobře archeologicky dokumentovaným akcím 
z let 2001–2009, realizovaným pro stejného investora 
v nejbližším okolí v rámci téhož areálu, jedná se o velmi 
nepříznivý vývoj archeologického bádání v dané lokalitě. 

Obr. 20. Božetěchova (A014/2012). Vyznačení plochy 
výzkumu.
Abb. 20. Božetěchova-Straße (A014/2012). Bezeichnung 
der Grabungsfl äche.
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V rámci záchranného archeolo-
gického výzkumu byly sledovány 
především relikty objektů zahloube-
ných do sprašového podloží. Z inter-
pretovatelných situací šlo zejména o 
relikty hloubených sklípků s. s. j. 001 
a 006. V případě sklípku 001 se jedná 
o obdélný výkop (s. j. 7500) s patrným krčkem vstup-
ní šíje v jižní stěně, zachycený v ploše 02. Výplň tvoři-
la uloženina s. j. 7110, datovaná podle nálezů keramiky 
do 15. století. Zajímavější byl nález sklípku (s. s. j. 006) 
na rozmezí ploch 02 a 03. Z pravidelného čtvercového 
půdorysu o rozměrech 2,2 x 2,2 m vybíhá v jihovýchod-
ním koutě východním směrem vstupní šíje. Při jejím ústí 
do sklípku se v jižní stěně nacházel výklenek odkládací 
niky. Ze zkoumaného objektu byla výkopem spojovací-
ho krčku mezi plochou 01 a sklepy narušena pouze část 
vstupní šíje. Ostatní části objektu zůstaly zachovány pod 
základovou spárou stavby. Zásyp sklípku tvoří uloženiny 
s. j. 7117, 7120 a na podlaze vstupní šíje zachycená ko-
munikační vrstvička s. j. 7121. I když ze zásypů sklípku 
nebyl získán žádný nálezový materiál, lze předpokládat 
jeho datování do období středověku či raného novověku. 

Další objekty zachycené v rámci záchranného arche-
ologického výzkumu lze jen těžko interpretovat. Povět-
šinou se pravděpodobně jedná o novověké odpadní jámy 
či hnojiště. 

Ve východní části plochy 01 byla zachycena rozsáhlá 
terénní deprese (s. s. j. 003). Není zřejmé, zda se jedná 
o depresi antropogenního či přírodního původu. Z jejího 
zásypu s. j. 7115 nebyl získán žádný keramický materi-
ál. V ploše 03 bylo pokračování deprese zachyceno snad 
v rámci objektu s. s. j. 008 porušeného dále na jižní straně 
rozsáhlou jámou s. s. j. 007. V superpozici s výplní této 
rozsáhlé deprese se v ploše 01 dále nalézal objekt s. s. j. 
002, datovatelný na základě nálezů ze zásypu s. j. 7111 do 
období raného novověku. 

V rámci plochy 03 byl odhalen rub klenby sklepa s. 
j. 8934=8939=8944. Nad rub klenby byly vyneseny ci-
helné pásy nesoucí zdiva příček původně zde stojícího 
objektu (s. j. 8933=8956, 8935, 8940, 8945). Ze severní 
strany byl sklep přístupný vstupní šíjí tvořenou obvodo-
vými stěnami (s. j. 8946, 8947) a valenou klenbou (s. j. 

8948). Z původní stavby stojící nad dochovanými pivo-
varskými sklepy byly ponechány jižní a západní obvo-
dové stěny s. j. 8953. V rámci hmoty obvodové zdi bylo 
zjištěno druhotné použití gotických kamenických článků 
pro její stavbu. Články pocházejí zřejmě z asanovaných 
středověkých zděných staveb stojících v nejbližším okolí. 
Mohly být získány při jedné z mnoha přestaveb kláštera 
či při demolici kostelíka sv. Víta stojícího původně v těs-
né blízkosti staveniště. Ve středu jižní stěny je patrný vel-
ký otvor, jímž byl z prostoru ulice Kollárovy pivovarský 
sklep obsluhován. Sloužil především pro transport ledu 
a sudů. Po jeho stranách jsou malé větrací otvory. V zá-
padní stěně jsou především patrné trámové kapsy původ-
ního dřevěného stropu a dále v několika fázích budované 
okenní a vstupní otvory. 

I přes nepříznivé podmínky pro vlastní archeologické 
bádání zachytil realizovaný archeologický výzkum pozi-
tivní nálezové situace. Nejstarší, blíže nedokumentova-
nou aktivitu můžeme datovat do 2. poloviny 13. či počát-
ku 14. století. V rámci akce byly zkoumány dva sklípky 
vyhloubené ve sprašovém podloží, oba pravděpodobně 
středověkého stáří. Další dokumentované aktivity jsou 
povětšinou z období novověku. V průběhu 18. či 19. sto-
letí byla v dotčeném prostoru vystavěna jedna z budov 
pivovaru s rozsáhlými a výrazně zahloubenými sklepními 
prostorami (Holub 2012a).

Chaloupkova, Mojmírovo náměstí, parc. č. 955, 
1101/1 (akce A018/2012). Středověk, novověk. Ves, 
město. Záchranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán rekon-
strukcí kanalizace a vodovodu v prostoru ulice Chaloup-
kova v Králově Poli (obr. 21). 

Zkoumaný prostor se nachází v oblasti tzv. brněnské-
ho masivu, konkrétně v jeho západním pásmu, pro který 
je typický výskyt granitů, granodioritů a dioritů. Lokali-

Obr. 21. Chaloupkova, Mojmírovo 
náměstí (akce A018/2012). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 21. Chaloupkova-Straße, Moj-
mírovo náměstí (Platz; A018/2012). 
Bezeichnung der Grabungsfl äche.
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ta samotná je situována na mírném svahu sklánějícím se 
k východu do údolí Ponávky, která zde tvoří sníženinu 
zvanou Brněnský úval. Ten v oblasti Králova Pole dosa-
huje nadmořské výšky kolem 230 m. Geologický profi l 
na lokalitě reprezentují nivní sedimenty Ponávky. Ma-
teriálem těchto nivních sedimentů jsou převážně přepla-
vené spraše, tégly a půdy. Pod zmíněnými sedimenty se 
nachází štěrková říční terasa navazující bezprostředně na 
třetihorní jíly – tégly. Nadmořská výška původního povr-
chu v prostoru staveniště se pohybuje kolem 216–219 m.

Výkopové práce v ulici Chaloupkova byly z převážné 
části realizovány v zázemí historického jádra středově-
ké obce Královo Pole. Tomu odpovídá i výčet archeolo-
gických zjištění, představovaný většinou pozorováními 
geologického vývoje lokality. Pouze v ústí ulice Cha-
loupkovy do Mojmírova náměstí byly zjištěny zásadní 
archeologické situace související s historickými úprava-
mi komunikací na staré trase císařské silnice na Prahu 
procházející Královým Polem. Daná situace byla doku-
mentována na dvou řezech (P1 a P2). Jedná se o komuni-
kační úrovně a dlažby vytvořené na geologickém podloží 
(s. j. 107, s. j. 108 a s. j. 106 na P2), ve kterých byly 
zachyceny pozůstatky drobných staveb (sloupová jáma 
s. j. 105 v řezu P2). Nejdůležitějším zjištěním jsou však 
mladší situace spojené se vznikem haťové cesty budova-
né v několika (minimálně dvou) nad sebou ležících úrov-
ních. Jsou pozorovány v obou dokumentovaných řezech 
P1 i P2. V řezu P1 se projevovaly dva výrazné horizonty 
haťové úpravy cest v rámci s. j. 102 a 104. Jejich povrch 
byl vždy zpevněn drobným kamenným štětem. V případě 
s. j. 102 byl doložen jako stavební materiál cesty boro-
vé dřevo. V případě s. j. 104 pak byla kromě borovice 
zjištěna i jedle (Kolář, Vavrčík 2012). V rámci řezu P1 
nebylo dosaženo geologického podloží, jeho úroveň však 
lze předpokládat. V nejvyšší úrovni sledované stratigrafi e 
byl v rámci uloženiny s. j. 100 získán zlomek zeleně gla-

zované kachle datovatelný do období novověku (17.–18. 
století). 

V rámci řezu P2 byla sledována celá stratigrafi cká 
sekvence až po úroveň rostlého geologického podloží. 
Na to navazovaly komunikační horizonty s. j. 107, s. j. 
106 a s. j. 108. S. j. 106 a s. j. 108 byly zpevněny ka-
menným štětem a kameny. V rámci s. j. 108 byla zjiš-
těna i přítomnost organických materiálů – dřeva. Podle 
analýzy se jedná o dřevo borovice (Kolář, Vavrčík 2012). 
V rámci stratigrafi cké sekvence těchto nejstarších vrstev 
byla zachycena i do podloží zahloubená sloupová jáma 
(výplň s. j. 105) hloubená pravděpodobně z povrchu s. j. 
106. Nad navazující uloženinou s. j. 109 byl zachycen 
opět horizont dvou haťových cest s. j. 110 a s. j. 111. Za-
tímco s. j. 110 je z dubového dřeva, původně v podobě 
štípaných fošen, s. j. 111 byla vystavěna z borového dřeva 
(Kolář, Vavrčík 2012), které se na řezu jeví jako štípané 
půlkuláče. Na nejmladší horizont haťových cest navazuje 
sekvence navážek s. j. 112–114. 

Z hlediska archeologie a poznání historie Králova 
Pole je nález haťové cesty v jižním ústí Mojmírova ná-
městí důležitým objevem. Z důvodu dokumentace v rám-
ci řezů inženýrských sítí se nepodařilo vyzvednout žádný 
datační materiál, ani dendrochronologické datování ne-
bylo z vyzvednutých vzorků úspěšné. Neznáme tak přes-
ně stáří nalezené situace, ale můžeme uvažovat o pozdně 
středověké či novověké dataci (Holub 2012c). 

K. Ú. PONAVA
Štefánikova č. p. 607, parc. č. 456/11, 456/12, 

456/13, 456/14, 456/22 (akce A001/2012). Novověk. 
Město. Záchranný výzkum. 

Archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí 
objektu Štefánikova č. p. 607 a úpravou okolních teré-
nů (obr. 22). Území původně spadalo pod Královo Pole, 
z jehož katastru byla roku 1966/1967 vyčleněna nová 
čtvrť Ponava. Místo dnešního domu Štefánikova č. p. 607 
nebylo dlouho zastavěno, nejbližší byl Červený mlýn na 
Ponávce, jenž se nacházel severovýchodně od zastavova-
ného prostoru (dnes teplárna pro sídliště na Lesné). Štefá-
nikova ulice a návazná Palackého třída vede v trase císař-
ské silnice z Brna do Svitav, zřízené roku 1752. Zástavba 
zde začala vznikat teprve ve 2. polovině 19. století, pře-
vážně šlo o vojenské objekty. I v případě dotčené parcely 
se jednalo o prostor a budovu patřící k dělostřeleckým 
kasárnám. Ulice se nejprve jmenovala Neugasse, od roku 
1915 Conrad von Hötzendorf-Straße, v letech 1918–1945 
Pražská, od roku 1946 Eisenhowerova, od roku 1948 
Dimitrovova a teprve od roku 1990 nese dnešní název 
(Kuča 2000, 492–494; Flodrová 1997, 239–240).

Archeologicky je tento prostor poznán málo. Ve stře-
dověku zastavěn nebyl, případné starší osídlení odsud za-
tím nebylo hlášeno. Naproti dělostřeleckým kasárnám se 
nachází rozsáhlý objekt bývalého vojenského oděvního 
skladiště, při jehož stavbě se roku 1866 podařilo nalézt 

Obr. 22. Štefánikova č. p. 607 (A001/2012). Vyznačení 
plochy výzkumu.
Abb. 22. Štefánikova-Straße 607 (A001/2012). Bezeich-
nung der Grabungsfl äche.
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3 denáry knížete Břetislava II. (1092–1100). Dokládají 
snad blízkost komunikace do Čech a Slezska (Procház-
ka, Wihoda, Zapletalová 2011, 551). Z nejbližšího okolí 
známe sporadické doklady pravěkého osídlení (Kolařík 
2011, 178). 

Archeologický výzkum probíhal formou dohledu nad 
výkopovými pracemi, v případě pozitivních zjištění do-
kumentací nálezové situace. V rámci stavebních prací se 
přistoupilo k plošnému snižování terénů o cca 0,3 m (S3, 
S5), dále k lokálním výkopovým pracím pro potřeby pro-
tlaku (S1), jímky (S2), kanalizace (S7) a odvlhčení domu 
(S4, S6).

Sonda S1 na obdélném půdoryse přibližně 6 x 4 m do-
sáhla hloubky cca 2,5–3 m. Na bázi spraší a nivních ná-
nosů tvořených přenesenými sprašemi byla v jižním pro-
fi lu sondy zachycena hrana říční štěrkové terasy Ponávky. 
Sonda S2 o půdoryse 6 x 5 m dosahovala hloubky cca 3 
m. V severní a východní obvodové stěně byla zachyce-
na obvodová konstrukce starší zástavby (s. j. 901). V se-
verozápadním rohu se nacházela recentní jáma, patrná i 

v přilehlé části sondy S4. Sonda S3 představovala plošné 
snižování terénu ve východní části parcely. Dokumento-
vaná část sondy zabírá plochu cca 26 x 8 m. Zjištěna byla 
obvodová zdiva a příčky snesené zástavby s. j. 901. Při 
východní ohradní stěně byla zachycena řada základů pro 
4 polopilíře přizděné k ohradní zdi. Sonda S4 představo-
vala liniový výkop při východní stěně a jihovýchodním 
nároží stávající budovy, hloubený za účelem odvlhčení 
zdiva domu. Sonda S5 navazuje na sondu S3 a při sni-
žování terénu zachytila základová zdiva snesené zástav-
by. Sonda S6 je tvořena výkopem pro odvlhčení domu 
při jeho severní stěně a zachytila jednu z příček snesené 
zástavby (s. j. 902). Sondu S7 představoval dokumento-
vaný úsek kanalizace při severozápadním nároží stojící 
budovy. Byly zachyceny četné zděné konstrukce, z nichž 
s. j. 950 tvoří jihovýchodní nároží snesené budovy patrné 
na plánu z roku 1885. S. j. 951 a 952 tvoří též jihový-
chodní nároží drobné stavby patrné na témže plánu. S. j. 
952 byla vystavěna z pálených cihel s kolkem WENZL. 
Cihelna Wilhelma Wenzla fungovala v Králově Poli ko-
lem poloviny 19. století. S. j. 953 tvoří jihozápadní nároží 
další stavby spojené v jeden celek se stavbou s. j. 901 

Obr. 23. Pionýrská ulice (A051/2011). 
Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 23. Pionýrská-Straße (A051/2011). 
Bezeichnung der Grabungsfl äche.

Obr. 24. Kopečná ulice (A53/2012). 
Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 24. Kopečná-Straße (A53/2012). 
Bezeichnung der Grabungsfl äche.
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zjištěnou v ploše S2, S3 a S5; ta je opět patrná na plánu 
z roku 1885. S. j. 954 a 955 tvoří základová zdiva příček 
této budovy. Její jižní stěna je v podstatě shodná se sever-
ní stěnou stojící budovy, není v rámci ní ale dochována. 
Sonda S8 zachytila konstrukci s. j. 900 tvořící jižní stě-
nu klenutého sklepa. V jihovýchodním koutě je doložen 
v jižní stěně vstup do sklepa v podobě obdélné vstupní 
šíje přiléhající těsně k východní obvodové stěně parcely. 
Na severním líci byla konstrukce s. j. 900 omítána.

Archeologický výzkum zachytil četná novověká zdi-
va datovatelná do 19. století. Jedná se o soubor dnes sne-
sených staveb předcházejících výstavbě dodnes stojícího 
domu v centrální poloze uprostřed parcely. Původní si-
tuace zástavby je zachycena na historické mapě z roku 
1885. Stavby byly nepodsklepené, jediný zjištěný sklep 
se nacházel v severovýchodním koutě (s. j. 900). Výsled-
ky archeologického výzkumu přinesly zejména poznatky 
o vývoji zástavby parcely v průběhu 19. a na začátku 20. 
století. Starší nálezové situace nebyly zjištěny (Holub 
2012h).

Pionýrská ulice, parc. č. 777/1 a 777/4 (akce 
A051/2011). Novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a vozovky byl 
v letech 2011 a 2012 v prostoru Pionýrské ulice proveden 

záchranný archeologický výzkum (Dejmal 2012). Sledo-
vané výkopy se nacházely v celé délce ulice (obr. 23).

Ve výkopu vodovodu a v šachtách v severovýchodní 
části ulice, která se nachází v údolí řeky Ponávky, byly 
dokumentovány mocné recentní navážky. Ty bylo mož-
no sledovat přibližně až po úroveň domu Pionýrská č. 
p. 15. V dolní části ulice, v místech nejhlubších výko-
pů, byly zaznamenány fl uviální sedimenty vzniklé patrně 
usazováním sedimentu v bývalém Špilberském rybníku. 
Pod nimi se nacházely původní fl uviální sedimenty říčky 
Ponávky. Ve výkopech ve střední a horní části ulice byl 
dokumentován poměrně mocně vyvinutý půdní typ, který 
dosahoval mocnosti 60–120 cm. Nejmocněji vyvinut byl 
v prostoru křižovatky Pionýrská, Lidická, Štefánikova 
a Kotlářská. Pod půdním typem se nacházela sprašová 
návěj.  

Z antropogenních situací představují nejvýznamnější 
objev pozůstatky úvozové cesty s. s. j. 1, která pravděpo-
dobně procházela okolo původního Karlova dvora, jenž 
se nacházel přibližně v místech dnešní centrání budovy 
v parku Lužánky, dále do Králova Pole. Trasa cesty smě-
řovala přibližně kolmo na dům č. p. 245. Projevovala se 
jako výkop s vyježděnými kolejemi na svém dně. Šířka 
komunikace se pohybovala okolo 10 m. V pozdějších ob-
dobích byla komunikace několikrát zpevňována štětová-

Obr. 25. Kopečná ulice (A53/2012). Po-
hled od severovýchodu na plochu výzku-
mu.
Abb. 25. Kopečná-Straße (A53/2012). 
Blick von Nordosten auf die Grabungs-
fl äche.

Obr.   26. Bytový dům Kopečná 33 (A07/2012). 
Vyznačení plochy výzkumu.
Abb. 26. Wohnhaus Kopečná-Straße 33 
(A07/2012). Bezeichnung der Grabungs-
fl äche.
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ním. Že cestu hojně využívali koně, dokládá 
i nález dvou ztracených podkov. Komuni-
kaci se nepodařilo blíže datovat, nejspíše 
spadá až do období raného novověku. Další 
dokumentovanou antropogenní situací byl 
drobný objekt s. j. 500, který byl nalezen 
v horní části ulice. Přestože jej nemůžeme 
blíže datovat, náleží patrně starším sídlišt-
ním situacím. S výstavbou domů na dnešní 
Pionýrské ulici souvisí nález vápenné jámy 
s. s. j. 2. Ta pravděpodobně sloužila k uložení a snad i 
vyhašení vápna poblíž staveniště. Jáma byla dělena zdí 
na dvě samotné části a její rozměry byly ? x 5 x 1,2 m.

Ve sledovaných výkopech se nepodařilo objevit žád-
né přesvědčivé doklady staršího osídlení ani pohřebních 
aktivit.

K. Ú. STARÉ BRNO
Kopečná, parc. č. 1223 až 1229, 1160/20, 1147/9, 

1147/10, 1147/13 (akce A53/2012). Novověk. Město. 
Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Parko-
vací dům Kopečná“. Terénní část byla realizována v říjnu 
2012 (obr. 24, 25).

Výzkum postihl vývoj zástavby na předmětné ploše 
od 16. do 21. století, a to od nejstarších domů, které byly 
zřejmě reprezentovány „skromnějšími“ dřevohliněnými 
stavbami, přes domy zděné z cihel, asanované ve 2. po-
lovině 20. století, až po betonové garáže, zplanýrované 
před zahájením archeologického výzkumu. V novověku 
se jednalo o zástavbu dvou parcel, která byla později sce-
lena do jednoho domu (Zůbek 2012a).

Kopečná, parc. č. 1175, 1176 (akce A07/2012). Stře-
dověk, novověk. Předměstí. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stav-
bou Bytového domu Kopečná 33. Terénní část výzkumu 
byla realizována v březnu 2012.

Archeologickým výzkumem na dotčené ploše 
(obr. 26) se podařilo zjistit, že nejstarší využití prostoru 
náleží do mladohradištního období. Jedná se o nález do 
svahu dlabané oválné pece s reparačním výmazem, nález 
doprovázený fragmenty keramiky. V rámci již existující-
ho brněnského předměstí se v západní části plochy vý-

Obr. 27. Bytový dům Kopečná 33 
(A07/2012). Celkový plán výzkumu.
Abb. 27. Wohnhaus Kopečná-Straße 33 
(A07/2012). Übersichtsplan der Ausgra-
bung.

Obr. 28. Mendlovo náměstí (A75/2012). Vyznačení plo-
chy výzkumu.
Abb. 28. Mendlovo náměstí (Platz; A75/2012). Bezeich-
nung der Grabungsfl äche.
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zkumu podařilo zachytit osídlení z 1. třetiny 13. století. 
Dokládá je vyrovnávka svahu, na které byl následně po-
staven dřevohliněný dům. Po jeho zániku požárem byl ve 
vzniklé planýrce vyhlouben suterén dalšího dřevohlině-
ného domu. Osídlení v tomto místě dle nálezových situa-
cí trvalo poměrně krátce. Od poloviny 13. století až do 2. 
poloviny 16. století byl prostor patrně využíván k jiným 
účelům, např. k pastevectví (Polánka 2007, 15). 

Po 2. polovině 16. století se situace mění a prostor je 
opět intenzivně osídlen. Dokládá to množství drobných 
zahloubených objektů a také relikty pěti zahloubených 
sklepů. Ve dvou případech s dochovanými vstupními ší-
jemi a se schody tesanými do podloží. Využívání prostoru 
však náhle končí v průběhu 1. poloviny 17. století, patrně 
v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války. Na 
konci 18. století dochází ke stavbě domu při uliční čáře, 
což dokládají odkryté základy a nalezené vápenné jámy 
v severovýchodní části, použité druhotně jako odpadní 
(obr. 27; Zbranek 2012). 

Mendlovo náměstí, parc. č. 810, 812, 946/2, 4 (akce 
A075/2012). Středověk, novověk. Město. Záchranný 
výzkum.

V souvislosti s projektem „Mendlovo náměstí – re-
konstrukce tramvajového kolejiště“ se uskutečnil v létě 
2012 záchranný archeologický výzkum (obr. 28).

Archeologický výzkum doplnil informace ke skladbě 
terénu a jeho postupného nárůstu, získané při akci v roce 
2009 (Černá, Sedláčková, Zůbek 2010). Ani nejhlubší 
výkopy nedosáhly geologického podloží. Stratigrafi cky 
nejstarší uloženinou byla vrstva (povrch v úrovni 201,70 
m n. m.), kterou lze označit jako náplavovou. Jde o se-
diment související s vodním režimem vedlejšího ramene 
řeky Svratky, které bylo využíváno jako mlýnský náhon. 
K jejímu usazení však došlo zřejmě až v období středově-
ku. Tento povrch zpevňovala štětová úroveň. Do povrchu 
náplavy byla zahloubena jáma neznámé funkce a také vý-
kop, jehož součástí byla dřevěná konstrukce. Terén dále 
narůstal vrstvami, z nichž některé měly charakter náplav. 
Znamená to, že sedimentační činnost náhonu kontinuálně 
pokračovala i v období středověku a novověku. Doku-

Obr. 29. Pekařská 53 (A036/2012). 
Vyznačení sondy S1.
Abb. 29. Pekařská-Straße 53 
(A036/2012). Bezeichnung des 
Grabungsschnittes S1.

Obr. 30. Pekařská 53 (A036/2012). 
Pohled od severovýchodu na prů-
běh exkavace sondy S1.
Abb. 30. Pekařská-Straße 53 
(A036/2012). Blick von Nordosten 
auf den Verlauf der Ausgrabung 
des Grabungsschnittes S1.
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mentován byl segment zdiva novověkého charakteru. Je 
otázkou, zda náleželo nějaké budově či například kon-
strukci mostu přes mlýnský náhon. Terén se nadále zve-
dal navážkovými vrstvami. 

Výzkum měl významnější přínos pro rekonstrukci 
staré zděné zástavby. Ta svůj vývoj započala v obdo-
bí novověku, asanována byla ve 2. polovině 20. století. 
Dokumentovány byly segmenty někdejší starobrněnské 
radnice a části budov v jejím východním a západním sou-
sedství (Černá, Zůbek 2012a).

Pekařská ulice 53, parc. č. 1752/1 (akce A036/2012). 
Středověk, novověk. Město, klášter. Záchranný vý-
zkum.

V roce 2012 započala II. etapa výstavby Mezinárod-
ního centra klinického výzkumu (International Clinical 
Research Center - ICRC) v prostoru Fakultní nemocni-
ce U Sv. Anny. V souvislosti se zemními pracemi stavby 
probíhal záchranný archeologický výzkum (obr. 29, 30). 
Na přelomu dubna a května 2012 byla prozkoumána plo-
cha sondy S1 (budoucí vyústění kolektoru). Akce bude 
pokračovat v roce 2013.

Sonda S1 se nacházela východně od budov A1 a A5, 
v blízkosti severozápadního nároží budovy B (v budouc-
nu asanované). Odkryla segment podzemního protiletec-
kého krytu, jehož existence byla zapomenuta. Kryt byl 
zřejmě vystavěn na sklonku 2. světové války a odkryta 
byla část jeho vstupu. Vlastní chodby krytu byly průchozí 
jen částečně, v jižní partii došlo k jejich zasypání. Dva 
obdobné kryty byly prozkoumány již v roce 2008 a 2009 
v někdejším parku mezi budovami B a D (Holub, Merta, 
Zůbek 2010). Archeologický výzkum zachytil také relik-
ty staré nemocniční budovy, kterou lze vidět na plánech 
z počátku 20. století. 

Výzkum se ale soustředil především na starší aktivity 
z období, kdy území patřilo ke klášteru dominikánek u sv. 
Anny, jenž zde byl založen na počátku 14. století. Existo-

val až do josefínských reforem v 80. letech 18. století, kdy 
byl zrušen a jeho budovy a pozemky se stávají základem 
pro postupnou výstavbu Nemocnice U Sv. Anny. Nejstar-
ší aktivitou byla středověká vrstva (14.–15. století), která 

Obr. 31. Dvorského (A076/2012). Vyznačení plochy vý-
zkumu.
Abb. 31. Dvorského-Straße (A076/2012). Bezeichnung 
der Grabungsfl äche.

Obr. 32. Dvorského (A076/2012). 
Pohled od jihozápadu. V pozadí 
těžba zavážek někdejšího říčního 
koryta, v popředí probíhá začišťo-
vání břehu.
Abb. 32. Dvorského-Straße 
(A076/2012). Blick von Südwes-
ten. Im Hintergrund werden die 
Verfüllungen des ehemaligen Flu-
ssbettes weggeräumt, vorne ver-
läuft der Feinputz des Ufers.
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dosedala na souvrství šedých povodňových hlín. Lze ji 
označit za odpadní či za zahradní horizont. Následovalo 
postupné zvyšování terénu během novověkého období. 
Zachyceny byly dva liniové, paralelně probíhající vý-
kopy (hloubka 0,70 m, šířka 1,40 a 2 m). Jejich funkce 
nebyla blíže interpretována. Snad měly vymezovat cent-
rální areál kláštera a chránit jej proti zaplavování vodou 
z nedalekého mlýnského náhonu (Černá, Zůbek 2012b).

K. Ú. ŠTÝŘICE
Dvorského, parc. č. 207/33, 207/34, 218/3, 221/1, 

221/2 (akce A76/2012). Novověk. Město. Záchranný 
výzkum.

Archeologický výzkum byl vyvolán stavbou „Úřad 
práce České republiky – Brno-město“ (obr. 31, 32). Hlav-
ní etapa jeho terénní části se uskutečnila v letních měsí-
cích roku 2012.

Archeologický výzkum zachytil segment jižního bře-
hu někdejšího meandru řeky Svratky, který byl v 1. polo-
vině 20. století regulován a napřímen. Dokumentován byl 
dílčí řez břehem koryta a jeho výplněmi. Výzkum také 
ověřil skladbu dochované svrchní části geologického 
podloží. Původní nejvyšší partie byly sneseny již v minu-
losti. Antropogenní aktivity středověkého či raně novově-
kého stáří nebyly zaznamenány. Po zavezení koryta byl 
terén uměle navýšen. Navážky obsahovaly movité nále-
zy, vypovídající především o městské kultuře 1. poloviny 
20. století (Zůbek 2012b).

Vídeňská ulice, parc. č. 640/8, 640/17, 652/3, 652/6, 
676/1, 678/1, 678/2, 679, 680 (akce A066/2012). Raný 
středověk, středověk, novověk. Město, předměstí, sa-
krální architektura. Záchranný výzkum.

V měsících červenci 2012 až lednu 2013 proběhl 
záchranný archeologický výzkum při stavbě obytného 
komplexu Vídeňská. Archeologický výzkum navazuje na 
I. etapu uskutečněnou v roce 2009. Výzkum není dosud 
laboratorně zpracován a doveden do nálezové zprávy, 
proto o něm bude referováno jen stručně.

Zkoumaná plocha se nachází při západní straně Ví-
deňské ulice mezi domy č. 16 a č. 26, na východním sva-
hu Červeného kopce, spadajícího k ulici Vídeňské. 

Geologické podloží v prostoru zkoumané lokality 
tvoří kvartérní spraše a sprašové sedimenty, které jsou 
uloženy na reliktech štěrků a štěrkopísků řeky Svratky. 
Svrchní část sprašového podloží je ukončena oranžovým 
prachovým sedimentem (slabě vyvinutá půda), na který 
nasedá holocénní půda typu hnědozemě (horizont A, B). 

Obr. 33. Vídeňská ulice (A066/2012). Zaměření plochy 
výzkumu se zaznačeným pohřebištěm a sakrální stavbou.
Abb.  33. Vídeňská-Straße (A066/2012). Vermessung der 
Grabungsfl äche mit bezeichnetem Gräberfeld und dem 
Sakralbau.

Obr. 34. Vídeňská ulice (A066/2012). Pohled na jeden 
z mála dvojhrobů.
Abb. 34. Vídeňská-Straße (A066/2012). Blick auf eines 
der wenigen Doppelgräber.
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Ze starších výzkumů víme (Holub 
et al. 2010, 426-427; Nerudová et al. 
2012, 591–627), že se z archeologic-
kého hlediska jedná o velmi význam-
nou polykulturní lokalitu s osídlením 
od paleolitu po dnešek.

V závislosti na postupu skrývky byla plocha výzkumu 
rozdělena na plochy 01 až 04 (obr. 33). Nejintenzivněji 
byla lokalita osídlena v období raného středověku, resp. 
v mladší době hradištní. Kromě jednoho pyrotechnolo-
gického zařízení, kterých ze starších výzkumů známe na 
lokalitě již více než 20, byly zkoumány dvě zásobní jámy 
s vypálenými stěnami, jež poskytly bohatý mobiliář. Běž-
ný keramický inventář střepového charakteru byl doplněn 
několika tyglíky, na některých střepech byly pozorovány 
struskovité nátavky. Společně s množstvím kamenů se 
stopami po opálení a výrazně uhlíkatým charakterem zá-
sypu lze uvažovat o odpadu, který souvisí se zpracováním 
barevných kovů. Z druhé jámy bylo vyzvednuto množ-
ství zvířecích kostí; mobiliář doplňují nálezy železných 
předmětů – přezky, nože, podkovy, zlomek čepele meče 
a cele dochovaná veslovitá radlice. Ve dvou případech 
byla zachycena zahloubená stavba s otopným zařízením. 
Velice zajímavou situací je zjištěné palisádové ohrazení, 
které bylo zachyceno již výzkumem v roce 2009. Jedná 
se o dva žlábky s množstvím kůlových jamek, ve kterých 
byla původně zapuštěna palisádová konstrukce. Žlábky 
byly ve dvou místech přerušeny a zakončeny sloupovými 
jamami, což můžeme interpretovat jako vstup. Zda dal-
ší dva zjištěné žlábky jsou pouze jednou z fází existence 
opevnění, nebo se jedná o současný stavební prvek, zů-
stává otázkou. Vnitřní areál se nacházel východním smě-
rem, tj. k ulici Vídeňské. 

Odkryta byla další část mladohradištního pohřebiště 
i s přináležející sakrální stavbou – rotundou. Výzkumy 
v letech 2009 a 2011 bylo zachyceno 46 jedinců ve 40 
hrobových jamách. Při nynějším výzkumu se podařilo 
exkavovat ostatky dalších 388 jedinců. Hroby byly uspo-
řádány v řadách, s orientací západ – východ. Směrem 
k rotundě se pohřbívání zintenzivňovalo, v její bezpro-
střední blízkosti se hroby velmi často navzájem porušo-
valy. V těchto místech bylo také mnohem častěji pozoro-
váno pietní složení kosterních ostatků staršího jedince po 

stranách mladšího. V některých hrobových jamách byly 
zjištěny zbytky dřev, pocházející pravděpodobně z rakví 
či pohřebních desek. Osobní výbava není nijak výrazně 
bohatá, zjištěn byl pouze typický kruhový šperk – záuš-
nice, ojediněle skleněné korálky, prsteny, železný nožík 
a v několika málo případech i mince (obr. 34). 

Nejvýznamější objev představuje sakrální stavba, je-
jíž základy byly odkryty v severovýchodním rohu plo-
chy, při stěně domu Vídeňská 16. Jedná se o orientovanou 

Obr. 35. Vídeňská ulice (A066/2012). 
Pohled na sakrální stavbu a vrcholně 
středověké situace, které ji porušily. 
Pohled od západu.
Abb. 35. Vídeňská-Straße (A066/2012). 
Ansicht des Sakralbaus und der hoch-
mittelalterlichen Situationen, die den 
Befund gestört haben. Blick von Wes-
ten.

Obr.  36. Cihlářská ulice (A030/2012). Vyznačení plochy 
výzkumu.
Abb.  36. Cihlářská-Straße (A030/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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stavbu s osou apsidy mírně vychýlenou k severu (obr. 35). 
Ze stavby se dochovala část lodě, apsida byla již v mi-
nulosti zničena, pouze na severní straně byl patrný její 
náběh. Zachycen byl neúplný negativ základového zdiva 
o mocnosti 20–40 cm. Vnitřní průměr rotundy je 6,0 m, 
síla zdiva 1–1,1 m (Merta, Sedláčková 2013).

Na pohřebišti se pohřbívalo po jistou dobu současně 
se sakrální stavbou, na což ukazuje i shodná orientace 
většiny hrobů s rotundou. Některé archeologické situace 
však naznačují, že v okolí rotundy pokračovalo pohřbívá-
ní i po jejím zániku, při respektování sakrálního prosto-
ru bývalé stavby během 12. století. Na konci 13. století, 
kdy již o pohřebišti nebylo povědomí, byla západní část 
rotundy porušena výstavbou dřevohliněného domu slou-
pové konstrukce a dalšími stavebními zásahy.

Osídlení vrcholného a pozdního středověku nebylo 
nijak výrazné a soustředilo se výhradně na prostor při uli-
ci Vídeňské. Kromě výše zmíněných situací se podařilo 
prozkoumat 4 sklípky orientované severojižním směrem. 
Ve dvou případech se pravděpodobně jednalo o lochy, při-
čemž zánik některých z nich můžeme předběžně zasadit 
až do období novověku. Tomuto období lze přiřadit i ně-
které další, avšak nečetné situace. Výrazná aktivita z 19. 
století byla zachycena v horní části plochy 01. Jednalo se 
o rozsáhlý výkop zaplněný různorodým odpadem, včetně 
např. celého slévačského tyglíku a množství struskového 
odpadu. Kamenná studna na ploše 02 zanikla pravděpo-
dobně až v 60. letech minulého století, její vznik však lze 
předpokládat mnohem dříve.

K. Ú. VEVEŘÍ
Cihlářská, parc. č. 1275 (akce A030/2012). Novo-

věk. Město. Záchranný výzkum. 

Archeologický záchranný výzkum doprovázel budo-
vání vodovodního řadu a následnou celkovou rekonstruk-
ci ulice Cihlářská (obr. 36).

Cihlářská ulice se nachází severně historického já-
dra města, v půdoryse tvoří velmi výraznou úhlopříč-
nou dominantu jinak pravoúhle rozparcelované části 
města. Výkopové práce trasy plynovodu zasáhly celou 
délku ulice Cihlářská při obou uličních čarách. Nadmoř-
ská výška povrchu dotčeného území se pohybuje okolo 
218,00–222,00 m. Zkoumaná lokalita se nachází na mír-
ném východním svahu spadajícím k toku říčky Ponávky 
v prostoru Lužáneckého parku. Geologické podloží je 
tvořeno kvartérní sprašovou návějí a naléhajícím půdním 
pokryvem v podobě vyvinutého holocenního půdního 
typu. V současné době se lokalita nachází zcela v měst-
ské zástavbě.

Zkoumaná plocha je součástí katastru bývalého stře-
dověkého brněnského předměstí, tzv. Nové ulice (později 
Velká Nová ulice, Grosse Neugasse, dnešní Lidická). Ta 
vznikla patrně již ve 13. století usazováním brněnských 
měšťanů na královské půdě severně od osídlení před Bě-
hounskou bránou. Rozvinula se jako oboustranná ulicov-

ka podél komunikace směrem ke Královu Poli, která dále 
pokračovala na Černou Horu, Svitavy a odtud do Čech. 
Od roku 1752 zde byla budována nová císařská silnice 
(Kuča 2000, 574).

Původní cesta spojující Velkou Novou ulici s cihelna-
mi ležícími západně dostala své jméno r. 1844. Pojme-
nována byla příznačně Zieglergasse (Cihlářská) a tento 
název si uchovala dodnes (Flodrová 1997, 47). Původně 
byla ulice Cihlářská vedena až k trase ulice Kotlářská, 
v současné podobě je zkrácena. Lze uvažovat, že osa Cih-
lářské ulice je vedena v trase přímé cesty do Medlánek 
a k Tišnovu, která zde existovala již ve středověku a od-
dělovala se od Velké Nové ulice těsně před jejím koncem 
(Kuča 2000, 579). Vzhledem k výhodnému geologické-
mu podloží vznikaly již od období středověku severně 
městských hradeb četné cihelny. Nejstarší cihelna při 
Cihlářské ulici je patrná na plánu I. vojenského mapo-
vání z let 1764–1768 (resp. 1780–1783). Zde je však již 
bez označení znázorněn pouze terénní zářez případného 
hliníku. Další cihelna vznikla pravděpodobně v zápětí 
severozápadně v prostoru pod Botanickou ulicí v místě 
dnešního Masarykova domova mládeže. Existovala ješ-
tě po polovině 19. století. Od poloviny 19. století začí-
ná také vznikat zástavba podél ulice. Při západní straně 
ulice vyrůstaly budovy rozličných podniků, nacházela se 
zde výroba kávových náhražek, tabáková výroba, později 
i sladovna. Tehdejší ulice byla výrazně užší než současná, 
lze předpokládat pouze jednoduchou přízemní zástavbu. 
V této podobě přetrvala až do období kolem roku 1900, 
kdy v jižní části počaly vyrůstat nové nájemní domy. Vět-
šina zástavby Cihlářské ulice nahradila starší domy až 
v průběhu 20. a 30. let 20. století.

Archeologický výzkum v prostoru Cihlářské ulice 
probíhal formou dohledu nad výkopovými pracemi lini-
ových tras plynovodu. 

Výkopové práce narušily povětšinou intaktní geolo-
gické podloží, místy však porušovaly pozůstatky lidské 
činnosti. Jednalo se především o narušená zdiva datova-
telná do průběhu 19. století, tedy do období vývoje první 
fáze zástavby podél ulice Cihlářské. V jižní části Cihlář-
ské při ulici Lidická byl dokumentován relikt sklepa za-
klenutý valenou cihelnou klenbou z kolkovaných cihel. 
Lze jej tedy datovat do 2. poloviny 19. století. Další po-
zůstatky cihelné zástavby byly zachyceny v prostoru před 
domem Cihlářská 15 a 15a a před domem Cihlářská 24. 
Doložena byla i zdiva domů Zieglergasse 9 a 11, patr-
ných v plánech z 19. století. V severní části ulice bylo 
pod současnou komunikací zachyceno dláždění povrchu 
ulice. Jednalo se pravděpodobně o dočasné či provizorní 
dláždění z doby jedné z jejích výrazných dostaveb (snad 
až ze 30. let 20. století). Bylo realizováno z lomového ka-
mene a betonových bloků. Při západní straně ulice nebylo 
v úseku od č. o. 15 po budovy Masarykova studentského 
domova zjištěno žádné geologické podloží; profi l výko-
pu sestával z navážek. Můžeme předpokládat, že se jedná 
o zasypanou část hliníku nejstarší cihelny situované při 
ulici Cihlářské již někdy v 18. století. Ukončení případné-
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ho hliníku cihelny je známo z výkopu vodovodu v úrovni 
průjezdu do objektu Masarykova studentského domova 
(Holub 2012b).

K. Ú. ZÁBRDOVICE
Koliště, Vlhká, parc. č. 633/5, 633/6, 653, 654, 674 

(akce A118/2012). Středověk, novověk. Město. Zjišťo-
vací výzkum. 

Zjišťovací archeologický výzkum v prostoru proluky 
mezi ulicemi Koliště a Vlhká v k. ú. Zábrdovice byl vyvo-
lán záměrem investora na výstavbu polyfunkčního objek-
tu v tomto prostoru (obr. 37). Realizován byl za účelem 
zjištění nálezové situace v prostoru budoucího staveniště.

Území se nachází nad soutokovou částí Svitavy 
a Ponávky, v povodí Ponávky. Geomorfologicky se jed-
ná o plochou říční nivu na pravobřeží Svitavy. Je částí 
nejsevernějšího ukončení Dyjskosvratecké nivy (Demek 
a kol. 1987, 61, 88, 175). V podrobnějším členění se jed-
ná o území Brněnského úvalu (Krejčí 1993, 133, 168). 
Zkoumaná lokalita se nachází v říční nivě Ponávky, která 
v minulosti protékala středem dotčeného území, a to až 
do 2. poloviny 20. století. Na sklonku 19. století bylo ko-
ryto překlenuto.

Prostor, kde se archeologický výzkum uskutečnil, byl 
od středověku součástí předměstské struktury Brna. Od 
13. století se totiž kolem města začal utvářet v podstatě 
souvislý prstenec předměstí, která spadala pod pravomoc 
městské jurisdikce. Žili zde především provozovatelé 
hlučných či jinak obtěžujících řemesel, dále řemeslní-
ci, jejichž obživa byla spojena se zemědělskou výrobou 
nebo byla bezprostředně závislá na vodním zdroji. Ne-
chyběla zde obydlí městské chudiny. Území, kterého se 
dotkl archeologický výzkum, bylo součástí druhé před-
městské čtvrti (Secundum quartale extra civitatem), která 
se též nazývala Před Měnínskou branou (Extra Menesen-
sem) nebo Koželužská (Quartale Cerdonum). K polovině 
14. století se tu mimo jiné jmenují ulice Jirchářská (Platea 
Irchariorum) a Koželužská (Platea Cerdonum; blíže např. 
Vičar 1966, 231). To společně s alternativním označením 

celé čtvrti napovídá, co bylo dominantní, i když samozřej-
mě nikoli jedinou obživou obyvatel předměstí. Pro zpra-
cování kůží zde ostatně byly příhodné podmínky. Jedna 
z nejdůležitějších vstupních položek výrobního procesu, 
voda, se totiž nacházela v těsné blízkosti v podobě říčky 
Ponávky. Ta z východní strany vymezovala hranice před-
městí. Jihovýchodně od něj se pak vlévala do Svitavy. Od 
Branky v ústí dnešní Kobližné ulice vedla ve středověku 
směrem k Cejlu ulička Provaznická. Od 40. let 14. století 

Obr. 37. Koliště, Vlhká (A118/2012). Vyznačení plochy 
výzkumu.
Abb. 37. Koliště-Straße, Vlhká-Straße (A118/2012). Be-
zeichnung der Grabungsfl äche.

Obr. 38. Koliště, Vlhká (A118/2012). 
Pohled na konstrukce vydřevení břehů 
Ponávky.
Abb. 38. Koliště-Straße, Vlhká-Straße 
(A118/2012). Blick auf die Auszimmerung 
der Ponávka-Ufer.
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je v pramenech zmiňována s Ponávkou souběžná ulice 
Koželužská, jakož i Pekařská směřující k Ponávce. Jde 
zhruba o úsek ulic Koliště/Benešova přibližně mezi Kře-
novou a Cejlem, resp. náměstím Malinovského. Za po-
kračování Koželužské ulice směrem k Brance na pravém 
břehu Ponávky považuje O. Vičar uličku Jirchářskou. 
Konečně lze uvést ojediněle zmíněnou uličku Žabí, do-
kládající existenci mokřin u Ponávky (Vičar 1966, 231). 

Na základě berního rejstříku z roku 1348 můžeme 
předpokládat, že na druhém předměstí stálo 127 domů 
(Mendl 1935, 59). Rozlohu předměstí v té době rekon-
struoval O. Vičar na 12 hektarů (Vičar 1966, 271). 15. 
století znamenalo pro brněnská předměstí útlum vývoje. 
V důsledku husitských a pak česko-uherských válek do-
šlo k jejich značnému poškození a následné redukci zá-
stavby. V průběhu 16. století se předměstí začalo znovu 
rozvíjet, jeho rozsah ovšem nedosáhl předhusitské úrov-
ně (Kuča 2000, 55-58). Do poloviny 17. století předměst-
ské osídlení nepříznivě ovlivňovalo zesilování městského 
opevnění. Naprostou katastrofu znamenalo dvojí švédské 
obléhání v letech 1643 a 1645 a následná přeměna Brna 
na barokní pevnost (Kuča 2000, 79). Ke starší historii 
území se lze vyjádřit pouze na základě výsledků archeo-
logických výzkumů.

Archeologický výzkum v místě budoucího staveniště 
Edison Center zjistil bohaté historické osídlení. Režim 
využití celého prostoru v minulosti výrazně ovlivňovala 
říčka Ponávka, která protékala ve směru sever – jih stře-
dem budoucího staveniště. Dodnes je dochováno klenuté 
koryto (s. j. 900) vybudované nad říčkou v závěru 19. 
století. 

V ploše A, na levobřeží Ponávky, byly zachyceny pod 
vrstvami novověkých navážek nivní sedimenty souvise-
jící s geologicky velmi mladou činností toku. Levý břeh Ponávky tvořily historicky pravděpodobně periodicky 

zaplavované mokřadní louky, v průběhu středověku a no-
vověku nebyl zřejmě trvaleji osídlen. Pravěké osídlení 
v nivních uloženinách nelze vyloučit, nebylo však dosa-
ženo potřebné hloubky výkopu, aby bylo potvrzeno. 

V ploše B a C bylo zjištěno intenzivní osídlení 13.–
17. století. Nejzásadnější archeologické situace tvoří zjiš-
těné úpravy břehů Ponávky, především v sondě S6 (obr. 
38). Dendrochronologicky můžeme nejstarší aktivity 
vydřevení břehů datovat do 2. poloviny 13. století (Ko-
lář 2012), stratigrafi cky níže se však nachází ještě jedna 
fáze břehů, jejíž konstrukční prvky v současné době nelze 
datovat. To poukazuje na intenzivní hospodářské využití 
daného prostoru a výrazné úpravy terénu a břehů říčky již 
kolem poloviny 13. století. Nepatrné pozůstatky středo-
věké zástavby se projevují v podobě sporadicky zachy-
cených sloupových jam. Výraznější pozůstatky zástavby 
druhé předměstské čtvrti můžeme očekávat v prostoru 
těsně přiléhajícímu k ulici Koliště a dále při ulici Cejl. 
Výrazná aktivita, patrně řemeslného původu, byla zachy-
cena v sondě S7. Je s podporou dendrochronologických 
dat datována do průběhu 16.–17. století (Kolář 2012). 
Využití dané oblasti pro kůžezpracující řemesla napovídá 

Obr. 39. Koliště 19 (A072/2012). Vyznačení plochy vý-
zkumu.
Abb. 39. Koliště-Straße 19 (A072/2012). Bezeichnung 
der Grabungsfl äche.

Obr. 40. Příkop (A032/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 40. Příkop-Straße (A032/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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i složení osteologického materiálu s drtivou převahou zá-
stupců ovcí, koz a skotu (Holub 2013c).

Koliště 19, parc. č. 556/7 (akce A072/2012). Novo-
věk. Město. Záchranný výzkum. 

Archeologický výzkum prováděný formou dohledu 
doprovázel odvlhčení domu Koliště 19 (obr. 39). Nálezo-
vá situace sestávala z jednoho dokumentovaného profi lu 
v severní stěně výkopu pro odvlhčení budovy. Pod úrovní 
dokumentovaných navážek (s. j. 101–104) se nacházela 
cca 0,6 m mocná vrstva (s. j. 100), která naléhala přímo 
na vyvinutý půdní typ. Z nálezové situace nebyl získán 
žádný keramický materiál, který by umožnil její datová-
ní. Sledovaná mocnost holocenního půdního typu činila 
minimálně 0,5 m. Navazující uloženina s. j. 100 zřejmě 
představuje velice mladý nivní sediment. S. j. 101 souvi-
sí snad s komunikací a následné uloženiny s. j. 102–104 
představují navážky. 

Zásadní informace získaná archeologickým výzku-
mem tak souvisí se zjištěním úrovně geologického podlo-
ží a jeho skladbou (Holub 2013d).

Příkop, parc. č. 534 (akce A032/2012). Novověk. 
Město. Záchranný výzkum. 

Akce byla vyvolána rekonstrukcí nízkotlakého ply-
novodu v ulici Příkop. Výkopové práce trasy plynovodu 
zasáhly v podstatě celou délku ulice Příkop při její vý-
chodní uliční čáře (obr. 40). Přípojky plynovodu byly re-
alizovány překopy i příčně přes ulici. Nadmořská výška 
povrchu zkoumaného území se pohybuje okolo 207,00 m. 
Zkoumaná lokalita se nachází na mírném jihozápadním 
svahu probíhajícím od Černých Polí až do říční nivy řeky 
Svitavy. Ze západní strany je ohraničena nivou Ponávky, 
v jejíž trase dnešní ulice Příkop zhruba probíhá. Geolo-
gické prostředí je tvořeno nivními sedimenty a kvartérní 
sprašovou návějí, na niž naléhá vyvinutý půdní horizont.

Lokalita je situována východně středověkého jádra 
města Brna. Ve 13. století vyrostlo nedaleké osídlení na-
zývané Ponava, uváděné pod tímto jménem roku 1306. 
V letech 1348 a 1360 se poprvé uvádí pod jménem Cejl 
(Linea). Název i charakter ulice svědčí pro jednotný ko-
lonizační počin, který snad vznikl jako pokračování pů-
vodní Ponavy (Kuča 2000, 317, 321). Roku 1788 vzniká 
v této oblasti předměstí nazvané na počest Josefa II. Jo-
sefov. Jeho katastr byl určen výměrou bývalé Jezuitské 
zahrady, která přiléhala k východnímu břehu Ponávky 
pod hrází Hutterova rybníka (Kuča 2000, 374). V koneč-
né podobě byl Josefov tvořen čtyřmi navzájem kolmými 
ulicemi (dnes Příkop, Stará, Příční a část Bratislavské; 
Kuča 2000, 83). Ulice vznikla již v závěru 18. století pod 
názvem Josefstädter Graben (Josefovský příkop). Roku 
1867 se jmenovala Ponawka-Gasse. K původnímu názvu 
Josefský příkop, resp. Příkop se ulice navrátila až po roce 
1945 (Flodrová 1997, 196).

Výkop plynovodu byl veden ve stávající trase dosa-
vadního vedení. Nenarušené archeologické situace tak 

nabízely pouze řezy hloubenou rýhou. V dokumentova-
ných řezech byly zjištěny cihelné konstrukce náležející 
dnes již snesené zástavbě vzniklé v tomto prostoru v zá-
věru 18. a v průběhu 19. století. Na soutisku historického 
a současného katastrálního plánu je patrné, že přibližně 
v trase plynovodu probíhala západní obvodová zeď zá-
stavby při ulici Bratislavská, která navazovala na parcel-
ní zeď, a to až po budovu Ponawka 13. Základová zdiva 
budovy Ponawka 13 byla pozorována také v trase plyno-
vodu. 

Vzhledem k realizované hloubce výkopů byly archeo-
logickým výzkumem na lokalitě zjištěny pouze nejmladší 
možné zachytitelné aktivity (zástavba 19. století). Starší 
antropogenní činnost nebyla vzhledem k přírodním pod-
mínkám (niva řeky Ponávky) zachycena, i když ji lze zce-
la oprávněně předpokládat (Holub 2012d).

Stará 12, parc. č. 435 (akce A034/2012). Novověk. 
Město. Záchranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum proběhl v souvis-
losti s novostavbou bytového domu Augustin v ulici Stará 
v Brně (obr. 41). 

Zkoumaný prostor se nachází v západní uliční čáře 
ulice Stará. Nově budovaný objekt nahradí   jeden z po-
sledních přízemních domů náležejících starší zástavbě 
ulice, která masově zanikala při budování nájemních 
domů na přelomu 19. a 20. století. Nadmořská výška 
povrchu zkoumaného území se pohybuje mezi 206,50 – 
207,20 m. Zkoumaná lokalita se nachází na mírném ji-
hozápadním svahu probíhajícím od Černých Polí až do 
říční nivy řeky Svitavy. Geologické prostředí je tvořeno 

Obr. 41. Stará 12 (A034/2012). Vyznačení plochy výzku-
mu.
Abb. 41. Stará-Straße 12 (A034/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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kvartérní sprašovou návějí, na niž naléhá vyvinutý půdní 
horizont.

Obecná historie území je popsána v rámci předchozí 
akce (A032/2012). Při výrazné přestavbě čtvrti v závěru 
19. a první třetině 20. století byla ulice Stará v její vý-
chodní části rozšířena posunutím uliční čáry. Po zhruba 
100 letech tak v tomto prostoru zanikají poslední docho-
vaná torza architektury upomínající na podobu ulice Sta-
ré v 19. století, v době  před výstavbou činžovních domů 
(naposledy Stará 22, nyní Stará 12). Na tomto místě je 
třeba upozornit na nutnost maximální dokumentace stá-
vající zástavby před její demolicí. 

Ulice Stará se před polovinou 19. století (1844) nazý-
vala Obere Quergasse – Horní Příční, od roku 1867 nes-
la název Köffi lerova. Jako Stará je poprvé nazvána roku 
1919, v období 2. světové války se jí opět vrátil název 
Köffi lergasse a po roce 1945 Stará (Flodrová, Galasov-
ská, Vodička 1984, 163).

Ve středověku a v novověku bylo území využíváno 
jako zázemí předměstské osady Cejl. Tak je to patrné 
i na plánu a vedutě H. B. Bayera a H. J. Zeisera z ob-
dobí kolem poloviny 17. století. První osídlení můžeme 
v celé oblasti hledat až po založení Josefova roku 1788. 
Z této doby mohou pocházet i nejstarší zachycené arche-
ologické situace. Jedná se především o odpadní jímku 
(s. j. 500). Byla hloubena na oválném půdoryse o roz-
měru 2,9 x 2,1 m. Původní hloubka dosahovala okolo 
2,1 m. Archeologicky byla zkoumána ze snížené úrovně 
výplň o mocnosti cca 0,9 m (s. j. 110). Z výplně jímky 
byl získán bohatý soubor nálezů datovatelný do přelomu 
18. a 19. století. Další odpadní jímka, tentokráte vyzděná 
konstrukcí s. j. 903 byla zjištěna v řezu P4 v jihozápad-
ním rohu stavební jámy. Jímka náleží sousední parcele, 
můžeme ji datovat do 19. století (uloženina s. j. 112). Se-
verní část zkoumané parcely zaujímal především prostor 
hloubeného sklepa vybudovaného pravděpodobně mini-
málně ve dvou stavebních fázích. Nejstarší část sklepa se 
jeví jako protáhlý obdélníkovitý objekt zaklenutý cihel-
nou valenou klenbou (s. j. 904). Na ten navazuje rozšíření 
sklepa se zalomeným přístupovým schodištěm (s. j. 901), 
jak ho známe ze zaměření stávajícího objektu před jeho 
demolicí. Západní rameno sklepa bylo přezděno kon-
strukcí s. j. 905 a dále již nebylo využíváno. K tomuto zá-
sahu zřejmě vedly statické problémy západní části sklepa, 
způsobené jeho vystavěním do trasy staršího lochu (s. j. 
502). Ten byl zachycen z povrchu geologického podloží, 
kde se projevoval souvislým pásmem propadů a proklesů 
zeminy (např. s. j. 103). Dna lochu nebylo výkopem sta-
vební jámy dosaženo. Na severní straně opouštěl objekt 
lochu současnou parcelu, což by indikovalo skutečnost, 
že jeho vybudování předcházelo známé parcelaci. Vzhle-
dem k tomu, že nebyly dosaženy komunikační a užitné 
úrovně objektu, nelze se k jeho datování vyjádřit blíže 
(Holub 2012f).

Ulice Stará, parc. č. 64/1 (akce A017/2012). Novo-
věk. Město. Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí vo-
dovodu a kanalizace v ulici Stará (obr. 42). Zkoumaná 
lokalita se nachází na mírném jihozápadním svahu pro-
bíhajícím od Černých Polí až do říční nivy řeky Svitavy. 
Geologické prostředí je tvořeno kvartérní sprašovou ná-
vějí, na niž naléhá vyvinutý půdní horizont. Obecná his-
torie území je popsána výše (akce A032/2012).

Při č. o. 23 byla v přípojce dokumentována konstruk-
ce ze smíšeného zdiva zděná na okrovou maltu (s. j. 900). 
Lze ji interpretovat jako základové zdivo uliční čáry uli-
ce Stará před vybudováním současné zástavby východní 
uliční linie (Holub 2012e). 

Lucie Černá, Miroslav Dejmal, Petr Holub, Václav 
Kolařík, David Merta, Marek Peška, Lenka Sedláčková, 

Hynek Zbranek, Antonín Zůbek

Obr. 42. Stará ulice, parc. č. 64/1 (A017/2012). Vyznače-
ní plochy výzkumu.
Abb. 42. Stará-Straße (A017/2012). Bezeichnung der 
Grabungsfl äche.
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Resumé
Brno (Bez. Brno-Stadt)

Katastralgebiet Stadt Brno
Benešova-Straβe, Divadelní-Straβe, Parz. Nr. 

268/1, 270 (Aktion A099/2012). Mittelalter?, Neuzeit. 
Vorstadt, Fortifi kation. Rettungsgrabung, Sanierung 
unterirdischer Räume.

Archäologische Ausgrabung erfasste die barocke 
Stadtbefestigung einschließlich der teilweise erhaltenen 
Kasematten der IV., sog. Mönitzer (Měnínský) Bastion. 
Die Befestigung entstand im Laufe der zweiten Hälfte der 
1650er Jahre an der Stelle der ursprünglichen mittelal-
terlichen Vorstadt, deren Teile unterhalb der Wälle kon-
serviert sind.

Benešova-Straβe, Parz. Nr. 270, 272/2, 273/1 (Ak-
tion A119/2012). Mittelalter, Neuzeit. Vorstadt, Forti-
fi kation, Kommunikation. Rettungsgrabung, Sanie-
rung unterirdischer Räume.

Archäologische Ausgrabung belegte erhaltene ar-
chäologische Situationen aus der Zeit vor der Mitte des 
17. Jahrhunderts, die unter den Wällen der Bastion-Be-
festigung konserviert sind. Es handelt sich vor allem um 
den Fund einer Ringstraße um die Stadt aus dem 16. oder 
der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Česká-Straβe 6, Parz. Nr. 543, 544, 545 (Aktion 
A94/2012). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung, Hausrekonstruktion.

Im Rahmen der Ausgrabungen im Hof eines ehema-
ligen Mietshauses untersuchte man Teile zweier mittel-
alterlicher Parzellen, auf denen die Hinterkammern der 
bürgerlichen Häuser erhalten blieben. Es handelte sich 
um die Hintertrakte der Häuser aus dem Ende des 13. bis 
der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Man identifi zierte drei 
Holz-Erde-Souterrains aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhun-
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derts. Erfasst wurde das mittelalterliche Mauerwerk vom 
ehemaligen Haus Česká 4. Überreste der älteren oberir-
dischen mittelalterlichen Bebauung wurden im Interieur 
des Hauses an der Jakubská-Straße freigelegt. Neben Pfo-
sten- und Abfallgruben untersuchte man 15 Senkgruben, 
einen mittelalterlichen Steinbrunnen und zwei Holzbrun-
nen.

Dominikánská-Straβe, Biskupská-Straβe, Petrská-
-Straβe, Muzejní-Straβe, Šilingrovo náměstí (Platz), 
Radnická-Straβe/Zelný trh, Parz. Nr. 319, 372, 397, 
486, 491 (Aktion A074/2012, A079/2012). Mittelalter, 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Rekonstruktion ei-
ner Wärmeleitung.

Die dokumentierten Gräben für eine Dampfrohrlei-
tung haben meistens nur rezente Aktivitäten gestört. Er-
fasst wurden einige positive archäologische Situationen 
aus dem Mittelalter (die Straßen Dominikánská, Muzejní 
und Zelný trh).

Josefská, Kirche St. Joseph, Parz. Nr. 237/3 (Akti-
on A137/2012). Neuzeit. Stadt, Kirche. Rettungsgra-
bung, Fußbodenumgestaltung.

Im Interieur der Kirche St. Joseph wurden Planier-
schichten gestört, die durch den Abbruch der zum Aufbau 
der Kirche abgekauften Häuser entstanden. Im Gegensatz 
zu der Voraussetzung wurden keine Konstruktionen von 
diesen Häusern erfasst.

Orlí-Straβe, Měnínská-Straβe, Novobranská-Stra-
βe, Parz. Nr. 198, 249, 253 (Aktion A029/2012). Mitte-
lalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Rekonstruk-
tion einer Gasrohrleitung.

Archäologische Ausgrabung lieferte neue Kennt-
nis über die mittelalterliche Stadtbefestigung von Brno. 
Erfasst wurde die Leibung der Durchfahrt der älteren 
Phase des Mönitzer Tores (Měnínská brána), in der No-
vobranská-Straße dann der eigentliche Verlauf der Stadt-
mauer. In der Orlí-Straße erfasste man die ursprüngliche 
spätgotische südliche Straßenfl ucht.

Orlí-Straβe, Měnínská-Straβe, Novobranská-Stra-
βe, Parz. Nr. 198, 249, 253 (Aktion A043/2012). Mi-
ttelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Straßenre-
konstruktion.

Archäologische Ausgrabung lieferte neue Feststellun-
gen und Ergänzungen zur Kenntnis der Entwicklung der 
Stadtbefestigung. In der Měnínská-Straße erfasste man 
die Wehrmauer, freigelegt wurde das Mauerwerk des 
ursprünglichen Mönitzer Tores (Měnínská brána) ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Straßenebe-
nen mit Radspuren. Man konnte die spätmittelalterliche 
Phase seines Barbakans oder Barbakangrabens erfassen. 
Im oberen Teil der Orlí-Straße dokumentierte man die 
Mauern des Areals des Minoritenklosters auf der Ebene 
des Fundaments und das Fundament eines anliegenden 
neuzeitlichen Brunnens mit halbkreisförmigem Grund-

riss. Freigelegt wurde das Fundament des Kloster – bzw. 
Gasthauses aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.

Petrov, Parz. Nr. 299/1, 299/4, 353/5/1 (Aktion 
A124/2012). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Fortifi kation. 
Rettungsgrabung, Erdleitungsnetz.

Archäologische Ausgrabung belegte die Untergrun-
debene, in die einige Objekte unbekannter Funktion 
versenkt waren. Verschiedene Gruben mittelalterlichen 
sowie neuzeitlichen Alters hingen mit der Bebauung der 
Stadtparzellen zusammen, die wir in diesem Raum erst 
seit dem 16. Jahrhundert erwarten können. Dokumentiert 
wurden zwei Konstruktionen von unbekanntem Zweck 
und die Ecke eines gemauerten Baus. Erfasst wurde das 
Mauerwerk der Zwingermauer der Stadtbefestigung.

Petrov 4, Parz. Nr. 343 (Aktion A016/2012). Mitte-
lalter, Neuzeit. Stadt, Architektur, Fortifi kation. Ret-
tungsgrabung, Hausrekonstruktion.

Im Zusammenhang mit Rekonstruktion des Hauses 
Petrov 4 südlich des Presbyteriums der Kirche St. Peter 
und Paul verlief im Interieur des Erdgeschosses eine ar-
chäologische Ausgrabung. Die Besiedlung der Anhöhe 
beginnt hier am Ende des 12. Jahrhunderts und ist durch 
eine ungefähr 0,6 m starke Schichtenfolge belegt. Schon 
vor dem Jahre 1250 baute man hier ein Holz-Erde-Haus, 
das am Ende desselben Jahrhunderts niedergebrannt ist. 
Ersetzt wurde das Haus durch einen teilweise gemauer-
ten Bau, von dem der Steinkeller erhalten blieb (unter der 
Zweiraum-Anordnung). Das gemauerte Obergeschoss 
ist aus großen Ziegeln gebaut (in Brno seit 1350 im Ge-
brauch). Dies belegt, dass sowohl das Erd- als auch das 
Obergeschoss für eine gewisse Zeit aus Holz und Erde 
gebaut waren. In der Spätgotik wurde das Haus erweitert, 
indem man an seine Südseite den dritten Teil angebaut 
hat.

Radnická-Straβe 8 und 6, Parz. Nr. 438 (Aktion 
A03/2012). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung, statische Sicherung des Objektes.

Das Alte Rathaus repräsentiert einen Komplex von 
Gebäuden, die innerhalb von einer ziemlich langen Zeit-
spanne entstanden sind. Die Ausgrabung belegte die 
Siedlungsanfänge aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts. Nach diesem Horizont ist allmählich die Bebauung 
entstanden, die dem Bau des Rathauses vorausgegangen 
war. Aus der jüngeren Periode stammte ein Brotofen. Erst 
danach begann der Aufbau des Rathauses (um 1240), 
von dem das Fundament und die damit zusammenhän-
genden stratigraphischen Situationen freigelegt wurden. 
Dokumentiert wurden auch die Gewölbe und baulichen 
Eingriffe in historische Konstruktionen der Obergeschos-
se. Im Haus Radnická 6 legte man Substruktionen eines 
gemauerten zweiräumigen Hauses aus dem Ende des 13. 
Jahrhunderts frei.
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Starobrněnská 9, Parz. Nr. 380 (Aktion 
A0100/2012). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgra-
bung, Bebauung im Hof.

Die Ausgrabung im Hof des Mietshauses 
Starobrněnská 9 aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts er-
fasste Relikte dreier neuzeitlicher Senkgruben und Frag-
ment eines Holz-Erde-Fundaments aus dem Anfang des 
13. Jahrhunderts. Die meisten archäologischen Situatio-
nen wurden am Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen 
des Hausbaus vernichtet.

Katastralgebiet Královo Pole
Božetěchova-Straβe, Parz. Nr. 594/1, 592/2, 592/3, 

592/4, 592/5 (Aktion A014/2012). Mittelalter, Neuzeit. 
Dorf, Stadt. Rettungsgrabung, neue Bebauung.

Archäologische Ausgrabung erfasste zwei in den Lös-
suntergrund versenkte Keller, beide vermutlich mittel-
alterlich. Im Laufe des 18. oder 19. Jahrhunderts wurde 
hier eines der Brauereigebäude mit großen Kellerräumen 
gebaut.

Chaloupkova-Straβe, Mojmírovo náměstí (Platz), 
Parz. Nr. 955, 1101/1 (Aktion A018/2012). Mittelalter. 
Dorf, Stadt. Rettungsgrabung, Kanalisation.

Dokumentiert wurde ein Faschinenweg in der südli-
chen Ausmündung des Mojmírovo-Platzes, zu dem kein 
Datierungsmaterial zur Verfügung steht. Die entnomme-
nen Holzproben haben sich als ungeeignet zur dendro-
chronologischen Datierung herausgestellt.

Katastralgebiet Ponava
Štefánikova-Straβe 607, Parz. Nr. 456/11, 456/12, 

456/13, 456/14, 456/22 (Aktion A001/2012). Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung, Hausrekonstruktion.

Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung lie-
ferten die Kenntnis über die Entwicklung der Bebauung 
der Parzelle während des 19. und am Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Ältere Fundsituationen wurden nicht erfasst.

Pionýrská-Straße, Parz. Nr. 777/1 und 777/4 (Ak-
tion A051/2011). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, 
Straßenrekonstruktion.

In den tiefsten Gräben erfasste man fl uviale, ver-
mutlich im ehemaligen Spielberger Teich abgelagerte 
Sedimente. Darunter befanden sich die ursprünglichen 
fl uvialen Sedimente des Ponávka-Flusses. Erfasst wurde 
ein Teil einer 10 m breiten frühneuzeitlichen Straße, die 
vermutlich nach Královo Pole führte.

Katastralgebiet Staré Brno
Kopečná-Straβe, Parz. Nr. 1223 bis 1229, 1160/20, 

1147/9, 1147/10, 1147/13 (Aktion A53/2012). Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung, Parkhaus.

Archäologische Ausgrabung erfasste hier die Ent-
wicklung der Vorstadtbebauung vom 16. bis zum 21. 
Jahrhundert. Von den ältesten Bauobjekten, die vermut-
lich durch Holz-Erde-Bauten repräsentiert waren, über 
ziegelgemauerte Häuser mit in Felsen gehauenen Kel-
lern, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nie-
dergerissen wurden, bis zu den Betongaragen, die vor 
dem Beginn der archäologischen Ausgrabung abgebro-
chen und planiert wurden. In der Neuzeit handelte es sich 
um die Bebauung zweier Parzellen, die später zu einem 
Haus verschmolzen ist.

Kopečná-Straβe, Parz. Nr. 1175, 1176 (Aktion 
A07/2012). Mittelalter, Neuzeit. Vorstadt. Rettungs-
grabung, Aufbau eines Wohnhauses.

Die Ausgrabung belegte die früheste Ausnutzung 
dieses Raumes während der Jungburgwallzeit, die durch 
einen in den Hang eingebauten Ofen dokumentiert ist. 
Danach folgte die Besiedlung aus dem 1. Drittel des 13. 
Jahrhunderts – die Einebnung des Hangs, auf der ein Haus 
gebaut wurde. Nach seinem Untergang durch Feuer wur-
de in die dadurch entstandene Planierschicht der Keller 
von einem Holz-Erde-Haus versenkt. Die Besiedlung hat 
nur eine relativ kurze Zeit gedauert; von der Mitte des 13. 
Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
war der Raum nicht besiedelt. Seit der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts ist er jedoch intensiv ausgenutzt worden. 
Erfasst wurden hier zahlreiche kleine eingetiefte Objekte 
und Relikte von fünf unterirdischen Kellern, in zwei Fäl-
len auch mit erhaltenen Halseingängen. Die Nutzung des 
Raumes endet allem Anschein nach im Zusammenhang 
mit den Kriegsereignissen während des Dreißigjährigen 
Krieges. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein Haus 
an der Straßenfl ucht gebaut.

Mendlovo náměstí (Platz), Parz. Nr. 810, 812, 
946/2, 4 (Aktion A075/2012). Mittelalter, Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung, Rekonstruktion des Gleiso-
berbaus.

Nicht mal die tiefsten Gräben haben den geologi-
schen Untergrund erreicht; stellenweise erfasste man 
nur die mittelalterlichen Anschwemmungen der Svratka 
(Schwarzach). Deren Oberfl äche war an einigen Stellen 
durch Steinsatz verfestigt. Das Gelände ist durch Schich-
ten angewachsen, von denen einige den Charakter von 
Anschwemmungen hatten. Dokumentiert wurde ein 
Mauersegment. Die Frage ist, ob es einem Gebäude, be-
ziehungsweise einer Brücke über den Mühlgraben ange-
hört hat. Die festgestellten Relikte gemauerter Bebauung 
sind neuzeitlich. Diese Gebäude wurden in den 1960er 
Jahren abgerissen.
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Pekařská-Straße 53, Parz. Nr. 1752/1 (Aktion 
A036/2012). Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Kloster. Ret-
tungsgrabung, II. Bauetappe des Internationalen 
Zentrums für klinische Forschung.

Archäologische Ausgrabung erfasste hier Relikte ei-
nes alten Krankenhausgebäudes, das man auf Plänen aus 
dem Anfang des 20. Jahrhunderts sehen kann. Die For-
schung konzentrierte sich aber vor allem auf ältere Akti-
vitäten aus der Zeit, als dieses Areal dem anfangs des 14. 
Jahrhunderts gegründeten Dominikanerinnenkloster zu 
St. Anna gehört hatte. Nach dessen Aufl ösung infolge der 
josephinischen Reformen in den 1780er Jahren wurden 
seine Gebäude und Grundstücke zur Grundlage des all-
mählichen Aufbaus des Krankenhauses zu St. Anna. Die 
älteste Aktivität repräsentierte hier die mittelalterliche 
Schicht (14. – 15. Jahrhundert), die an eine Schichtenfol-
ge von Auelehmen angesetzt hat. Danach folgte eine all-
mähliche Erhöhung des Geländes in der Neuzeit. Erfasst 
wurden zwei parallele Liniengräben, die vielleicht das 
zentrale Areal des Klosters abgegrenzt und vor Hochwas-
ser geschützt haben. Freigelegt wurde ein Segment von 
einem bombensicheren Unterstand. Von seiner Existenz 
war bis dahin nichts bekannt. Er stammt vermutlich aus 
dem 2. Weltkrieg. Zwei ähnliche Unterstände untersuchte 
man schon in den Jahren 2008 und 2009.

Katastralgebiet Štýřice
Dvorského-Straβe, Parz. Nr. 207/33, 207/34, 218/3, 

221/1, 221/2 (Aktion A76/2012). Neuzeit. Stadt. Rettu-
ngsgrabung, Aufbau des Arbeitsamtes der Tschechis-
chen Republik – Brno-Stadt.

Archäologische Ausgrabung erfasste einen Teil des 
Südufers von dem ehemaligen Mäander des Svratka-
Flusses (Schwarzach). Dokumentiert wurden ein Teil-
schnitt durch das Ufer des Flussbetts und seine Verfül-
lung, und die Zusammensetzung des erhaltenen obersten 
Teiles des geologischen Untergrundes. Anthropogene 
Aktivitäten wurden nicht erfasst.

Vídeňská-Straße, Parz. Nr. 640/8, 640/17, 652/3, 
652/6, 676/1, 678/1, 678/2, 679, 680 (Aktion A066/2012). 
Frühmittelalter, Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Vorstadt, 
Sakralarchitektur. Rettungsgrabung, Aufbau eines 
Wohnhauses.

Archäologische Ausgrabung knüpft an die I. Etappe 
des Aufbaus des Wohnhauses Vídeňská an, die im Jahre 
2009 durchgeführt wurde. Von früheren Ausgrabungen 
wissen wir, dass es sich aus archäologischer Sicht um 
eine sehr bedeutende multikulturelle Fundstelle handelt, 
die vom Paläolithikum bis heute besiedelt ist. Am inten-
sivsten wurde dieser Ort im Frühmittelalter, bzw. in der 
Jungburgwallzeit besiedelt. Neben einer pyrotechnischen 
Anlage, von der wir schon aus älteren Ausgrabungen 
mehr als 20 Exemplare kennen, untersuchte man zwei 
Vorratsgruben mit verbrannten Wänden. Das reiche In-

ventar wird durch die Funde von Eisengegenständen er-
gänzt – Schnallen, Messer, Hufeisen, aber auch Fragment 
einer Schwertklinge und eine vollständige Pfl ugschar. 
In zwei Fällen erfasste man einen eingetieften Bau mit 
Herd. Identifi ziert wurde auch eine Palisadeneinfriedung, 
die wir bereits von der Ausgrabung im Jahre 2009 ken-
nen. Freigelegt wurde ein weiterer Teil des jungburg-
wallzeitlichen Gräberfeldes mit einem Sakralbau. Die 
Ausgrabungen in den Jahren 2009 und 2011 erfassten 46 
Individuen in 40 Grabgruben. Während der gegenwär-
tigen Forschung wurden 388 Individuen ergraben. Die 
Gräber waren in Reihen angeordnet und nach West – Ost 
orientiert. Die Intensität von Bestattungen ist in Richtung 
zum Sakralbau angewachsen und in seiner Nähe haben 
sich die Gräber oft gegenseitig gestört.

Den wichtigsten Befund repräsentiert ein Sakralbau, 
der in der nordöstlichen Ecke der Grabungsfl äche bei der 
Wand des Hauses Vídeňská 16 erfasst wurde. Es handelt 
sich um einen orientierten Bau mit der Achse der Apsis 
ein wenig nach Norden abgelenkt. Von dem Gebäude er-
hielt sich ein Teil des Schiffs; die Apsis wurde bereits in 
der Vergangenheit vernichtet, nur auf der Nordseite blieb 
ihre Andeutung erhalten. Erfasst wurde nur ein unvoll-
ständiges Negativ der Fundamentmauer mit einer Stär-
ke von 20–40 cm. Der Innendurchmesser der Rotunde 
beträgt 6,0 m bei der Wandstärke von 1,0–1,1 m. Das 
festgestellte Gräberfeld war wenigstens für eine gewis-
se Zeit gleichzeitig mit dem Sakralbau, worauf auch die 
identische Ausrichtung der meisten Gräber und der Ro-
tunde hinweist. Einige archäologische Situationen deuten 
jedoch an, dass man in der Umgebung der Rotunde auch 
nach ihrem Verfall bestattet hat. Der Sakralbereich des 
ehemaligen Baus wurde dabei während des 12. Jahrhun-
derts respektiert. Am Ende des 13. Jahrhunderts wurde der 
westliche Teil der Rotunde durch ein Holz-Erde-Haus mit 
Pfostenkonstruktion und durch zahlreiche andere Eingrif-
fe gestört. Die hoch- und spätmittelalterliche Besiedlung 
konzentrierte sich im Raum neben der Vídeňská-Straße, 
wo man vier in den Löss hineingegrabene Keller unter-
suchte.

Katastralgebiet Veveří
Cihlářská-Straβe, Parz. Nr. 1275 (Aktion 

1030/2012). Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Kana-
lisation.

Die Erdarbeiten haben meistens einen intakten geo-
logischen Untergrund gestört. An einigen Stellen erfasste 
man jedoch auch Mauern aus dem 19. Jahrhundert, aus 
der ersten Entwicklungsphase der Bebauung entlang der 
Cihlářská-Straße. An der Westseite der Straße hat man im 
Abschnitt von der Orientierungsnummer 15 bis zu den 
Gebäuden des Masaryk-Studentenheims keinen geolo-
gischen Untergrund festgestellt. Das Profi l des Grabens 
bestand aus Aufschüttungen. Möglicherweise handelt es 
sich um einen verfüllten Teil der Lehmgrube der ältesten 
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Ziegelei, die in der Cihlářská-Straße schon irgendwann 
im 18. Jahrhundert in Betrieb war.

Katastralgebiet Zábrdovice
Koliště-Straβe, Vlhká-Straβe, Parz. Nr. 633/5, 

633/6, 653, 654, 674 (Aktion A118/2012). Mittelalter, 
Neuzeit. Stadt. Probegrabung, der Wohn- und Büro-
komplex Edison Center.

Archäologische Ausgrabung im Raum der künftigen 
Baustelle erfasste eine dichte historische Besiedlung. 
Das Regime des ganzen Raumes wurde in der Vergan-
genheit auf deutliche Weise durch den Ponávka-Fluss 
beeinfl usst, der in Richtung Norden – Süden durch die 
Mitte der künftigen Baustelle durchfl oss. Bis heute erhielt 
sich das gewölbte, in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erbaute Flussbett. Auf dem linken Ufer der Ponávka hat 
man unter den Schichten neuzeitlicher Aufschüttungen 
Auensedimente festgestellt, die mit einer geologisch sehr 
jungen Aktivität des Wasserlaufs zusammenhängen. Ge-
formt wurde das linke Ufer der Ponávka durch historisch 
vermutlich regelmäßig überschwemmte Sumpfwiesen 
und das war offensichtlich der Grund, warum es im Mit-
telalter und in der Neuzeit nicht dauerhaft besiedelt war.

Auf dem rechten Ufer erfasste man intensive Be-
siedlung aus dem 13.–17. Jahrhundert. Die wichtigsten 
archäologischen Situationen repräsentieren die festge-
stellten Änderungen der Ponávka-Ufer. Dendrochronolo-
gisch können wir die älteste Verfestigung der Ufer in die 
2. Hälfte des 13. Jahrhunderts datieren, stratigraphisch 
tiefer befi ndet sich jedoch noch eine Phase der Ufer. Dies 
deutet auf eine intensive wirtschaftliche Nutzung des be-
treffenden Raumes und deutliche Umgestaltungen des 
Terrains und der Flussufer schon um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts hin. Undeutliche Überreste mittelalterlicher 
Bebauung erscheinen in Form von sporadisch erfassten 
Pfostengruben. Die Nutzung des behandelten Gebietes 
für lederverarbeitende Handwerke wird durch die Zu-
sammensetzung des osteologischen Materials mit abso-
luter Dominanz von Schaf, Ziege und Rind angedeutet. 
Die dokumentierten Relikte protoindustrieller Architek-
tur werden mit Hilfe der Dendrochronologie ins 16.–17. 
Jahrhundert datiert. Gemauerte industrielle Architektur 
hat hier ihre Wurzel in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Koliště-Straβe 19, Parz. Nr. 556/7 (Aktion A072/2012). 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Hausrekonstruktion.

Die Fundsituation bestand aus einem dokumentierten 
Profi l in der Nordwand des Grabens zur Entfeuchtung des 
Gebäudes. Das Profi l belegte die Ebene des geologischen 
Untergrundes und seine Zusammensetzung.

Příkop-Straβe, Parz. Nr. 534 (Aktion A032/2012). 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Gasrohrleitung.

Angesichts der realisierten Tiefe der Gräben wurden 
durch die archäologische Ausgrabung nur Relikte der Be-
bauung aus dem 19. Jahrhundert erfasst.

Stará-Straβe 12, Parz. Nr. 435 (Aktion A034/2012). 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Wohnhaus.

Die früheste Besiedlung können wir in diesem gan-
zen Gebiet erst nach der Gründung von Josefov im Jahre 
1788 suchen. Aus dieser Zeit können auch die ältesten 
archäologischen Funde stammen, insbesondere eine Ab-
fallgrube. Aus ihrer Verfüllung barg man einen reichen 
Fundverband, der an die Wende vom 18. zum 19. Jahr-
hundert datierbar ist. Eine andere Abfallgrube desselben 
Alters gehört zu der Nachbarparzelle. Im Nordteil der un-
tersuchten Parzelle befand sich vor allem ein gemauerter 
Keller und ein Loch, das man nicht datieren konnte.

Stará-Straβe, Parz. Nr. 64/1 (Aktion A017/2012). 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung, Straßenrekonstruk-
tion.

Gemauerte Architektur hat hier ihre Wurzel in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts.

BRNO (K. Ú. BOHUNICE, OKR. BRNO-MĚSTO)
Mezi ulicemi Kamenice a Studentská. Novověk 

(1945). Bojiště. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 601118.64:1162213.23, 
601040.88:1162235.45, 601008.94:1162274.33, 
601139.47:1162340.98, 601082.54:1162350.7.

V roce 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu archeolo-
gické památkové péče Brno, v. v. i., záchranné archeolo-
gické výzkumy v severozápadním výběžku katastrálního 
území brněnské městské části Bohunice v souvislosti 
s pokračováním výstavby Univerzitního kampusu Masa-
rykovy univerzity, a to budováním Centra experimentál-
ní, systematické a ekologické biologie (CESEB) a Stře-
doevropského technologického institutu (CEITEC: viz 
oddíly Paleolit, Neolit a Eneolit).

Podobně jako v roce 2008 (Přichystal 2009, 344) 
byl v rámci dotčených ploch sledován průběh střelecké-
ho zákopu, který byl podle dříve objevených nábojnic 
vybudován německými vojáky v roce 1945 při obraně 
města Brna před postupující Rudou armádou. V jeho zá-
sypu byly mimo jiné objeveny zbytky většího množství 
otevřených plechových konzerv a jeden kovový knofl ík 
z vojenské uniformy.

Michal Přichystal

Literatura
Přichystal, M. 2009: Brno (k. ú. Bohunice, okr. Brno-

-město). Přehled výzkumů 50, 241–242, 263–264, 344.

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

tungsgrabung im Raum zwischen den Straβen Kamenice 
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und Studentská wurde der Schützengraben aus dem Jahr 
1945 entdeckt.

BRNO (K. Ú. ČERNOVICE A K. Ú. SLATINA, OKR. 
BRNO-MĚSTO)

Mezi ulicemi Ericha Roučky a Švédské valy. Stře-
dověk. Sídliště (?). Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 593847.29:1163548.7, 
593717.4:1163676.91, 593592.57:1163471.1, 
593776.44:1163273.74, 593833.8:1163324.34, 
593717.4:1163437.37.

V červenci až září roku 2012 uskutečnili pracovníci 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., zá-
chranný archeologický výzkum v Brněnské průmyslové 
zóně Černovická terasa v souvislosti s rozšířením výrob-
ního areálu fi rmy Daido Metal Czech (viz oddíly Paleolit, 
Neolit a Eneolit).

Na povrchu ponechané podorniční vrstvy a na hroma-
dách skryté ornice bylo povrchovým sběrem získáno také 
několik zlomků keramických nádob ze závěru raného 
a z průběhu vrcholného středověku. Bližší kontext uve-
dených nálezů se na předmětné stavbě nepodařilo doložit; 
pouze v obecné rovině je možné uvažovat o jejich sou-
vislosti se soudobými těžebními a výrobními aktivitami 
zjištěnými na severním úpatí Švédských valů (Kos 2007).

Michal Přichystal

Literatura
Kos, P. 2007: Brno-Slatina 2006 - „Černovická terasa“. 

CTP C 1. Rkp. nálezové zprávy, č. j. 115/07. Uloženo: 
Archiv Ústavu archeologické památkové péče Brno, 
v. v. i.

Resumé
Brno (Kat. Černovice und Slatina, Bez. Brno-město). 

Bei der Rettungsgrabung im Raum zwischen den 
Straβen Ericha Roučky und Švédské valy wurden die 
mittelalterliche Keramikscherben gefunden.

BRNO (K. Ú. STARÝ LÍSKOVEC, OKR. BRNO-MĚS-
TO)

Ulice Kroupova. Střední doba hradištní. Sídliště. 
Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 601985.74:1163617.31, 
601988.21:1163596.31.

V dubnu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum v západním úseku ulice Krou-
pova v souvislosti s výstavbou oddílného kanalizačního 
systému. Lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 

232 m, ve spodní části jihozápadního svahu, který klesá 
z plochého sedla mezi Kamenným vrchem a Červeným 
kopcem k toku Leskavy. Její přesná poloha je na ZM 
ČR 1:10 000, list 24-34-04, určena body o souřadnicích 
212:48 a 213:46 mm od Z:J s.č.

Při terénních úpravách pro základy nových vozovek 
a parkovacích stání byly v uvedeném prostoru částečně 
odkryty 2 sídlištní objekty. V prvním případě se jedna-
lo o charakteristickou zásobní jámu vakovitého průřezu 
s rovným dnem, na němž ležely ještě zbytky původně 
uskladněného obilí, ve druhém jde o výrobní objekt slo-
žený z menší hliněné pece a předpecní jámy. Oba popsané 
objekty je možné na základě získaného materiálu dato-
vat do střední doby hradištní, takže se nabízí úvaha, zda 
nepředstavují další časoprostorový vývoj nedaleké, dří-
ve zkoumané osady ze starší doby hradištní (Čižmářová 
1978; 1996).

Ulice Hermannova a Příčky. Novověk. Cihelna. 
Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 601619.11:1163702.88, 
601620.12:1163706.47, 601573.4:1163699.28, 
601570.37:1163710.29.

V průběhu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum v severním úseku ulice Hermann-
ova a v přiléhajícím východním úseku ulice Příčky v sou-
vislosti s výstavbou oddílného kanalizačního systému. 
Lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 238 m, ve 
spodní části jihozápadního svahu, který klesá z ploché-
ho sedla mezi Kamenným vrchem a Červeným kopcem 
k toku Leskavy. Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 
000, list 24-34-04 určena krajními body o souřadnicích 
250:41, 250:40, 255:40 a 254:42 mm od Z:J s.č.

Liniové výkopy pro nové inženýrské sítě v uvedeném 
prostoru porušily zavezenou novověkou cihelnu a s ní 
související 3 cihlářské pece. Tato cihelna je vyznačena 
ještě na indikační skice Lískovce z roku 1823 (Moravský 
zemský archiv v Brně, fond D9 Stabilní katastr – indikač-
ní skici, sign. MOR132118230).

Michal Přichystal
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Resumé
Brno (Kat. Starý Lískovec, Bez. Brno-město). Bei der 

Rettungsgrabung in der Kroupova-Straβe wurden eine 
Vorratsgrube und eine Produktionsgrube mit einem Ofen 
aus der Mittelburgwallzeit entdeckt.
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Brno (Kat. Starý Lískovec, Bez. Brno-město). Bei 
der Rettungsgrabung in den Hermannova- und Příčky-
Straβen wurde eine neuzeitliche Ziegelei mit drei Ziegel-
ofen entdeckt.

BRNO (K. Ú. ŠTÝŘICE, OKR. BRNO-MĚSTO)
Ulice Heršpická. Pražský typ, starohradištní obdo-

bí. Sídliště. Záchranný výzkum.

Při výstavbě komplexu víceúčelových budov H-park 
Heršpická se podařilo odkrýt část raně středověkého síd-
liště situovaného na pravém břehu Svratky, na sprašové 
návěji v bezprostředním kontaktu s říční nivou. Výsledek 
má charakter drobného vzorku, neboť v celé ploše stav-
by o rozsahu cca 1,5 ha byla na úroveň archeologických 
terénů snížena pouze plocha vsakovací jímky o rozsahu 
400 m2. Zde bylo zachyceno 14 sídlištních objektů; lépe 
datovatelné soubory ze tří jam náleží spolehlivě nejstar-
šímu slovanskému horizontu pražského typu, v případě 
dalších dvou objektů lze uvažovat i o mladším stáří (sta-
ro- či středohradištní období?). Téměř ve všech případech 
se jedná o zásobní jámy, fragment konstrukce nadzemní 
sloupové stavby je nedatovatelný. Vzhledem k technolo-
gii stavby a výraznému navýšení terénu skládkou z 20. 
století je zřejmé, že pod budovami zůstávají zakonzervo-
vány archeologické terény blíže nezjistitelného plošného 
rozsahu.

David Parma 

Resumé
Brno (Kat. Štýřice, Bez. Brno-město), Heršpická-

Straβe. Prager Typus, ältere Burgwallzeit. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

BRUMOV-BYLNICE (K. Ú. BRUMOV, OKR. ZLÍN)
Náměstí Hildy Synkové. Novověk (16. – 19. století). 

Novověká zástavba. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal při rege-
neraci náměstí v Brumově. Předmětnou plochu lze vyme-
zit na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-43-16, koordináty 
175/360, 174/349, 167/349 a 169/361 od Z/J s. č. Skry-
tá plocha a většina výkopů (veřejné osvětlení, drenáže, 
apod.) nedosahovala dostatečné hloubky; zásadní pro 
poznání stratigrafi e návozů na náměstí byl proto profi l 
začištěný ve více než 2 m hlubokém výkopu pro přeložku 
kanalizace. Z dokumentace vyplývá, že podklad náměstí 
tvoří 1 m a více silná vrstva navážkových kontextů ne 
starších než z novověkého období (od 16. století). Dále 
zde bylo zachyceno poměrně masivní kamenné zdivo 
zřejmě staršího datování, které dokládá skutečnost, že 
se v prostoru náměstí nacházela zástavba. Poloha zdiva 
v rámci náměstí odpovídá umístění budovy dnes již zbou-
raného hostince, který je zachycen jak na indikační skice, 
tak i na dobových fotografi ích z 2. poloviny 19. století 
a počátku 20. století. Je ale také možné, že se může jednat 
o zbytky zdiva náležejícího k jedné ze staveb stojících 
v prostoru ještě neexistujícího náměstí, které zachycuje 

I. vojenské mapování v druhé polovině 18. století (zde 
je však nutné počítat s nepřesnostmi týkajícími se polo-
hy objektů, které je pro výše uvedené mapování typic-
ké). Vzhledem k tomu, že je zdivo zapuštěno do novo-
věkých kontextů, je možné považovat budovy zachycené 
na mapě za mladší nežli středověké. Podmínky výzkumu 
při stavební činnosti bohužel neumožnily plošný odkryv 
ve větších hloubkách, kde by bylo možné zachytit a lépe 
poznat novověkou zástavbu před vznikem brumovského 
náměstí.

Ivan Čižmář

Resumé
Brumov-Bylnice (Kat. Brumov, Bez. Zlín), náměstí 

Hildy Synkové (Platz). Neuzeit (16.–19. Jahrhundert). 
Stadt. Rettungsgrabung.

BRUMOVICE (K. Ú. BRUMOVICE U OPAVY, OKR. 
OPAVA)

Extravilán. Středověk. Sídliště. Záchranný vý-
zkum.

V rámci probíhajícího dohledu na stavbě cyklistické 
trasy č. 55 z Krnova do Velkých Hoštic byly dne 28. 6. 
2011 na katastru Brumovic zjištěny při skrývce ornice ar-
cheologické zahloubené objekty. Úsek trasy s nálezy se 
nachází severně od obce Skrochovice podél silnice č. 57. 
Na ZM 1:10 000 list, 15-32-02, je zkoumaná poloha vy-
značena body o souřadnicích 263 : 105, 267 : 90 mm od 
západní : jižní sekční čáry.

Lokalita se nachází na úpatí „Beníšovského kopce“ 
v nadmořské výšce 284,00–285,47 m. Plocha výzkumu je 
vzdálena cca 150 m západním směrem od pravého břehu 
řeky Opavy a podloží zde tvoří glejové nivní půdy a hli-
nité spraše.

Úsek trasy s nálezy o rozměrech 3,5 x 80 m byl ručně 
začištěn a na části plochy byly identifi kovány zahloubené 
objekty. Zbylou část plochy překrývala mocná kulturní 
vrstva. Plocha byla v tomto prostoru rozdělena do sek-
torů, ve kterých byla kulturní vrstva odebírána po me-
chanických vrstvách až na podloží. Na jeho povrchu pak 
bylo zachyceno celkem 17 zahloubených objektů. Jedna-
lo se o 3 zásobní jámy, 8 běžných sídlištních jam, 2 hli-
níky a 4 sloupové jámy. Na základě předběžného rozboru 
keramického materiálu můžeme 1 zásobní jámu, 2 hliní-
ky a 2 sídlištní objekty zařadit na přelom 12. a 13. století 
a do prvních desetiletí 13. století. Jedna sídlištní jáma ob-
sahovala materiál z průběhu 2. poloviny 13. až přelomu 
13. a 14. století. 

Kromě středověkých objektů byly na lokalitě pro-
zkoumány 3 objekty kultury s nálevkovitými poháry a 2 
rámcově pravěké objekty (viz oddíl Eneolit). Ze 6 jam 
nebyl získán žádný datovatelný materiál.

  
Jindřich Hlas
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Resumé
Brumovice (Kat. Brumovice u Opavy, Bez. Opava), 

Auβenbereich. Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung. 

BRUNTÁL (K. Ú. BRUNTÁL-MĚSTO, OKR. BRUNTÁL) 
Ulice Partyzánská, parc. č. 27/1, 66/3, 67, 68, 69, 

219/1. Novověk. Město. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu až listopadu 2011 probíhala na 
Partyzánské ulici v Bruntálu postupná rekonstrukce in-
ženýrských sítí (plynovod, kanalizace, vodovod - akce 
Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Ostravě č. 73/11, 78/11, 80/11). Ač se jed-
nalo o tři investorsky odlišné stavby, zjištěné nálezové 
okolnosti jsou obdobné, a je proto vhodnější je předsta-
vit jako celek. Lokalita se nachází v prostoru původního 
historického jádra města, dnes městské památkové zóně 
Bruntál, konkrétně v jeho východní části. Soutisk zamě-
ření výzkumu vyneseného do současné digitální mapy 
katastru nemovitostí a indikační skici stabilního katastru 
z roku 1836 (Zemský archiv Opava, fond Stabilní katastr 
slezský, sign. Sl 302, kart. č. 47) identifi kuje zkoumané 
situace jako prostor historické ulice Zámečnické (Schlo-
sser Gasse), případně jako dvorové partie dvou měst-
ských parcel při východní straně náměstí Míru. 

 
Výkopy o šířce 0,4–1,5 m a hloubce 0,5–3,5 m situ-

ované ve stávající  komunikaci byly prováděny strojně, 
v místech odbočky plynového potrubí k parcelám při ná-
městí pak kopány ručně. Dokumentované antropogenní 
aktivity lze interpretovat jako jednorázovou úpravu ko-
munikačních prostor historické ulice Zámečnické, ke kte-
ré, vzhledem k získaným hmotným nálezům, došlo v 19. 
století. Výjimku představují pouze krátké úseky profi lů 
v severní části ulice (po zalomení k západu, směrem k ná-
městí J. Žižky a ulici Revoluční) s pozůstatky stratigra-
fi cky starších souvrství. V kontextu dříve známých sku-
tečností (absence úprav povrchů dlouhodobě sledovaná 
v řadě liniových výkopů v historickém centru; naposledy 
Kiecoň, Zezula 2011; Krasnokutská, Zezula 2011) je zá-
sadním nález destrukce původní dlažby, vrstvy velkých 
oblázků a valounů. Zachycen byl i pozdně novověký 
požárový horizont v podobě přepálené omazávky dřevě-
ných, při výzkumu blíže nelokalizovaných konstrukcí. 
Dokladem pozdní stabilizace uliční čáry je pak kamen-
né základové zdivo předstupující před stávající zástav-
bu. Výkop na dvou parcelách při náměstí zachytil pouze 
svrchní část předpokládané stratigrafi e, tvořenou převáž-
ně suťovými novodobými dorovnávkami terénu.

Ulice Požárníků, parcela č. 194/2. Novověk. Město. 
Záchranný výzkum.

V měsíci srpnu 2012 proběhl v souvislosti se stavbou 
rodinného domu v Bruntálu na ulici Požárníků záchranný 
výzkum (akce Národního památkového ústavu, územní-
ho odborného pracoviště v Ostravě č. 82/12). Zkouma-
ná lokalita se nachází v prostoru původního historické-

ho jádra města, dnes městské památkové zóně Bruntál, 
konkrétně v jeho jižní části. Soutisk mapových podkladů 
identifi kuje zkoumanou lokalitu jako prostor dvou měst-
ských parcel při jižní uliční frontě historické ulice Řez-
nické (Fleischer Gasse). 

V průběhu výzkumu byla na místě stávající proluky 
s již v minulosti demolovanou zástavbou registrována 
četná recentní narušení původních situací, zejména pak 
stavební jáma zabírající cca 2/3 plochy. V severních parti-
ích při uliční čáře se podařilo dokumentovat pozůstatky 
novověké stavby zachycené v podobě kamenných zákla-
dových zdí vymezujících sklepní místnost, a to včetně 
části zřícené klenby. Na hranici parcely byla zjištěna sou-
vrství s novověkou bází, dokládající komunikační cha-
rakter prostoru ulic Požárníků a K. Světlé.

Marek Kiecoň
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Obr. 43. Březí. Zaniklá středověká osada Bratelsbrunn. 
Řez pecí.
Abb. 43. Březí. Mittelalterliche Ortswüstung Bratels-
brunn. Schnitt durch einen Ofen.
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Resumé

Bruntál (Kat. Bruntál-město, Bez. Bruntál)
Partyzánská-Straβe, Parz. Nr. 27/1, 66/3, 67, 68, 69, 

219/1. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Požárníků-Straβe, Parz. Nr. 194/2. Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

BŘEZÍ (K. Ú. BŘEZÍ U MIKULOVA, OKR. BŘECLAV)
„V Zahradě/U rybníka“, ul. Družstevníků, parc. č. 

1316, ul. Hlavní, parc. č. 3080/2, „Za Frutou“, parc. č. 
6131, „V rovinách“, parc. č. 6174. Středověk (13.–15. 
století), novověk, 20. století. Vesnice, zaniklá středo-
věká osada Bratelsbrunn, zákopy z 2. sv. války. Zá-
chranný výzkum.

Rozsáhlá elektroinstalační síť rýh fi rmy E.ON dolo-
žila roku 2012 v Březí nové i známé archeologické situ-
ace. Na nároží ulic Hlavní a Družstevníků byly narušeny 
pozůstatky základů zaniklého kamenného domu, které 
nebylo možné přesněji datovat – rámcově pocházejí z ob-

dobí raného novověku. Jihovýchodně obce je chystána 
výstavba rodinných domů, proto zde probíhá momentálně 
úprava staveniště ve formě budování nových obslužných 
komunikací a inženýrských sítí. Rýhy zachytily, podobně 
jako v roce 2010 při realizaci vodovodu (Kos 2011), vel-
ké množství objektů souvisejících s pozůstatky zaniklé 
středověké vsi, kterou lze spojit s aktivitami ze 13. až 15. 
století (Nekuda 1961, 125). Opět byly dokumentovány 
štětové úpravy dvorků i základy hospodářských usedlos-
tí. Z některých objektů máme nepřímé doklady kovářství, 
z jiných zase náznaky produkce vápna (pec s kamennou 
konstrukcí, obr. 43). Z jednoho objektu pochází zlomek 
zvláště specifi ckého terakotového kamnového kachle, 
zdobeného rytým šachovnicovým vzorem.

Ve stejném roce byl proveden v extravilánu obce 
Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 
záchranný archeologický výzkum při stavbě záchytných 
a odvodňovacích příkopů. Na částečně skryté ploše pře-
važovaly po snížení terénu novověké navážky (štěrkové 
zpevnění cesty, místy nahrazené stavební sutí) a černo-
zem nasedající na podložní geologický podklad. Ve dvou 
úsecích stavby byly zachyceny antropogenní aktivity, 
které souvisely se starou polní komunikací, vojenskou 
činností (okopy) z období 2. světové války a příležitost-
ným pohřbem mršiny koně.

U větrolamu v trati „V rovinách“ byly sledovány na 
mírné terénní vlně (cca 200 až 205 m n.m.) tři zbarve-
né výplně výkopů. Jednalo se pravděpodobně o okopy 
z období 2. světové války a jeden zaplněný kamením 
(asi příkop se starou odvodňovací funkcí: mezi body 
vymezenými GPS: 48°49’44.70”S, 16°33’50.11”V 
a 48°49’43.94”S, 16°33’49.48”V). V jižnější odbočce 
odvodňovací rýhy, směřující k švestkovému sadu P. Ker-
na (současného starosty obce), zjištěn pod starou polní 
cestou v trati „Za Frutou“ skelet koně uložený ve zdvo-
jené jámě, který byl fotografi cky dokumentován (GPS: 
48°49’29.32”S, 16°33’41.17”V).

Petr Kos
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Resumé
Březí (Kat. Březí u Mikulova, Bez. Břeclav), „V Za-

hradě/U rybníka“, Družstevníků und Hlavní-Straβen, 
„V rovinách”, “Za Frutou“, Parz. Nr. 1316, 3080/2, 6131, 
6174. Mittelalter, Neuzeit, 20. Jahrhundert. Siedlung, 
Einzelfund, Mittelalterliche Ortswüstung Bratelsbrunn, 
Schützengraben aus dem Zweiten Weltkrieg. Rettungs-
grabung.

Obr. 44. Březník (okr. Třebíč). Lokalizace půdních vrtů 
a výsledky geofyzikálního měření lokality. 
Fig. 44. Březník (Třebíč District). Localization of the soil 
samples and results of geophysical measuring.
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BŘEZNÍK (OKR. TŘEBÍČ)
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se hřbito-

vem. Středověk, novověk. Kostel, hřbitov. Povrchový 
průzkum.

V první polovině roku 2012 vstoupil mezioborový vý-
zkum kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč, do druhé 
fáze, kdy se v prostoru zkoumaného farského pozemku 
přikročilo k aplikaci geoarcheologické a geofyzikální 
prospekce. Za účelem půdní sondáže byla použita ruční 
vrtná souprava, konkrétně žlabový vrták o průměru 3 cm. 
Provedená série vrtů (obr. 44) byla lokalizována tak, aby 
jejich transekt procházel skrze geomorfologickou ano-
málii zjištěnou předchozím geodetickým měřením (viz 
Kovář et al. 2012). Vrty byly georeferencovány pomocí 
přesného GPS přijímače Trimble Geoexplorer 6000 Geo-
XH pracujícího v softwaru TerraSync.

Pro účely geofyzikální prospekce při průzkumu kos-
telního návrší v Březníku byla vytyčena plocha o výměře 
20 x 7 m, delší stranou byla plocha orientována přibliž-
ně severovýchodně-jihozápadním směrem. Pro danou 
problematiku se jevilo nejvhodnější, vzhledem k prav-
děpodobné přítomnosti kamenných struktur, použití 
geoelektrických odporových metod, konkrétně metody 
symetrického odporového profi lování (SOP). Pro terén-
ní aplikaci dané metody byla použita odporová aparatu-
ra SAS 1000 (ABEM Instrument, Švédsko). Vzhledem 
k povaze zkoumané plochy bylo použito Wennerova 
uspořádání elektrod s rozestupem 50 cm a obdobným 
hloubkovým dosahem, krok měření byl realizován v síti 
50 x 50 cm.

 
Aplikace geoarcheologické a geofyzikální prospekce 

v rámci druhé etapy výzkumu západní části kostelního 
návrší v Březníku předběžně potvrdila dřívější hypotézy. 
Pomocí série pedologických vrtů byla rekonstruována 
složitá stratigrafi cká situace části farského pozemku vně 
jihozápadního rohu hřbitovní zdi, kde byly pod relativ-
ně mladými antropogenními půdními horizonty zjištěny 
starší kontexty, jejichž přesnější datace však musí být 
předmětem dalšího výzkumu. Lze předpokládat, že se 
jedná o relikty středověkých či raně novověkých antro-
pogenních aktivit. V případě stratigrafi cky nejstarších 
kontextů nelze vyloučit ani jejich pravěké stáří, které by 
s ohledem na již zachycený materiál a na charakter pra-
věkého osídlení katastru spadalo nejspíše do neolitu či 
eneolitu. Nejvýznamnějším výsledkem geofyzikální pro-
spekce je potom zjištění anomálie signalizující přítom-
nost kumulace kamenů, které by mohly přímo souviset se 
zaniklou středověkou tvrzí. 

Josef Jan Kovář, Michal Hlavica, Jan Petřík, Jakub 
Müller, Martin Kuča, Richard Bíško, Jarmila Nedbalová
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Resumé
Březník (Třebíč District), Assumption of Virgin Mary 

Parrish church. Middle Ages, Modern Period. Church, 
cemetery. Surface survey. 

ČERNÁ VODA (OKR. JESENÍK)
Hrad Kaltenštejn. Středověk. Hrad. Povrchový 

průzkum. 

V létě roku 2012 bylo v prostoru jádra zříceniny hradu 
Kaltenštejn u Žulové zjištěno obnovení protizákonných 
výkopových aktivit. Ty se soustřeďují do sklepení hradní-
ho paláce, které bylo nelegálně odkrýváno již před deseti 
lety a v roce 2006 s nemalými náklady vlastníka objektu 
(Lesy České republiky, s. p.) a v součinnosti s Národním 
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm 
v Olomouci a Vlastivědným muzeem Jesenicka opětovně 
zasypáno. Prvotním průzkumem byl zjištěn výkop sklepa 
paláce z jihovýchodní strany, přičemž vytěžený zásyp byl 
(analogicky s předchozím narušením) shazován po sva-
hu. Data získaná návazným průzkumem realizovaným 
v rámci projektu „Preventivní archeologická prospekce 
Olomouckého kraje“, jehož koordinátorem je Archeolo-
gické centrum Olomouc, p. o., rovněž vedou k závěru, že 
pachatelé při výkopu aplikovali i detektorovou prospekci 
za využití diskriminace. Další drobná narušení terénu byla 
zjištěna také v okolních svazích u jádra hradu. S ohledem 
na rozsah a závažnost zjištěných škod byl případ předán 
orgánům činným v trestním řízení.

Josef Jan Kovář, Jan Lednický, Milan Rychlý

Resumé
Černá Voda (Jeseník District), Kaltenštejn Castle. 

Middle Ages. Castle. Surface survey.

ČERVENKA (OKR. OLOMOUC)
Severní okraj obce. Vrcholný středověk, novověk. 

Sídliště, vesnice. Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha vymezená body v S-JTSK: 1)
X = 1106072,86, Y = 557862,77; 2) X = 1106210, Y = 
557899,81; 3) X = 1106168,11, Y = 557624,64; 4) X = 
1105993,48, Y = 557627,29.

Během archeologické prospekce, prováděné v jarních 
měsících roku 2012 metodou povrchového sběru, byla 
na poli v severní části katastru obce, a to při severním 
okraji ulice Nádražní, zjištěna vrcholně středověká kera-
mika. Šlo o 5 ks tuhových výdutí nádob a 1 ks okraje 
nádoby, který svojí charakteristickou profi lací připouští 
dataci do průběhu 2. poloviny 13. století. Dalších 10 ks 
světle béžové, tzv. „krupičkové“ keramiky, typické pro 
olomoucký keramický okruh, je datováno do 14. století. 
Do období pozdního středověku pak náleží 1 ks výduti 
a okraje charakteristické loštické keramiky. Nechyběla 
ani keramika z období raného novověku, zastoupená 2 
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ks. K zajímavým nálezům patří rovněž střední fragment 
železné rudy. Lokalita se nachází na sotva rozpoznatelné 
terénní nerovnosti v nadmořské výšce 234–235 m.

Za laskavou konzultaci děkuji Mgr. Pavlu Šlézarovi.

Karel Faltýnek

Resumé
Červenka (Bez. Olomouc), nördlicher Rand des Dor-

fes. Spätmittelalter, Neuzeit. Siedlung, Dorf. Oberfl ä-
chensammlung.

DRAHANOVICE (OKR. OLOMOUC)
„U Lusthózu“. Novověk. Ojedinělý nález. Povr-

chový sběr.

Lokalizace: bod v okruhu 100 m: X = 1122933,0, Y = 
559431,0 (S-JTSK).

Při povrchovém sběru nalezl pan Tomáš Přidal na 
polykulturní lokalitě zlomek plastiky keramického ručně 
modelovaného koníčka s otvorem v šíji (obr. 45). Z ko-
níčka se dochovalo torzo hlavy s uchem, druhé je od-

lomeno, a šíje se zřetelným otvorem. Keramická hmota 
je jemná, plavená, světle šedé barvy na lomu. Povrch je 
tmavě zakuřovaný. Torzo plastiky je zdobeno rytou vý-
zdobou a vpichy, které jednoznačně znázorňují koňskou 
hřívu, patrná je i část oka. Celkově se dá koníček dato-
vat spíše do raného novověku (Burian 1962; Měchurová 
2009). 

Tento ojedinělý nález by snad mohl souviset s názvem 
trati „Lusthóz“ (= hájovna) jako ztrátový artefakt v okolí 
starší hájovny (Dostál, Říkovský 1935, 484).

Tomáš Přidal, Pavel Šlézar

Literatura
Burian, V. 1962: K typologii a datování lidové plastiky 

(koníčka). Československá etnografi e 10, 301–307.
Dostál, J., Říkovský, F. 1935: Vlastivěda Moravská. II, 

Místopis Moravy. Olomoucký okres. Olomoucký kraj. 
Brno: Musejní spolek v Brně.

Měchurová, Z. 2009: Drobná středověká plastika koníč-
ka na Moravě. Archaeologia historica 34, 173–187.

Resumé
Drahanovice (Bez. Olomouc), „U Lusthózu“. Neu-

zeit. Einzelfund. Oberfl ächensammlung.

DRAHANOVICE (K. Ú. LUDÉŘOV, OKR. OLOMOUC)
„Švédské šance“. Vrcholný středověk, novověk. 

Úvozy. Zjišťovací výzkum.

Badatelský výzkum byl realizován od 23. 7. do 6. 8. 
2012 a probíhal v blízkosti polního opevnění známého 
pod jménem „Švédské šance“; tam byly zkoumány do-
chované relikty úvozů v blízkosti tohoto opevnění – po-
zemek parc. č. 976/4, k. ú. Ludéřov. Identifi kace lokality 
na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – číslo listu 24-22-16: Z 
: 310 – J : 138, Z : 307 – J : 136; Z : 311 – J : 131. Vzdá-
lenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) a jižní 
(J) sekční čáry. 

Výzkum byl prováděn formou sondáže, kdy západně 
od příkopu polního opevnění byly přes tři úvozy polože-
ny sondy 1 a 2. Sonda 1 měla rozměry 2 × 11 m a sonda 
2 měla rozměry 1 × 10 m. Stratigrafi cká situace v son-
dách 1 a 2 byla následující: povrch terénu tvořila vrstva 
lesní hrabanky – kontext 0100 (max. mocnost 0,18 m), 
níže pod ní byla vrstva světle šedé jílovité půdy – kontext 
0102 (max. mocnost 0,02 m), pod níž se nacházela vrstva 
šedožlutého jílu – kontext 0101 (max. mocnost 0,38 m), 
pod ním se nacházela vrstva světle žlutého jílu s množ-
stvím malých kamenů – kontext 0103 (zjištěná mocnost 
0,24 m), tvořící přírodní podloží. Kontext 0102 se nejvíce 
vyskytoval v okolí kořenů a nebyl pozorován na celé plo-
še zkoumaných sond. Kontext 0101 se nejeví jako sou-
část přírodního podloží, mohl být ovšem součástí podloží, 
které bylo sekundárně přemístěno díky odlesnění v místě 

Obr. 45. Drahanovice, „U Lusthózu“. Torzo koníčka s ot-
vorem v šíji. Kresba M. Schindlerová.
Abb. 45. Drahanovice, „U Lusthózu“. Pferdchen mit 
Öffnung am Hals. Zeichnung von M. Schindlerová.
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trasy komunikace, např. vlivem vodní eroze. Výzkumná 
plocha byla situována ve vzrostlém listnatém lese, proto 
byly sondy hloubeny do maximální hloubky 0,40 m od 
okolního terénu a podloží bylo zkoumáno především po-
mocí pedologické tyče. V kontextech 0100, 0101, 0102 
nebyly nalezeny žádné artefakty, které by umožňovaly 
dataci zkoumaných úvozů.

Během pozorování reliktů úvozových cest v terénu, 
v okolí i uvnitř areálu „Švédských šancí“ u Ludéřova se 
jeví, že toto polní opevnění bylo vybudováno v místě, kde 
již byly starší úvozy, a lze tedy předpokládat, že dochova-
né opevnění je patrně z období novověku a je mladší než 
úvozové cesty. Tento badatelský výzkum byl realizován 
jako součást programu Národní kulturní identity MK ČR 

č. DF 11P01OVV029 „Výzkum historických cest v ob-
lasti severozápadní Moravy a východních Čech“.

Jakub Vrána

Resumé
Drahanovice (Kat. Ludéřov, Bez. Olomouc), 

„Švédské šance“. Spätmittelalter, Neuzeit. Hohlweg. Pro-
begrabung.

FULNEK (OKR. NOVÝ JIČÍN)
Náměstí Komenského, p. č. 91/1, 92, 93, 94. Středo-

věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí barokního schodiště ve-
doucího z náměstí ke kostelu Nejsvětější Trojice ve Ful-
neku proběhl v srpnu a září 2012 záchranný archeologický 
výzkum (Národní památkový ústav, územní odborné pra-
coviště Ostrava, akce č. 65/12). Historické jádro Fulne-
ku je situováno na pravobřežní terase Husího potoka, při 
úpatí Zámeckého vrchu. Zkoumaná plocha se nachází při 
jižním okraji Komenského náměstí, v místech, kde se do 
poválečné demolice nacházela jižní domovní fronta ná-
městí (obr. 46). Kamenné schodiště s bránou v minulosti 
vytvářelo komunikační spojnici mezi náměstím a farním 
kostelem Nejsvětější Trojice. Brána původně stála mezi 
domy č. 92 a 93 (podle starého číslování) v rámci jižní 
domovní fronty náměstí.   

Ve spojitosti s výkopovými pracemi při rekonstruk-
ci schodiště a brány bylo vyměřeno celkem pět archeo-
logických sond (S1 – S5): jedna v prostoru brány, dvě 
při opěrných pilířích brány a dvě v zatravněné ploše při 
současném jižním okraji náměstí. Výzkumem byly za-
chyceny historické terény odrážející vývoj předních čás-
tí domovních parcel (sondy S1, S2, S4), reprezentované 
souvrstvím domovního odpadu a terénními dorovnávka-
mi 14.–15. století, relikty zděné zástavby ze 16.–20. sto-
letí a v neposlední řadě dlážděnou komunikací vedoucí 
ke kostelu Nejsvětější Trojice v trase stávajícího schodi-

Obr. 46. Fulnek, náměstí Komenského, schodiště ke kos-
telu. Katastrální mapa s lokalizací výzkumu. 
Abb. 46. Fulnek, Komenského náměstí (Platz), Treppe 
zur Kirche. Katasterkarte mit Bezeichnung der Gra-
bungsfl äche. 

Obr. 47. Fulnek, náměstí Komenského, 
schodiště ke kostelu. Řez historickým 
nadložím jižní části náměstí. Při bázi 
profi lu koryto přírodní vodoteče. Son-
da S5, pohled od severovýchodu. Foto 
F. Kolář.
Abb. 47. Fulnek, Komenského náměstí 
(Platz), Treppe zur Kirche. Schnitt 
durch dem historischen First im Süd-
teil des Platzes. Am Basis des Profi les 
ein Bett des natürlichen Wasserlaufes. 
Grabungsschnitt S5, Blick von Nordos-
ten. Foto F. Kolář.
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ště. Mimoto byly výzkumem dokumentovány nálezové 
situace související s historickým vývojem fulneckého 
náměstí, zabírajícího v minulosti větší plochu než dnes 
(sondy S3, S5). Jedná se především o prvky dobové ko-
munální infrastruktury, jmenovitě zděné odvodňovací ko-
ryto (14.–15. století) a několik úrovní dláždění. Zajímavé 
zjištění představuje nález koryta neznámé vodoteče, jejíž 
tok protínal jižní část náměstí v počátečním období exis-
tence města, cíleně zasypané v souvislosti s prvotním vy-
dlážděním fulneckého náměstí ve 14.–15. století (obr. 47). 

                                                                
František Kolář

Resumé
Fulnek (Bez. Nový Jičín), Komenského náměstí 

(Platz). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

HODONÍN U KUNŠTÁTU (OKR. BLANSKO)
„Pod Oborou“,  parc. č. 255/1. Novověk. Koncent-

rační tábor. Záchranný výzkum.

Na základě objednávky Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského byl Ústavem arche-
ologické památkové péče Brno, v. v. i.,  proveden v květ-
nu až červnu roku 2012 záchranný archeologický vý-
zkum při stavbě Památníku Hodonín u Kunštátu v okrese 
Blansko. Stavba zahrnovala průzkum a výzkum studny, 
bývalého smetiště a podkladových vrstev pod základy 
nadzemního obytného objektu v areálu bývalého kon-
centračního a pionýrského tábora. Objekt interpretovaný 
jako smetiště byl zkoumán metodou zjišťovacího výzku-
mu po dohodě investora s majitelem pozemku – obcí Ho-
donín u Kunštátu. 

Během výzkumu byly odkryty situace, které lze vy-
hodnotit jako pozůstatky interiéru dlouhého obytného 
baráku z období 2. světové války (obr. 48) a kamenné 
podsklepené stavby s terasovitou úpravou verandy nebo 
podezdívky, která byla využívána od 80. let 20. století 
jako smetiště pionýrského rekreačního tábora.

Při průzkumu podlah po stržení baráku byly zamě-
řeny drobné kůlové jamky kulatého tvaru, uskupené do 
pravidelných obdélných formací. Lze je s velkou pravdě-
podobností interpretovat jako stopy po zapuštěných stoj-
kách nábytku nebo podlahových úprav, neboť byly duté, 
může jít o dosud vyplněné zbytky zetlelých dřevěných 
kulatin. Mezi podlahami byly nalezeny v podsýpkách 
mince z konce 60. až 80. let a ojediněle i hrací fi gurky ze 
stolních her. Pod nimi, nad zbytky původních dřevěných 
prkenných podlah, ležely početné hliníkové perforované 
zátky z lékovek, drobné skleněné a umělohmotné barevné 
korálky a železné nůžky. Velké množství nálezů tvořily 
z této vrstvy zlomky umělohmotných vlasových hřebenů, 
které by společně se zátkami mohly souviset s bývalým 
dětským lazaretem romského shromažďovacího tábora za 
2. světové války, v době infekční nákazy břišním tyfem. 
Pozůstatky kamenných a betonových zdí, položených 
mezi zbytky starých původních podlah, lze interpretovat 
jako doklady pilířů, podlahových úprav a komínových 
podezdívek. Na západním okraji domu byla zachycená 
kamenem obezděná jímka a na východním okraji dvě 
nově skružované šachtice, interpretovatelné obdobně.

Ze svrchních vrstev zkoumaného smetiště západně 
tábora byly vyzvednuty, kromě velkého množství rozbi-
tého eternitu, skla a železných předmětů, igelitové a mi-
kroténové obaly z rozmezí let 1990–2000. Nejstarší jsou 
nálezy obalu z roku 1989 a malé skleněné lahvičky (tzv. 
lékovky), které ležely v úrovni vrstvy obsahující rovněž 

Obr. 48. Hodonín u Kunštátu. Půdorys dlouhého obytné-
ho baráku.
Abb. 48. Hodonín u Kunštátu. Grundriss eines langen 
Wohnhauses.
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velký střep prasklého litinového kotle a horní varnou část 
kamnové plotny. Mezi lékovkami byla nalezena rovněž 
dlouhá ampule s korkovým uzávěrem, obsahující dosud 
práškovou hmotu.

Na podlaze smetiště byly dále objeveny pozůstatky 
zetlelých dřevěných prken a drobné cáry tkaného plátna 
šedé a zelené barvy, společně se střepy skleněných zava-
řovacích láhví a pozůstatky plechových silně zkorodova-
ných obalů kulatého tvaru s plechovými víky. Mezi nimi 
ležely pozůstatky svazků tiskovin provedených švaba-
chem, které mohly být součástí staré knihy. Nález byl vy-
zvednut in situ a uložen do vakuových igelitových obalů, 
aby byl pro případné laboratorní zpracování zaručen jeho 
bezpečný transport (předběžně byl odborníky datován do 
17. století). 

Řez vedený smetištěm prokázal, že komunální odpad 
vyplňuje pouze viditelnou depresi, která se dodnes do-
chovala zhruba uprostřed kamenné obezdívky obdélní-
kového tvaru. Situace prokázala skutečnost, že masivní 
kamenná zeď neschraňuje pouze odpadky, ale že její hor-
ní část substruovala postupem doby do prohlubně, která 
se nalézala uvnitř. Díky silně ulehlému (ušlapanému?) 
povrchu prohlubně nelze vyloučit, že primární funkce 
objektu mohla být jiná než jen odpadní. Mohlo se jednat 
např. o suterén dřevěné stavby stojící na terase zpevněné 
kamennou podezdívkou. Získané tiskoviny psané švaba-
chem (obr. 49) pocházejí z vrstvy ležící již na podlaze 
objektu, jehož případný zánik (pokud se jedná o obytnou 
stavbu) nebo vznik (pokud se jednalo o smetiště) lze spo-
jit nejpozději s počátkem 2. čtvrtiny 20. století, tj. s obdo-
bím, kdy se zde nacházel kárný pracovní tábor II (Nečas 
1974; Stejskalová 2007). Provedený zjišťovací výzkum 
zatím jinou interpretaci neumožňuje.

Během výzkumu a čištění dna 14 m hluboké studny 
nebyly kromě nálezů z období provozu pionýrského tá-
bora nalezeny žádné starší artefakty. Stav studny nasvěd-

čuje skutečnosti, že byla soustavně čištěna. Za původní 
lze eventuálně považovat úpravu studniční šachty beto-
novými dělenými skružemi s tesanými stoupacími záře-
zy na stěnách a zbytky ručního rumpálu s odpadnutým 
sacím zařízením, které bylo nalezeno v usazeninách na 
dně studny. Bylo zjištěno, že dno studny je již zasekáno 
cca 0,4 m hluboko do skalního podkladu a živeno dosud 
vysoce aktivními vydatnými svahovými prameny.

Terénní prospekcí, prováděnou příležitostně během 
výzkumu v okolí tábora, byly na jeho jižním okraji zjiš-
těny zvláštní kamenné řady, které lze interpretovat jako 
starou parcelaci pozemků. I když jsou pozemky v těchto 
místech dnes hustě zalesněny a skutečný rozsah zdiva ne-
byl šetřen, nelze vyloučit, že se jedná o objekty středo-
věkého nebo raně novověkého původu, související s his-
torickým vývojem nedaleké obce, která je nepochybně 
středověkého založení. Dokládal by to rovněž název tra-
tě, ve kterém se objevuje toponymum „Obora“.

Petr Kos
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Resumé
Hodonín u Kunštátu (Bez. Blansko), Parz. Nr. 255/1. 

Neuzeit. Konzentrationslager. Rettungsgrabung.

Obr. 49. Hodonín u Kunštá-
tu. Ukázka stránky tištěné 
švabachem. Foto P. Kos.
Abb. 49.  Hodonín u Kunštátu. 
Beispiel einer Seite gedruckt 
in die Schwabacher Schrift. 
Foto P. Kos.
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HOLASOVICE (OKR. OPAVA)
Extravilán. Mladší doba hradištní. Sídliště, pohře-

biště. Záchranný výzkum.

V rámci probíhajícího dohledu na stavbě cyklistické 
trasy č. 55 z Krnova do Velkých Hoštic byly dne 25. 5. 
2011 zjištěny na skryté, ale deštěm rozbahněné ploše do-
klady přítomnosti archeologických situací. Skrývka byla 
nahlášena bohužel zpětně a plocha byla z toho důvodu 
poničena pojezdem techniky. Vzhledem k okolnostem 
bylo začištění plochy komplikované, přesto bylo iden-
tifi kováno celkem 39 zahloubených objektů v prostoru 
o rozměrech cca 3,5 x 180 m. Následný záchranný ar-
cheologický výzkum zde byl realizován do 26. 8. 2011. 
Zkoumaná lokalita se rozkládá na mírném jihovýchodně 
orientovaném svahu ve vzdálenosti cca 80–260 m od po-
toku Herlička směrem k Holasovicím a zároveň je vzdá-
lena 350 m jihozápadním směrem od pravého břehu řeky 
Opavy. Plocha výzkumu se nachází v nadmořské výšce 
270,9–275,5 m a podloží zde tvoří hlinité spraše.  Na ZM 
1:10 000, list 15-32-08, je zkoumaná poloha vyznačena 
body o souřadnicích 113 : 135, 130 : 125 mm od západní 
: jižní sekční čáry.

Zahloubené objekty byly zachyceny na úrovni po-
vrchu podloží, které bylo původně překryto 0,3 m orni-
ce. Z počtu 39 objektů byla 1 sídlištní jáma datována na 
počátek 9. století a 12 kostrových hrobů pochází z 10., 
s možným přesahem do 11. století. 

Starší jáma měla nepravidelný oválný tvar a dosaho-
vala rozměrů 6,2 x 1,4 m. Do podloží byla zahloubena 
pouze 0,1 až 0,2 m. Vzhledem k výplni objektu, kterou 
tvořilo velké množství přepálených kamenů, fragmentů 
keramiky a zvířecích kostí, lze uvažovat o jeho rituální 
funkci.

Zmíněné hrobové jámy byly velice mělce zahloubeny 
(do podloží 0,0–0,3 m, tzn. 0,3–0,6 m pod povrch dneš-
ního terénu) a u většiny z nich bylo pouze obtížně možné 
rekonstruovat tvar a rozměry. Byly obdélné, buď se za-
oblenými kratšími stranami, nebo pouze se zaoblenými 
rohy a orientovány byly s mírnými odchylkami shodně 
ve směru severozápad – jihovýchod. Rozložení hrobů na 
zkoumané ploše naznačuje, že mohlo jít o řadové pohře-
biště s minimálně osmi řadami hrobů. Řady by sice v ta-
kovém případě byly dochovány značně neúplné, ale to lze 
přisuzovat velice mělkému zahloubení hrobů a dlouhodo-
bé zemědělské činnosti na lokalitě.  

Ze šesti kostrových hrobů byl získán soubor zají-
mavých předmětů tvořících hrobovou výbavu. Jedná se 
o předměty užitné povahy (nůž, ocílka, rybářský háček, 
vědérko, keramika) a ozdoby (stříbrné esovité záušnice). 
Ostatní hroby byly bez nálezů. 

Objev takto datovaného pohřebiště je první z prosto-
ru Opavska, kde dosud podobně datovaný pohřební areál 
nebyl zkoumán.

Ze zbývajících objektů patřilo 10 kultuře s lineární 
keramikou a 1 hrob pochází z období lengyelu (viz oddíl 
Neolit); jeden objekt byl datován do mladší doby římské 
(viz oddíl Doba římská). Ze 14 jam nebyl získán žádný 
datovatelný materiál.

Jindřich Hlas

Resumé
Holasovice (Bez. Opava), Auβenbereich. Mittel- und 

Jungburgwallzeit. Siedlung, Gräberfeld. Rettungsgra-
bung. 

HRADEC NAD SVITAVOU (OKR. SVITAVY)
Vrcholný středověk, novověk. Ojedinělé nálezy 

podkovy a šavle.

Ve druhé polovině 80. let minulého století nalezl pan 
Ing. Mojmír Fadrný z Hradce nad Svitavou při výkonu 
svého povolání v Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském v Hradci nad Svitavou na poli pod-
kovu s rameny směrem ke středu se rozšiřujícími, bez 
hmatce a s ozuby vytvořenými jednoduchým ohnutím 
konců ramen (obr. 50:1). V podkově nejsou patrny žádné 
otvory pro hřeby, což je ale nejspíše dáno špatným sta-
vem dochování spojeným s absencí základní konzervace. 
Místo nálezu na ZM 1:10 000, listu 14-34-23, udávají ko-
ordináty 277:288 od Z:J s. č. s přesností cca 100 m. Arte-
fakt přes značný stupeň koroze dovoluje klasifi kaci jako 
typ 3 podle R. Krajíce s datací do zánikového hortizontu 
Sezimova Ústí, tedy rámcově do 14.–15. století (Krajíc 
2003, 107).

Přibližně ve stejné době nalezl pan Fadrný nedaleko 
místa nálezu podkovy torzo novověké šavle (obr. 50:2). 

Obr. 50. Hradec nad Svitavou. 1 – šavle, 2 – podkova. 
Abb. 50. Hradec nad Svitavou. 1 – Säbel, 2 – Hufeisen.
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Místo nálezu na ZM 1:10 000, listu 14-34-23, udávají ko-
ordináty 261:272 od Z:J s. č. s přesností cca 100 m.

David Vích
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Resumé
Hradec nad Svitavou (Bez. Svitavy). Spätmittelalter, 

Neuzeit. Hufeisen, Säbelfragment. Einzelfunden.

HROZOVÁ (OKR. BRUNTÁL)
Kostel sv. archanděla Michaela, parc. č. 84. Stře-

dověk, novověk. Kostel. Záchranný výzkum.

V souvislosti s celkovou obnovou farního kostela sv. 
archanděla Michaela v Hrozové proběhl v říjnu až listo-

padu 2011 záchranný archeologický výzkum realizovaný 
archeologickým pracovištěm Národního památkového 
ústavu Ostrava (akce č. 116/10). Ves Hrozová se nachází 
na Osoblažsku, na území tzv. moravských enkláv v rámci 
historického Slezska. Ves je položena na levobřežní tera-
se stejnojmenné říčky, cca 8,8 km jižně od města Osob-
lahy. Kostel je situován na severním okraji obce, v nad-
mořské výšce 277 m. 

Ves Hrozová byla vysazena patrně v průběhu druhé 
čtvrtiny 13. století z iniciativy olomouckého biskupa Ro-
berta, případně moravského markraběte. Kostel sv. arch-
anděla Michaela byl vybudován ve 2. polovině 13. století, 
v letech 1758–1759 se uskutečnila jeho barokní přestavba 
a ve 30. letech 19. století přestavba klasicistní. Současná 
dispozice kostela sestává z půdorysně mírně lichoběžní-
kové podélné lodi, na kterou na východě navazuje krátký 
presbytář se zhruba čtvercovým půdorysem. Východní 
nároží presbytáře zpevňují diagonálně přisazené opěráky, 
zhruba v polovině výšky odstupněné. K severní zdi pres-
bytáře přiléhá obdélná sakristie, nesoucí v patře panskou 
oratoř. Na západě dominuje stavbě kostela hranolová věž, 
představená před osu průčelí. K oběma bokům věže jsou 
napojeny obdélné schodišťové přístavky, zpřístupňující 

Obr. 51. Hrozová, kostel sv. archanděla Mi-
chaela. Půdorys kostela s vynesenou situací 
archeologicky zkoumaných ploch.
Abb. 51. Hrozová, Erzengel Michael-Kir-
che. Grundriss der Kirche mit Bezeichnung 
der Grabungsfl äche. 

Obr. 52. Hrozová, kostel sv. archanděla Mi-
chaela. Interiérové pohřby v jižní části pres-
bytáře při patě vítězného oblouku, pohled 
od severu. Foto F. Kolář.
Abb. 52. Hrozová, Erzengel Michael-Kir-
che. Kirchenbestattungen im Südteil des 
Presbyteriums am Fuβe des Triumphbo-
gens, Blick von Norden. Foto F. Kolář.
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varhanní kruchtu v lodi. Hlavní portál v ose jižní zdi lodi 
chrání kvadratická předsíňka (Prix 1999, 6; Prix a kol. 
2012, 4–8).

V předstihu před vlastním archeologickým výzku-
mem v interiéru kostela proběhla již v roce 2010 arche-
ologická dokumentace při hloubení sanačního výkopu 
podél obvodových zdí kostela.  Při této příležitosti byly 
identifi kovány v odhalené vnější líci základového zdiva 
všechny hlavní stavební fáze kostela. Kromě toho byly 
ve dně výkopu odkryty pozůstatky druhotně ubouraného 
opěráku při severovýchodním nároží sakristie (sonda S4). 
V interiéru kostela byly následně v roce 2011 realizovány 
tři sondy, sonda S1 v severozápadním rohu lodi, sonda 
S2 při jižním vstupu do lodi a sonda S3 v jižní části pres-
bytáře (obr. 51). Důležité zjištění představuje zachycení 
části středověkého pohřebiště, předcházejícího výstavbě 
kostela sv. archanděla Michaela a fungujícího nepochyb-
ně v prvních desetiletích existence vesnice. Teprve do 
povrchu tohoto hřbitovního horizontu směřoval někdy 
v průběhu 2. poloviny 13. století vkop pro základové zdi-
vo kostela. V interiéru lodi i presbytáře se dobře dochoval 
stavební horizont, představovaný vrstvami obsahujícími 
stavební odpad; toto souvrství sloužilo jako podklad pro 
prvotní maltovou podlahu kostela. Po svém zániku byla 
tato pochozí vrstva ve 14.–15. století nahrazena v lodi 
pravděpodobně dřevěnou podlahou, založenou do hlinité 
vyrovnávací vrstvy, zatímco v presbytáři bylo realizováno 
dláždění z částečně opracovaných pískovcových kame-
nů. V rámci barokní přestavby v 18. století byla podlaha 
v presbytáři i lodi shodně řešena formou cihelných dlaž-
dic, konečnou podlahovou úpravu v kostele představuje 
mramorová dlažba z 19. století. V průběhu postupného 
nárůstu úrovně terénu v důsledku obnovy podlah se v in-
teriéru kostela poměrně intenzivně pohřbívalo, především 
v prostoru presbytáře (obr. 52). Vzhledem k stratigrafi cké 
pozici pohřbů lze předpokládat, že počátky výzkumem 
doložených funerálních aktivit v interiéru kostela spada-
jí do závěru 15. století, případně až průběhu 16. století. 
V lodi se pohřební horizont pravděpodobně uzavřel s po-
ložením stabilní dlažby z cihelných dlaždic v polovině 
18. století, zatímco v prostoru presbytáře se pohřbívalo 
ještě v průběhu 2. poloviny 18. století, jak dokládají indi-
cie odkazující na rozebírání dlažby za tímto účelem.

František Kolář, Michal Zezula
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Resumé
Hrozová (Bez. Bruntál), Erzengel Michael-Kirche. 

Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

HVĚZDLICE (K. Ú. STARÉ HVĚZDLICE, OKR. VYŠ-
KOV)

Kostel Všech svatých. Středověk, novověk. Sakrál-
ní areál. Dokumentace.

V březnu 2012 byla Muzeem Vyškovska zdokumen-
tována sonda vykopaná v kostele Všech svatých ve Sta-
rých Hvězdlicích v souvislosti s jeho opravou. Kostel se 
nachází na kopci na levém břehu Starohvězdlického po-
toka při jihovýchodním okraji obce, v nadmořské výšce 
328 m. Na ZM ČR 1:10 000, list 24-42-22, je vymezen 
body 086:069, 087:071, 070: 088, 087: 069  mm od Z:J 
s.č. 

Sonda odkryla základy zdiva kostela a zároveň po-
rušila hroby uložené pod podlahou. Zdivo je tvořeno 
cihlami a maltou. Zesílené základy nejsou příliš hluboké 
– pouhých 0,30 m. Pod nimi se nachází 0,50 m mocná 
vrstva ulehlé tmavé hlíny smíchané se spraší, předělená 
cca 10 cm vrstvou z kamenů – valounů. V hloubce 1,14 m 
je již podloží – spraš, v jehož svrchní části je umístěn 
další kámen. Kosterní materiál byl získán jeho vysbírá-
ním z již vykopané hlíny. V profi lech sondy byly kosterní 
pozůstatky patrné na několika místech. Pouze v jednom 
případě byl zachytitelný výkop hrobu do podloží a výplň 
hrobové jámy. Protože uložení lidských ostatků respek-
tuje prostor ohraničený obvodovou zdí (alespoň v místě 
sondy), nezbývá než konstatovat, že zemřelí byli do hro-
bů uvnitř kostela uloženi až po jeho vzniku. Protože však 
spolu s kosterními pozůstatky nebyly nalezeny (s výjim-
kou jednoho hřebu) žádné movité předměty, není možné 
hroby datovat. Některé z nich byly porušeny již v minu-
losti.

Antropologický materiál byl předán k posouzení Mgr. 
Z. Tvrdému z Ústavu Anthropos při Moravském zem-
ském muzeu. Z jeho průzkumu vyplynulo, že kosterní 
pozůstatky patřily minimálně čtyřem jedincům: asi čty-
řicetiletému muži (výška 166,2 cm), dalšímu nejméně 
jednomu dospělému muži a dvěma dětem ve věku 10–12 
let a 1,5–2 roky. 

Klára Rybářová

Resumé
Hvězdlice (Kat. Staré Hvězdlice, Bez. Vyškov), Al-

lerheiligenkirche. Spätmittelalter, Neuzeit. Kirchenareal. 
Dokumentation.

IVANČICE (K. Ú. IVANČICE A K. Ú. KOUNICKÉ 
PŘEDMĚSTÍ, OKR. BRNO-VENKOV)

Komenského nám., Palackého nám. Drůbežní trh, 
ul. Chřestová, Mlýnská, U Malovaného mlýna, Rybář-
ská, Široká, Tomáše Procházky, Ve Sboru, Oslavan-
ská, Na Volvách, „U Hydroelektrárny/Malvy“, parc. 
č. 3163/3, 3163/1, 3163/4, 3164/1, 3164/2, 3290, 3239, 
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2769/3, 3167/6, 3130/5, 3164/1, 3130/1, 3167/4, 38/1, 
38/2. Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí kanalizač-
ní sítě města Ivančice proběhl záchranný výzkum, kte-
rý vedl k doplnění dosavadních poznatků (srv. Doležel 
1993; 1995; 1997; 1999; 2000) o vývoji města a jeho 
předměstí. Zásadní význam měl výzkum rýh v jižním 
prostoru Kounického předměstí ve směru k hydroelekt-
rárně („U Hydroelektrárny/Malvy“) na řece Jihlavě pod 
Rénou. Rýha otevřela starou skružovanou páteřní stoku. 
V jejích profi lech byly dokumentovány početné středo-
věké objekty, dokládající vývoj již od přelomu 12. a 13. 
století, končící stoletím 18. Nálezy dokládají dřevozemní 
a kameno-cihelnou architekturu, která dotvářela dnes již 
neexistující ulici podél severního břehu městského poto-
ka, která původně navazovala na dnešní ulici Rybářskou 
a pokračovala přímo až k řece Jihlavě. Nejmladší objekty 
zanikly pravděpodobně vlivem povodní, které v těchto 
místech často ohrožovaly nábřeží.

Rýha procházející ulicí Rybářskou až po bývalé ko-
liště na ulici Chřestová prošla mohutným středověkým 
a novověkým souvrstvím, které se ukládalo zásluhou člo-
věka i přírody již od počátku 13. věku. Na jihovýchodním 
konci ulice byly zachyceny mezi uličními čarami vesměs 
jen silně bažinaté, rašelinné a hnilobou zapáchající še-
dočerné jílovité hlíny, do kterých byly občas zapuštěny 
spodní části dřevěných sloupků a kůlů. Jednalo se ve-
směs o pozůstatky plotků a sloupů, které mohly souviset 
s příslušenstvím ohrad a hnojníků, jež nebylo vzhledem 
k technologii stavby možné plošně zkoumat. Odebra-
né vzorky pro dendrochronologickou analýzu skončily, 
i když byly odebrány poměrně velké průměry, negativ-
ně, a to pro malý počet letokruhů. Velké množství sou-
středěných lebečních kostí koz nebo ovcí, včetně nálezů 
odstřižků kůží, kterými byla tato souvrství provázena, 
může být v těchto místech dokladem specializovaného 
chovu domácího zvířectva pro účely koželužnictví. Již do 
pozdního středověku lze na ulici Rybářskou lokalizovat 
štětovanou cestu, na kterou navázala dnešní uliční fronta. 
V severozápadní části ulice byla zhruba v polovině její 
šířky zachycena zasypaná kamenná studna, jejíž založení 
datuje nalezená keramika do 14.–15. století. Studna byla 
součástí rozsáhlé terénní úpravy, která byla zpevněna ště-
tem a vykazovala známky dalších objektů sídlištní pova-
hy (hnojník, dřevěné nosné sloupy). Nelze vyloučit, že se 
jednalo o zázemí hospodářské usedlosti (pravděpodobně  
stáje pro dobytek).

Rýha navazující z ulice Rybářské na ulici Chřestovou 
přinesla překvapivá zjištění. Rýha porušila v severový-
chodně-jihozápadním směru středověký objekt s kamen-
nými základy stavěnými na jíl, jehož vnitřní prostor byl 
vrstevnatě vyplněn hrubozrnným zemním až písčitým 
materiálem. Jeho určení a význam v rámci středověkého 
předměstí jsou sporné. Vzhledem k charakteru okolních 
vrstev nelze vyloučit, že objekt zanikl požárem někdy ve 
14. nebo 15. století a vzhledem k blízkosti Nové brány, 
která vznikla podle historických zpráv až v novověkém 

období, jej nelze striktně považovat za pozůstatek brány 
v městské hradební zdi, která se dochovala až do součas-
nosti na ulici U nové brány. Orientace staré cesty, která 
vznikla na ulici Rybářské ve 14.–15. století a její přímá 
návaznost na směr k městské hradbě v místě křížení s uli-
cí Chřestovou, je doložena archeologicky vozovými kole-
jemi, jež zmíněný kamenný objekt respektují. Nález tedy 
nevylučuje interpretaci zděné kamenné stavby jako ob-
jektu, který plnil ve středověku funkci fortifi kační. Není 
však zcela jasné, zda se jednalo o starší bránu nebo jen 
o obrannou baštu vybíhající ven z městského opevnění. 
Charakter zdiva s pozůstatky komunikace, která jej re-
spektuje, by mohly svědčit pro existestenci mostu, který 
se přimykal k hradebnímu obvodu města. V jeho jihozá-
padním sousedství byl vzápětí porušen rýhou další roz-
měrný kamenný objekt stavěný na jíl, který byl zaplněn 
substrukcí zdiva a jehož základy byly výrazně propále-
ny. Je nepochybné, že stavba zanikla požárem, jenž by 
mohl být datován keramikou do rozmezí 14.–15. století. 
Poloha objektu, ke kterému lze přiřadit rovněž hnojník 
obklopený dřevěným plotem, umožňuje jeho interpretaci 
jako pozůstatky hospodářské usedlosti stojící při vnějším 
obvodu hradeb. Metodika výzkumu umožnila vidět další 
interpretační souvislosti, které naznačují, že stavba byla 
někdy na konci středověkého období z větší části roze-
brána a terén následně zplanýrován pro účely zbudování 
nové cesty.

Podsklepený dům je dokladem dřevo-kamenné ar-
chitektury, která se v pozdním středověku nacházela na 
Kounickém předměstí Ivančic a podporuje interpretaci 
předchozí kamenné stavby jako pozůstatku úpravy, která 
by mohla souviset se starší městskou bránou, komuniku-
jící v pozdním středověku s ulicí Rybářskou a pravděpo-
dobně také s Drůbežním trhem uvnitř městských hradeb. 
Dokumentace starých komunikací, včetně základových 
bází středověkých kamenných zdiv nevylučuje v těchto 
místech přítomnost obranného příkopu, který by mohl re-
spektovat dnešní ulici Chřestovou.

Ve Sboru, jižně a jihozápadně od městského historic-
kého jádra, byly realizovány poměrně hluboké výkopy, 
které byly vedeny po obou stranách ulice. Středověké 
situace se tu objevily ale až v blízkosti dnešního obchod-
ního domu Penny Market při ulici Krumlovské, kde byla 
zachycena vrstva s keramikou náležející přibližně do 14. 
století. Charakter nálezové vrstvy nevylučuje, že se moh-
lo jednat o starou cestu, která vedla po vnějším okraji 
městského příkopu nebo kolem přírodní deprese, proté-
kané původně Mřenkovým potokem. Na existenci bývalé 
vodoteče upozorňují silně zvodnělé vrstvy pod vesměs 
novověkými navážkami, které byly zachyceny cca 3 m 
hluboko v blízkosti proluky do ulice Mlýnské. V západ-
ní části ulice Ve Sboru mezi domy na ulicích Krumlov-
ská č. p. 3 a 7 byla rýhou protnuta cihelná a kamenná 
šíje dvou sklepů, které byly původně propojeny v jeden. 
Sklep byl nejspíše kdysi přístupný z obou stavení, ale 
v současnosti je až po strop zasypán sutí.
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Na přelom 15. a 16. století lze pravděpodobně zařadit 
pozůstatky masivního dřevěného bednění starého mlýn-
ského náhonu, který byl v hloubce 3 m porušen na ulici 
Mlýnská při ražbě kanalizační rýhy procházející těsně 
kolem betonového koryta dnešního městského potoka. 
Bednění náhonu bylo evidentně umístěno do prostoru 
obranného příkopu a pod městskou hradební zeď, v jejíž 
blízkosti se dříve nacházel bastion, a pokračovalo skry-
tě pod terénem ulicí Mlýnskou až k základům bývalého 
mlýna, na jehož místě stojí nejspíše novostavba č. p. 1. 
Lze předpokládat, že náhon byl živen vodami ramene 
řeky Oslavy a Mřenkového potoka, které napájely obran-
ný městský příkop na severozápadním a jihovýchodním 
obvodu města. Kanalizační šachta, umístěná jihozápadně 
od domu č. p. 1, zachytila základové zdivo kamenné stav-
by, která stála v pozdním středověku až časném novově-
ku na pravém břehu mlýnského náhonu.

Na ulici Mlýnskou navázaly nepřímo rýhy, které se 
soustředily do blízkého okolí kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie a budovy kina Réna na Palackého náměstí. Na 
jihozápadním okraji kostela, přímo před vchodem kina, 
byl zachycen maltou zděný kamenný suterén domu, který 
bylo možné orientačně zařadit do 15.–16. století. Nové 
poznatky byly učiněny také severozápadně od kostela, 
kde byla porušena masivní kamenná zeď široká přibližně 
1 až 1,5 m. Její průběh byl pak sledován rýhou v délce 
takřka 30 m. Zeď byla tvořena lomovými kameny (ve-
směs kvádry) stavěnými na maltu a svým základem sa-
hala místy do hloubky až 3 m, aniž byla zachycena její 
spodní báze. Ze zásypů kolem bývalé koruny zdi pochází 
zlomky prstovaných klenebních cihel cca z rozmezí 14. 
–16. století, které by mohly dokládat pozdně středověké 
stáří stavby. Účel zdiva je díky malé znalosti jeho skuteč-
ného plošného rozsahu sporný, díky jeho šířce a mohut-
nosti však nelze vyloučit, že mohla plnit obrannou úlohu 
kostela.

Další neznámé zdivo bylo zachyceno rýhou také při 
jižním obvodu Památníku Alfonse Muchy (č. p. 9). Ne-
dostatek nálezového materiálu však neumožnil chrono-
logické zařazení nálezu, ani jeho vztah k blízkému okolí, 
kde scházely vzájemně porovnatelné situace. Podle umís-
tění a charakteru zdiva se zdá, že se mohlo jednat o po-
zůstatky sklepa, jenž souvisel s budovou bývalé městské 
radnice. Rýhy, vedené východně od památníku v prosto-
ru před jeho vchodem, doložily barevně nerozlišitelné 
kulturní souvrství, ze kterého pochází zlomky keramiky 
z 12.–13. století.

V projektu byla nakonec opuštěna realizace nové ka-
nalizace, která měla původně procházet podél jižní fron-
ty Palackého náměstí, kde se nachází kostel a je tu díky 
tomu předpokládáno i nejstarší osídlení města. Rýha se 
přesunula pod dnešní komunikaci, procházející ve smě-
ru západ-východ severní část náměstí, což výrazně ovliv-
nilo nálezové situace, které byly ovlivněny mladšími 
výkopy a navážkami inženýrských sítí. Navážky, které 
se v těchto místech nacházely, byly vesměs monotónní-
ho rázu s naprostou absencí nálezového archeologického 
materiálu. Někdy byly porušeny výkopy, do kterých byla 
umístěna historická (pravděpodobně barokní) cihelná 
kanalizace, která již postrádala svoji funkci (např. před 
budovou Městské policie č. p. 27, kde byla při nově bu-
dované kanalizaci otevřena sběrná šachta).

Na situace ve středu města navázaly rýhy, které prošly 
Komenského náměstím až do prostoru Drůbežního trhu. 
V celém tomto úseku procházela rýha mohutným sou-
vrstvím, dokládajícím osídlení již od doby bronzové a od 
středověku po současnost. Přibližně 5 m hluboké rýhy se 
v několika místech dotkly dokonce až samotného spra-
šového podloží. Z období středověku lze z Komenského 
náměstí zmínit staré komunikace, štětované nebo prašné, 
které byly jen výjimečně poškozeny drobnými rýhami/
kolejemi po kolech vozů nebo převrstveny požárovými 
vrstvami bohatými na uhlíky a na zlomky do ruda pro-
pálené mazanice. Nejstarší středověké osídlení náměs-
tí lze v jeho severní části spojit nejspíše již s přelomem 
12. a 13. věku. V jižní části náměstí nám tento poznatek 
chybí, neboť terén byl v těchto místech porušen pozdně 
středověkými výkopy a starou cihelnou kanálovou štolou 
(č. p. 41; Elektro Expert, Česká pojišťovna, a.s., č. p. 43), 
kterou nově hloubená rýha otevřela ve značné délce.

Na Drůbežním trhu byl dokumentován pouze jediný 
profi l u křižovatky s ulicí Růžová (č. p. 11), jenž doklá-
dá vývoj dlouhodobě využívané a neustále upravované 
komunikace od 13. století po současnost. Za zajímavý 
je možné považovat nález objektu s doklady železářství 
(železná lupa) s keramikou, která se svým charakterem 
hlásí snad už k mladohradištnímu období (11./12. století). 
Existence cesty, která tudy vedla již ve 13. a 14. století 
dává tušit souvislost s předpokládanou starší městskou 
bránou, jejíž most vedoucí přes příkop byl pravděpodob-
ně zachycen nově budovanou kanalizační rýhou na kří-
žení ulic Rybářská/Chřestová vně hradeb na Kounickém 
předměstí.

Obr. 53. Ivančice. Sklep na ulici Široká č. p. 7. Foto 
P. Kos.
Abb. 53. Ivančice. Keller auf der Široká-Straβe Nr. 7. 
Foto  P. Kos.
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Za mimořádně zajímavou můžeme označit situaci, 
která byla dokumentována na Oslavanském předměstí 
na ulicích Široká a Tomáše Procházky. Na Široké byly 
zachyceny tři kamenné sklepy, které byly podrobně doku-
mentovány s cílem provést u nich také orientační staveb-
ně-historický průzkum (obr. 53). Jejich vývoj sahá již do 
14. století, kdy vznikly přestavbou sklepních prostor vy-
hloubených již dříve v podložní spraši – tzv. lochů. V pů-
vodní podobě byly lokalizovány části lochových chodeb, 
které sahaly pod středovou část ulice, ale i ty byly později 
jejich majiteli po povodních zazděny nebo druhotně vyu-
žity k instalaci drenážního potrubí. Nejrozsáhlejší sklep-
ní systémy byly dokumentovány pod zbořenou budovou 
bývalé kovárny, která byla stržena po povodni roku 1981; 
ta stála v západním sousedství dnešního Muzea Brněnska 
(č. p. 1). V suterénu muzea se nachází rovněž rozsáhlá 
sklepení (stavebně-historický průzkum prováděla roku 
2012 společnost Archaia Brno, o. p. s.), která mohla pů-
vodně se systémem sklepů ve svém západním sousedství 
komunikovat, propojka je však v současnosti přerušena 
nebo zazděna. Rýha zachytila před budovou muzea po-
lozasypaný a zčásti zatopený kamenný sklep, v jehož zá-
sypu byly zjištěny velkoformátové prstované cihly, které 
svými rozměry prokazují, že sklep byl zbudován již ve 
středověkém období (snad již v průběhu 14. století) a vy-
užíván až do století 18. Podobně jako na ulici Rybářské, 
byla na ulici Široká zachycena kamenná studna, která je 
zmiňovaná těchto místech ještě na přelomu 19. a 20. sto-
letí. Studna stála uprostřed komunikace a měla dvojí vyz-
dívku, která korespondovala s okolními vrstvami, v nichž 
se dochovala základová jáma pro patku vahadla. Starší 
část studny byla vyzděna lomovým kamenem na maltu, 
kdežto mladší byla navíc ještě omítnutá. Ze staršího zdi-
va pojeného částečně jílem pochází zlomky pozdně stře-
dověké keramiky. V okolí studny byly zachyceny stopy 

několikeré úrovně starých štětovaných a prašných komu-
nikací, které mají svůj počátek již ve 13. nebo 14. stole-
tí. Nejstarší středověké osídlení je možné spojit s nálezy 
keramiky z přelomu 11. a 12. století, které byly součástí 
nepříliš mocné kulturní vrstvy.

Další dokumentované zahloubené objekty z ulice Ši-
roká dokládají velké povodně, provázené mohutnými ná-
nosy písků a štěrků, jež sužovaly Oslavanské předměstí 
prokazatelně již od 13. století. Zdrojem vodních přívalů 
byl dnes zatrubněný Mřenkový potok pramenící ve sva-
zích severně města, který se v jarních měsících dokázal 
evidentně nebývale rozvodnit. Východní a západní část 
ulice Široká a severní úsek ulice Na Volvách poskytly 
nálezy zahloubených hrnčířských střepišť, což potvrzu-
je lokalizaci raně novověkých hrnčířů do této městské 
čtvrti. Střepiště dokumentují místní produkci keramiky 
z rozmezí 15./16.–18./19. století. V ulici Na Volvách č. p. 
10 bylo kazové zboží pro změnu sypáno přímo do zářezu 
úvozové cesty. Kromě běžného keramického zboží odtud 
pochází také nález keramického kadlubu na zhotovování 
reliéfních kamnových kachlů z přelomu 16. a 17. století 
(obr. 54).

Z ulice Tomáše Procházky pocházejí z jejího celého 
úseku mezi ulicí Oslavanskou a Tesařovým náměstím 
velmi početné doklady intenzivního pravěkého i středo-
věkého osídlení. Nejstarší středověké nálezy tu lze spojit 
již s přelomem 13. a 14. století. V této době se např. v pro-
storu při Oslavanské ulici v okolí domu č. p. 9 nacházely 
dílny na zpracování železa a bronzu, o čemž informují 
vrstvy a kůlové jámy zaplněné železnými struskami, oku-
jemi a kapkami mědi. Středověké osídlení Oslavanského 
předměstí doplňuje nález chodby pozdně středověkého 
lochu, která byla protnuta rýhou u severozápadního náro-
ží domu č. p. 18 na ulici Tomáše Procházky. Z křižovatky 
cest na Tesařově náměstí pocházejí patrně doklady nej-
starší kamenné architektury stavěné na jíl, kterou by bylo 
možné považovat eventuálně za součást bývalého měst-
ského opevnění, související s úpravou brány – pravděpo-
dobně mostu. Dokumentovaná situace zachytila v těchto 
místech dvě paralelní masivní zdi s rozdílnou hloubkou 
základových bází, vysunuté v souvislosti s Horní branou 
vně z hradeb daleko za terénní zářez Mřenkového poto-
ka, obtékajícího obvod městských hradeb. Pod základy 
středověkých zdí byla rýhou zachycena velká obilní jáma 
nebo propadená komora lochu, sahající až do hloubky 
5 m od dnešního povrchu.

Soubor poznatků doplňuje nález raně novověkého 
(18./19. století) střepiště, které bylo lokalizováno na uli-
ci Oslavanské u křižovatky s ulicí V Uličce a pozůstatky 
dřevěné konstrukce mlýnského náhonu, včetně zahloube-
ného odpadního objektu z 15. století; ty byly lokalizová-
ny jižně města v ulici U Malovaného mlýna (č. p. 14).

Výstavba nové kanalizace doložila nejstarší středově-
ké osídlení (cca přelom 11. a 12. století) na Oslavanském 
předměstí, z jádra města na Palackého náměstí u bývalé 

Obr. 54. Ivančice. Keramický kadlub z přelomu 16. a 17. 
století ke zhotovování kamnových reliéfních kachlů ze 
střepiště z ulice Na Volvách č. p. 10. Foto P. Kos.
Abb. 54. Ivančice. Keramikform aus der Wende von 
16./17. Jahrhundert für die Herstellung von Ofenkacheln, 
Na Volvách-Straβe Nr. 10. Foto P. Kos.
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Staré radnice a z prostoru Drůbežního trhu. Nejintenziv-
nější známky osídlení jsou pak doloženy hlavně v cent-
ru města (Komenského a Palackého náměstí) a dále na 
jeho předměstích (Oslavanském a Kounickém). Značný 
význam Oslavanského předměstí byl potvrzen poznatky, 
které plynou ze situací, jež sem umožňují stratifi kovat 
metalurgickou činnost. Význam předměstí vzrůstá spo-
lečně s doklady nejstarší zděné městské architektury, kte-
rá ve 14. století navázala na starší dřevozemní stavby, jež 
byly hlavně uvnitř hradeb nahrazeny architekturou kame-
no-cihelnou. Na jejich místech vzniká postupně v 15. sto-
letí stabilní měšťanská a selská domovní zástavba, která 
refl ektuje stavební vývoj města.

Počátky městské fortifi kace lze spojit pravděpodobně 
již s obdobím 14. století, kdy byly zbudovány brány s ka-
mennými mosty, které lze umístit k dnešní Horní a Nové 
bráně. V pozdním středověku došlo také k realizaci opev-
nění kostela Nanebevzetí Panny Marie, jenž získal nejspí-
še již ve 14. století samostatnou hradební zeď. Stabilizace 
příkopů, včetně zbudování dřevěného mlýnského náhonu 
na ulici Mlýnská, souvisí evidentně až s dobudováním 
hradeb v 15. a 16. století. Na Kounické předměstí proniká 
zděná kameno-cihelná architektura rovněž ve 14. století 
a je budována v podobném duchu, v jakém se rozvíjela 
vnitřní zástavba města a Oslavanského předměstí.

Petr Kos
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Resumé
Ivančice (Kat. Ivančice und Kounické Předměstí, 

Bez. Brno-venkov), Parz. Nr. 3163/3, 3163/1, 3163/4, 
3164/1, 3164/2, 3290, 3239, 2769/3, 3167/6, 3130/5, 
3164/1, 3130/1, 3167/4, 38/1, 38/2. Mittelalter, Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung.

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU (OKR. TŘEBÍČ)
Intravilán obce. Středověk. Město. Záchranný vý-

zkum.

V průběhu roků 2011 a 2012 probíhal archeologický 
výzkum při rekonstrukci kanalizace v centru Jaroměřic 
nad Rokytnou. V trase kanalizace v ulici Komenského 
se kromě středověkého a novověkého souvrství podaři-
lo zdokumentovat dva zahloubené objekty z 12. století. 
Severně od místa v ulici Březinova pak kanalizace pro-
tnula dva středověké sklepy. Ty byly notně poškozeny již 
stávající kanalizací a podařilo se zdokumentovat pouze 
jejich částečný půdorys.

David Humpola

Resumé
Jaroměřice nad Rokytnou (Bez. Třebíč). Mittelalter. 

Stadt. Rettungsgrabung.

JAVORNÍK (K. Ú. JAVORNÍK-MĚSTO, OKR. JESENÍK)
Zámek Jánský Vrch. Vrcholný středověk, novo-

věk. Hrad, zámek. Záchranný výzkum.

Lokalizace v S-JTSK: bod 1) X = 1031631,56, Y = 
556163,02; linie mezi body: 2) X = 1031638,17, Y = 
556149,58; 3) X = 1031611,29, Y = 556134,82; 4) X = 
1031592,57, Y = 556127,55 (směr od jihozápadu k se-
verovýchodu); linie mezi body: 3) X = 1031611,29, Y = 
556134,82; 5) X = 1031616,8, Y = 556125,79 (směr od 
severozápadu k jihovýchodu).

Záchranný výzkum byl vyvolán potřebou vybudová-
ní nového vodovodu, jehož trasy na nádvořích porušily 
archeologické situace. Výkop pro tento vodovod vedl té-
měř souběžně s kanalizací budovanou roku 2002 (Šlézar 
2003; viz mapka tamtéž). Na malém jihozápadním ná-
dvoří v místě bodu č. 1) byla v délce více než 2 m od-
kryta zeď z lomového kamene. Její šířka činila 0,9 m, 
avšak směřovala poněkud více k severovýchodu než stá-
vající zástavba. Jako pojiva bylo použito středně kvalitní 
vápenné malty, přičemž koruna se nacházela v hloubce 
0,6–0,9 m pod stávajícím povrchem. Poblíž této zdi byl 
rovněž zdokumentován a ovzorkován profi l v délce 1,4 
m. Bylo zjištěno, že toto souvrství spočívající přímo na 
skalním podloží o mocnosti 0,4–0,6 m je novověké.

Na velkém nádvoří v linii mezi body č. 2) a č. 3) byl 
zdokumentován další 3,5 m dlouhý severozápadní profi l 
výkopu. Bylo zjištěno, že pod masivními novověkými 
dorovnávkami terénu (převážně stavební suti) se na bázi 
výkopu v hloubce 1,3 m pod stávajícím terénem nachází 
zachovalá oblázková dlažba. K podobnému zjištění došlo 
severovýchodně od bodu č. 3), kde byl zjištěn obdobný 
typ dlažby v hloubce 1,1–1,2 m.

Jihozápadně od bodu č. 4) v délce přibližně 11 m 
byla zejména na severozápadní straně výkopu zjištěna 
a zdokumentována další nejméně čtyři zdiva převážně 
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z lomového kamene, která na dvou místech tvořila s nej-
větší pravděpodobností nároží. Přesnější tvar těchto ná-
roží však nebylo možno vzhledem k malé šířce výkopu 
(kolem 0,6 m) spolehlivě zjistit.

Další torzo zdiva o šířce přibližně 0,8 m bylo zachy-
ceno ve vodovodní přípojce v linii mezi body č. 3) a č. 
5). Uloženiny měly obdobný charakter, jaký byl popsán 
výše.

Karel Faltýnek
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Resumé
Javorník (Kat. Javorník-město, Bez. Jeseník), Schloss 

Jánský Vrch. Hochmittelalter, Neuzeit. Burg, Schloss. 
Rettungsgrabung.

JINDŘICHOV (K. Ú. PLEČE, OKR. ŠUMPERK)
Parc. č. 829. Raný středověk. Ojedinělé nálezy (mj. 

železná sekerka). Uložení nálezů: Vlastivědné muze-
um v Šumperku, přír. č. 8/2009.

V roce 2009 nalezl A. Zdukos na katastru Plečí u Jin-
dřichova (okr. Šumperk) pomocí detektoru kovů několik 
předmětů, mj. archeologické povahy (9 ks). Záhy je ode-
vzdal do regionálně příslušného Vlastivědného muzea 
v Šumperku. S muzeem je nadále v kontaktu a jeho infor-
mace o nálezu považuji za věrohodné. Všechny předmě-
ty pocházejí z jednoho lesního svahu, jsou však datačně 
i artefaktuálně různorodé (2 železné hřeby, klín, seker-

ka, 2 celé a část 1 podkovy, opasková přezka a knofl ík). 
Nejstarší a pro archeologii nejzajímavější je celá železná 
sekerka (obr. 55) – odpovídá totiž bradatici pravděpodob-
ně typu I B v třídění moravských středohradištních se-
ker B. Dostála (1966, 69–72). Analogie shledáváme také 
v raně středověkých sekerách na území Polska (Nadolski 
1954, tab. 12–13). Má mírně obloukovité ostří, podkose-
nou bradu a výrazně vykrojené tělo. Ostny při kruhovém 
násadním otvoru jsou kratší a nevýrazné, protáhlý týl je 
ukončený obdélnou ploškou. Délka 129 mm, šířka ostří 
59 mm, průměr násadního otvoru 21–23 mm.

Nejzajímavější na celém nálezu tohoto artefaktu je 
jeho datace v kombinaci s geografi ckou polohou. Sekerka 
byla nalezena na úpatí svahu pod kótou 527 m n. m., na 
okraji lesa v hloubce 35 cm v lesní zemině a neprováze-
ly ji žádné další artefakty. Lokalizace - ZM10, 14-23-20, 
koordináty 370:152. Pod lesem navazují louky kolem po-
toka Staříče, který se asi 300 m jihovýchodním směrem 
odtud vlévá do říčky Branné. Horopisně se zde nachází-
me v Branenské vrchovině, která je součástí Hanušovic-
ké vrchoviny – tedy v jižním podhůří jesenického pohoří 
(Melzer, Schulz 1993, 18–21, tab. 2). Od soutoku s řekou 
Moravou v Hanušovicích severovýchodním směrem přes 
Jindřichov dále proti proudu Branné stoupá údolí této říč-
ky až k Ramzovskému sedlu (770 m n. m.), nejpříhodněj-
šímu horskému přechodu těchto nejvyšších moravských 
hor. Údolí Branné dnes představuje jižní část důležitého 
dopravního koridoru na severní stranu Jeseníků do české 
části Slezska (okr. Jeseník).

Nález sekerky je tak naprosto vysunut mimo známé 
raně středověké osídlení, které na severozápadní Moravě 
končí na Mohelnicku, kde je zachycena struktura loka-
lit ze středohradištního a mladohradištního období (Goš 
1988).

Jakub Halama

Obr. 55. Jindřichov (k. ú. Pleče). Nález raněstředověké 
sekerky. Kresba G. Halama-Leite.
Abb. 55. Jindřichov (Kat. Pleče). Axt-Fund aus Frühmit-
telalter. Zeichnung G. Halama-Leite.

Obr. 56. Jiříkov, kostel sv. Michala. Profi l P1 v sondě 
S1/12.
Abb. 56. Jiříkov, St.-Michael-Kirche. Profi l-P1 in der 
Sonde S1/12.
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Resumé
Jindřichov (Kat. Pleče, Bez. Šumperk), Parz. Nr. 829. 

Frühmittelalter. Einzelfunden (u. a. das Eisenbeil). Einla-
gerung der Funden: Heimatkundenmuseum im Šumperk, 
Zuwachs. Nr. 8/2009.

JIŘÍKOV (K. Ú. JIŘÍKOV U RÝMAŘOVA, OKR. BRUN-
TÁL)

Kostel sv. Michala, parc. č. 718, 1061/9, 1072/1. 
Mladý novověk. Kostel, vesnice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1092806,56, Y = 542404,6; 2) X = 1092819,12, Y 
= 542411,5; okolí bodu v okruhu 2 m v S-JTSK: X = 
1092812,6, Y = 542407,86.

Během náhodné cesty byla zjištěna stavební aktivita 
v okolí kostela sv. Michala v obci Jiříkov. S největší prav-
děpodobností se jednalo o výkop pro drenáž, neboť byl 
vyhlouben v odstupu několika metrů pomocí mechaniza-
ce kolem celé stavby. Archeologickou situaci porušoval 
pouze v jednom místě, a to 5,6 m jihozápadně od jihozá-
padního nároží kostela (obr. 56). Výkop o šířce 0,8–1,0 m 
a celkové maximální hloubce 0,8–0,9 m zde proťal ka-
menné základové zdivo, a to nároží původně nadzemní 
stavby. Měřitelná šířka zdi byla 0,6 m, jeho koruna se 
nacházela v hloubce 0,15–0,2 m pod stávajícím povr-
chem a pata 0,6 m hluboko. Převážně velké kameny byly 
pojeny velmi nekvalitní maltou, která místy téměř úplně 
chyběla. Mezi zdmi byl zdokumentován a ovzorkován 
jihovýchodní profi l P1 o celkové délce 2,5 m. Do hloub-
ky 0,2 m pod stávající povrch zasahovala tmavá hnědá 
ornice na povrchu s travním drnem. Následovala středně 
hnědá písčitá jílovitá hlína, obsahující z cca 70% malé 
kamínky, mírně střední a velké kamínky, jejíž báze se na-
cházela v hloubce 0,55 m. Z této uloženiny bylo získáno 
přibližně 55 ks výdutí režné i glazované keramiky dato-
vatelné do období kolem poloviny 18. století, dále 8 ks 
fragmentů zvířecích kostí a malý fragment cihly. 4 ks vý-
dutí nádob jsou vypáleny redukčně a na 3 ks těchto výdutí 
je zvenčí patrno vlešťování. Byl nalezen rovněž fragment 
čelní vyhřívací stěny režného kachle s částí tzv. „tapeto-
vého“ vzoru, z vnitřní části jen velmi nepatrně očazený. 

Pod bází této uloženiny se nacházelo ještě 0,15 m mocné 
zkulturněné podloží, jež obsahovalo velkou skvrnu zvět-
ralé malty o délce 0,8 m. Podloží tvořila zvětralá jílovitá 
břidlice světlé hnědé barvy, která se v místě profi lu P1 
nacházela v hloubce 0,7 m.

Kostel sv. Michala je pozdně barokní stavbou z roku 
1787 a měl být vybudován na místě starší renesanční 
stavby, přičemž jádro stávající věže kostela by mělo být 
renesanční (Mezerová a kol. 2001, 85).

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé
Jiříkov (Kat. Jiříkov u Rýmařova, Bez. Bruntál), St.-

Michael-Kirche, Parz. Nr. 718, 1061/9, 1072/1. Junge 
Neuzeit. Kirche, Dorf. Rettungsgrabung.

JÍVOVÁ (OKR. OLOMOUC)
Tepenec. Vrcholný středověk (14. století). Hradis-

ko. Předhradí hradu. Záchranný výzkum.

Od června do září roku 2012 probíhala VI. etapa zá-
chranného archeologického výzkumu na lokalitě Jívová 
– Tepenec, která byla vyvolána další fází rozšíření dobý-
vacího prostoru Bělkovického kamenolomu (společnost 
Českomoravský štěrk, a. s.). Výzkum plynule navázal na 
předchozí etapy z let 1997–1999 a 2007–2008. 

Kopec Tepenec s hradiskem z období popelnicových 
polí a středověkým hradem se nachází na okraji Nízkého 
Jeseníku, poblíž obce Jívová, zhruba 15 km severový-
chodně od Olomouce. Lokalita je na mapě ZM ČR 1:10 
000, kladový list 25-11-01, identifi kována těmito koordi-
náty (měřeno od ZSČ:JSČ): 220:317, 243:335, 254:350, 
256:370, 250:376, 234:376 mm. Nadmořská výška se 
pohybuje v rozmezí 480 – 516 metrů. Výzkumná plocha 
se nacházela v areálu předhradí (hradní jádro i část před-
hradí je již odtěženo). 

Metodika záchranného archeologického výzkumu, 
který na Tepenci probíhá s přestávkami již 40 let (1968 
–1975, 1990, 1997–1999, 2007–2008), je vždy založena 
na rozměření výzkumné plochy do čtvercové sítě o ve-
likosti jednotlivých čtverců 5 × 5 m. V posledních 6 
etapách byly zejména z časových důvodů čtverce zkou-
mány šachovnicově (Kalábek, Tymonová 1998; 1999; 
Procházková 2001; Vránová, Vrána 2005 – zde souhrn 
starší literatury; Vránová 2008; 2009). V roce 2012 měla 
výzkumná plocha velikost 30 × 55 m a byla rozdělena 
na 66 čtverců (čtverce č. 370 až 435 – číslování čtverců, 
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kontextů i objektů navazuje v souvislé řadě na výzkumy 
z 90. let a z let 2007–2008). Z toho bylo v úplnosti pro-
zkoumáno 14 čtverců a zbylé čtverce byly zkoumány za 
pomocí detektoru kovů. Poměrně malý počet prozkouma-
ných čtverců souvisí se situací na ploše, kdy se zde také 
nacházely 3 velké prohloubeniny (o průměru zhruba 6 až 
7 m) zaujímající prostor zhruba 9 čtverců; 18 čtverců na 
jižní straně zabíralo značně zerodované těleso pravěkého 
valu, jehož zkoumání nebylo pro tento rok prioritou, a 10 
čtverců protínala současná komunikace, v jejíchž místech 
je kulturní souvrství značně porušeno. V roce 2012 jsme 
se soustředili především na výzkum velkých prohloube-
nin, neboť po zkušenostech z předchozích let jsme zde 
předpokládali relikty středověké zástavby předhradí. 
V průběhu této výzkumné sezony se také za fi nanční po-
moci Olomouckého kraje podařilo znovu otevřít studnu 
prozkoumanou v roce 2008, vyzvednout výdřevu nachá-
zející se v její spodní části a předat ji ke konzervaci na 
opavské pracoviště oddělení péče o archeologické nálezy 
Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Ostravě.

Ve všech zkoumaných čtvercích se nacházelo kultur-
ní souvrství o maximální mocnosti 0,5 m. Mimoto bylo 
prozkoumáno dalších 24 archeologických objektů (8 
sídlištních jam a 16 kůlových jamek). Materiál nalezený 
v zásypech objektů je ve stavu laboratorního zpracování, 
a datace objektů je proto pouze předběžná. Minimálně 
dva objekty (183 a 185) jsou datovány do slezskoplatě-
nické kultury (pozdní doba bronzová – počátek halštatu, 
viz oddíl Doba bronzová). Většina zbylých objektů náleží 
pravděpodobně vrcholnému středověku. 

Zajímavá je kumulace kůlových jamek v sousedících 
čtvercích 381 a 386 představující pravděpodobně relikt 
po nadzemní stavbě (objekty č. 190–193 a 197–203). 
V objektech byla nalezena keramika, mazanice a uhlíky. 
Ve čtvercích 381, 386 a 393 byla zkoumána pravděpo-
dobně intaktní pravěká kulturní vrstva (kontext č. 1192), 
obsahující velké množství slezskoplatěnické keramiky.

Zajímavé výsledky přinesl také výzkum prohlou-
benin. Prohloubenina, označená jako objekt 196, byla 
z větší části vyplněna tmavou černou hlínou s velkým 
množstvím velkých kusů uhlíků, strusky a železných 
předmětů. Předběžně můžeme konstatovat, že středních 
a větších kusů strusky bylo ze zásypu objektu vyzved-
nuto několik desítek kilogramů. Z časových důvodů byla 
prozkoumána jen polovina objektu. Tento objekt můžeme 
pravděpodobně interpretovat jako pozůstatek po středo-
věké kovářské výrobní činnosti – kovářské dílně.

Dále jsme zjistili, že dvě z prohloubenin představu-
jí relikty středověkých sklepů či suterénů nadzemních 
staveb. Oba sklepy (objekty č. 178 a 179) jsou částeč-
ně zasekány do rostlé skály a jejich stěny jsou postaveny 
z lomového kamene spojeného pouze jílem či hlínou. Na 
dně obou sklepů bylo nalezeno propálené místo, relikt 
po ohništi. Sklep 178 byl čtvercového půdorysu a měl 
na jižní straně vstupní šíji. V těsné blízkosti sklepa, ve-

dle severní zdi (kontext č. 929), se nacházely tři kůlové 
jamky (objekty č. 180–182), představující pozůstatek po 
nadzemní konstrukci zkoumané stavby.

Sklep 179 měl obdélný půdorys a dno bylo zasekáno 
do rostlé skály, ve skále byly patrné záseky od nástrojů. 
Spodní část jižní zdi byla částečně tvořena rostlou skálou, 
upravenou do potřebného tvaru.

Během archeologického výzkumu bylo ve zkouma-
ných vrstvách nalezeno velké množství keramických 
zlomků, jak z období popelnicových polí, tak z vrchol-
ného středověku. Poměrně častým nálezem jsou také 
středověké železné artefakty. V roce 2012 byly například 
kopí, tesák, šipky do kuše, podkovy a nože, ocílka, přez-
ka opasku, klíč či olověná střela do hákovnice. Výzkum 
na Tepenci bude opět pokračovat v návaznosti na postupu 
lomových prací v průběhu několika let.

Vendula Vránová
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Resumé
Jívová (Olomouc District), Tepenec. High Middle 

Ages (14th century). Hillfort, Castle bailey. Rescue re-
search.

During rescue archaeological research in Jívová – 
Tepenec cultural layers and a 24 sunken features were 
investigated with large number of archaeological ma-
terial (especially pottery, daub, slag and iron artifacts). 
Explored layers and features are dated back to the 
Silesian-Platěnice Culture and to the Middle Ages. Dur-
ing research 2 relicts of medieval cellars and one relic of 
the smithy were found too. 
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KARVINÁ (K. Ú. KARVINÁ-MĚSTO, OKR. KARVINÁ) 
Ulice Pivovarská, Masarykovo náměstí, kostel 

Povýšení sv. Kříže, parc. č. 2, 101/1, 267/1. Novověk. 
Kostel. Záchranný výzkum.

V jarních měsících roku 2012 proběhl v souvislosti 
s plánovanou obnovou kostela Povýšení sv. Kříže v Kar-
viné – Fryštátu záchranný výzkum (akce Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Ostravě č. 6/12). Vzhledem k prostorovému omezení na 
nevelké liniové výkopy při sanaci a budování kanalizace 
byla průběžně dokumentována pouze svrchní část nadloží 
v bezprostřední blízkosti kostela, a to včetně odkrytého 
základového zdiva jednotlivých částí stavby. Základní 
dokumentaci proto doplnily tři sondy (na pomezí závěru 
Moravské kaple a plochy náměstí, při závěru jižní kap-
le nepravého transeptu a při jižní zdi hlavní lodi), které 
měly ověřit celkový průběh stratigrafi cké situace a vybra-
ných úseků zděných konstrukcí. 

Zkoumaná lokalita se nachází v prostoru původního 
historického jádra Fryštátu, dnes městské části Karviné, 
konkrétně v jeho okrajové jihozápadní části. Na jižní stra-
ně, v místě dřívějšího farního hřbitova, je okolí kostela 
vymezeno výrazným terénním zlomem ostrožny, na vý-
chodě přiléhá k areálu zámku (s vlastní budovou je spojen 
nadzemní chodbou).

Stratigrafi e sledovaná ve všech liniových výkopech 
i sondách se ukázala jako obdobná, pod stávající úpravou 
povrchu a původní dlažbou byla registrována poměrně 
mocná dorovnávka terénu, obsahující kromě stavební suti 
a ojedinělých úlomků lidských kostí i nečetné fragmenty 
novověkých keramických nádob datovatelných od 16. až 
po 18. století. Tato skutečnost odpovídá poměrně čilému 
stavebnímu ruchu, který zvláště v 18. a 19. století přinesl 
výraznou změnu v konfi guraci terénu. Stavba zahradní 
zdi v místě terénního zlomu a hlavně vlastní přestavba 
lodi i presbytáře a následná řada účelových přístaveb 

v okolí kostela spojených s příchodem rodu Larisch-
-Mönnichů (např. Prix 1992) vedly k narušení a částečné-
mu odstranění původních situací. K zajímavým nálezům 
patří zazděný vstup v jižní části hlavní lodi, pozoruhodné 
jsou i kamenické články (části klenebních žeber v zákla-
du a fi ála v nadzemním zdivu) druhotně využité při stavbě 
sakristie. 

Marek Kiecoň
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Resumé
Karviná (Kat. Karviná-město, Bez. Karviná), 

Pivovarská-Straβe und Masarykovo náměstí (Platz), 
Heilig-Kreuz-Kirche, Parz. Nr. 2, 101/1, 267/1. Neuzeit. 
Kirche. Rettungsgrabung.

KARVINÁ (K. Ú. KARVINÁ-DOLY, OKR. KARVINÁ)
Městská část Doly, kostel sv. Petra z Alkantary, 

p. č. 511. Středověk, novověk. Kostel. Záchranný vý-
zkum.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí kostela sv. Petra 
z Alkantary v Karviné-Dolech proběhl v roce 2012 zá-
chranný archeologický výzkum, realizovaný archeologic-
kým pracovištěm Národního památkového ústavu Ostra-
va (akce č. 126/12). Kostel je situován v mírně zvlněné 
krajině nedaleko říčky Stonávky, v nadmořské výšce cca 
230 m. Kostel byl původně součástí vsi, později města 
Karviná, jehož historické jádro v průběhu 50.–60. let 20. 
století zcela zaniklo v důsledku těžby černého uhlí. Dnes 
se tak v případě kostela jedná o solitérní stavbu bez vaz-
by na dřívější urbanistickou strukturu. Název Karviná 

Obr. 57. Karviná, městská část 
Doly, kostel sv. Petra z Alkanta-
ry. Půdorys kostela s vynesenou 
situací archeologicky zkouma-
ných ploch.
Abb. 57. Karviná, Stadtteil 
Doly, Kirche St. Peter von Al-
cantara. Grundriss der Kirche 
mit Bezeichnung der Grabungs-
fl äche. 
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byl roku 1949 přenesen na novou aglomeraci, jež vznikla 
sloučením do té doby samostatných obcí Fryštát, Darkov, 
Ráj a Staré Město.   

Doly je novodobý název pro někdejší ves Karviná, 
poprvé v písemných pramenech doloženou k roku 1305; 
roku 1923 byla původní ves povýšena na město. Kostel 
sv. Petra z Alkantary představuje barokní novostavbu 
z let 1736–1759 a ve stávající podobě se jedná o jedno-
lodní sálovou stavbu s půlválcovým závěrem. K severní 
zdi lodi přiléhá sakristie, na protilehlé straně kaple. V ose 
západního průčelí vystupuje z líce fasády nízký rizalit 
hranolové věže (Samek 1999, 129; Londzin 1932, 153–
154). Barokní kostel byl vybudován na místě původního 
středověkého kostela sv. Martina, v písemných prame-
nech poprvé doloženého k roku 1447. Dle vizitací z let 
1679 a 1688 se jednalo o jednolodní stavbu se zděným 
klenutým presbytářem a dřevěnou plochostropou lodí. 
Ze severní strany ke kostelu přiléhala zděná klenutá sa-
kristie, z jižní strany zděná boční kaple s kryptou, určená 
k pohřbívání členů rodiny patrona kostela (Jungnitz 1904, 
223–225, 593–594; Londzin 1932, 145–156).

V interiéru kostela byly v roce 2012 realizovány dvě 
archeologické sondy, jedna v severní části podvěží (sonda 
S1), druhá v jižní boční kapli (sonda S2, obr. 57). V sondě 
S1 byly zachyceny kostrové pohřby v natažené poloze na 
zádech, orientované ve směru západ – východ, uložené 

v rakvích. Pohřby respektovaly kamenné zdivo vysklá-
dané z lomového kamene na jíl, probíhající také v linii 
západ – východ. Úsek základového zdiva, dodatečně na-
rušeného základovým výkopem stávajícího kostela sv. 
Petra z Alkantary, může souviset s podezdívkou dřevěné 
lodi původního středověkého kostela sv. Martina, popř. 
s ohrazením hřbitova. 

V sondě S2 byly zachyceny stavební pozůstatky boč-
ní zděné kaple původního kostela sv. Martina (obr. 58). 
Kaple polygonálního půdorysu, patrně renesanční, dispo-
novala v interiéru kryptou, ve shodě s údaji obsaženými 
ve zprávě vizitační komise z roku 1679 (Jungnitz 1904, 
223–225; Londzin 1932, 146-150). V rámci archeologické-
ho výzkumu byla dokumentována rovněž krypta (sonda 
S3) nacházející se pod podlahou lodi stávajícího kostela 
sv. Petra z Alkantary; představuje jedno z rodových po-
hřebišť hrabat Larischů (od roku 1791 Larisch-Mönni-
chů, obr. 59).  

                                                                                                    
                                   František Kolář
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Obr. 58. Karviná, městská část Doly, kostel sv. Petra 
z Alkantary. Stavební pozůstatky boční kaple původního 
kostela sv. Martina s kryptou. Sonda S2, pohled od seve-
ru. Foto F. Kolář.
Abb. 58. Karviná, Stadtteil Doly, Kirche St. Peter von 
Alcantara. Baurelikten des Seitenschiffes der ehemaligen 
Martinskirche mit eine Gruft. Grabungsschnitt S2, Blick 
von Norden. Foto F. Kolář. 

Obr. 59. Karviná, městská část Doly, kostel sv. Petra 
z Alkantary. Interiér krypty stávajícího kostela sv. Petra 
z Alkantary. Sonda S3, pohled od západu. Foto M. Pech-
níková.
Abb. 59. Karviná, Stadtteil Doly, Kirche St. Peter von Al-
cantara. Innenraum der bestehenden Gruft in der Kirche 
St. Peter von Alcantara. Grabungsschnitt S3, Blick von 
Westen. Foto M. Pechníková.
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Resumé
Karviná (Kat. Karviná-Doly, Bez. Karviná), Kirche 

St. Peter von Alcantara. Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Ret-
tungsgrabung.

KETKOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Hrad Levnov (Ketkovický hrad). Středověk. Hrad, 

keramika. Povrchový sběr. 

Lokalizace: 49°08’21.32”N, 16°14’27.10”E, poloměr 
15 m

Dne 12. března 2012 nalezli autoři na hradu Levnov 
13 kusů středověké keramiky, pocházející z nelegálního 
výkopu. Kromě fragmentů hrnců byl nalezen úlomek 
trojnožky, okraj poháru a maloformátová cihla. Do tis-
ku byl dán podrobnější popis nálezové situace a nálezů 
i nové zpracování dějin hradu (Oplatek, Vohryzek 2013). 

Narušení terénu nelegálním výkopem bylo objeveno 
jihovýchodně od hradního paláce směrem k ohradní zdi 
dvora. Jednalo se celkem o tři jámy umístěné ve svahu po 
vrstevnici ve směru jihovýchod – severozápad: (1) roz-
měry 2 x 1,4 m; (2) vzdálen 1 m od (1) s rozměry 6,5–7 
x 3 m, výška odkopaného svahu činila asi 180 cm; (3) 
vzdálen 7 m od (2) s rozměry 1 x 1 m. Jáma (3) odhalila 
základ ohradní zdi dvora.

Nalezená keramika pravděpodobně pochází z jámy 
(1), neboť všechny fragmenty byly nalezeny při jejím 
okraji. Jáma (2) je staršího data, neboť je zachycena již na 
fotografi i Petra Nožičky z dubna 2009 na serveru www.
hrady.cz, kdy byl v jejích útrobách nalezen polygonální 
středový sloupek gotického sdruženého lomeného okna. 
Výkopy (1) a (3) vznikly zřejmě později (snad r. 2012?).

Většinu fragmentů lze datovat do 14. – 1. poloviny 
15. století, do doby před zánikem hradu.

Příspěvek vznikl v rámci specifi ckého výzkumu na 
Masarykově univerzitě – projekt Slované a slavistika 
v areálovém pojetí (MUNI/A/0789/2011).

Stanislav Oplatek, Stanislav Vohryzek
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Resumé
Ketkovice (Bez. Brno-venkov), Burg Levnov. Mittel-

alter. Burg, Keramikfragmenten. Lesefunden. 

KLIMKOVICE (OKR. OSTRAVA-MĚSTO)
Ulice Lidická, Komenského, Křížkovského, Čs. 

legií; parc. č. 3176/1, 15, 561/1. Novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizační sítě ve městě 
Klimkovicích proběhl v letech 2010–2011 časově i plošně 
rozsáhlý archeologický dohled, který na čtyřech místech 
intravilánu města vzhledem k přítomnosti pozitivních 
nálezových situací přerostl v záchranný archeologický 
výzkum (Národní památkový ústav, územní odborné pra-
coviště Ostrava, akce č. 100/10). Město Klimkovice se 
nachází na území historického Slezska, v místě pozvol-
ného přechodu východních svahů Oderských vrchů do 
Moravské brány, cca 7 km jihozápadně od Ostravy a 11 
km severovýchodně od Bílovce. Historické městské jádro 
je situováno na nevýrazné ostrožně nad údolím říčky Po-
lančice, v nadmořské výšce 241–261 m.

Obr. 60. Klimkovice, ulice Čs. le-
gií. Sonda S3 – dřevěná cesta do-
plněná dlážděním, 18.–19. století. 
Pohled od jihu. Foto F. Kolář.
Abb. 60. Klimkovice, Čs. legií-
Straβe. Bezeichnung des Gra-
bungsschnittes S3 – Holzweg mit 
Pfl asterung, 18.–19. Jahrhundert. 
Blick von Süden. Foto F. Kolář. 
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Archeologicky zkoumány byly čtyři úseky nově bu-
dované kanalizační sítě (sondy S1a, S1b, S2, S3). Všech-
ny dokumentované nálezové situace (s výjimkou sondy 
S2) se nacházely mimo vlastní historické jádro města, 
shodou okolností v rámci tří hlavních komunikací, jejichž 
kontinuitu dokládá rovněž indikační skica stabilního ka-
tastru z roku 1836 a mapa I. vojenského mapování z let 
1763–1780. Jednalo se o cestu vedoucí severozápadním 
směrem do Opavy (sonda S1a), cestu na jih do Jistební-
ku (sonda S1b) a cestu na východ do Polanky nad Odrou 
a dále na Moravskou Ostravu (sonda S3). 

Ve všech dokumentovaných sondách byly zachyceny 
nálezové situace odpovídající novověku (16.–19. stole-
tí), předpokládané starší středověké antropogenní aktivi-
ty nebyly výzkumem prokázány. Ve shodě s pozicí sond 
v rámci komunikací byl v sondách S1a, S1b a S3 zachy-
cen vývoj komunikačních povrchů od 18. po 20. stole-
tí. Jednalo se o několik fází jednoduchých kamenných 
posypů, doplněných větvemi a větvičkami, a především 
o stabilní, dlouhodobě fungující dřevěné cesty (obr. 60). 
Dendrochronologická data v kombinaci s doprovodnými 
nálezy (mince, keramika) umožňují dobu fungování těch-
to dřevěných konstrukcí vymezit poslední třetinou 18. 
století a polo vinou  19. s toletí. Výzkum Hany Terynge-
rové v roce 2006 doložil existenci konstrukčně obdobně 
řešené a shodně datovatelné dřevěné cesty rovněž v rám-
ci historického městského jádra (Teryngerová 2007a; 
2007b). 

Jindřich Hlas, František Kolář, Pavel Malík
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Resumé
Klimkovice (Kat. Klimkovice, Bez. Ostrava-město). 

Lidická-, Komenského-, Křížkovského- und Čs. legií-
Straβen. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

KLOBOUKY U BRNA (OKR. BŘECLAV)
Náměstí Míru. Středověk, novověk. Město. Zá-

chranný výzkum.

Při rekonstrukci komunikací byly na náměstí Míru 
odkryty fragmenty situací s objekty novověkého  a stře-
dověkého stáří; v rámci souvrství byla zjištěna i keramika 
ze 13. století. Vzhledem k technologii stavebních prací 
nebyl proveden plošný výzkum, zachycené situace byly 
pouze dokumentovány a vzorkovány.

David Parma

Resumé
Klobouky u Brna (Bez. Břeclav). Mittelalter, Neuzeit. 

Stadt, Schichten. Rettungsgrabung.

KOPŘIVNICE (K. Ú. VLČOVICE, OKR. NOVÝ JIČÍN)
Městská část Vlčovice, kostel Všech svatých, p. č. 

42. Novověk. Kostel. Záchranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí podlahy v presbytáři kos-
tela Všech svatých ve Vlčovicích proběhl v roce 2012 
záchranný archeologický výzkum, realizovaný archeo-
logickým pracovištěm Národního památkového ústavu 
Ostrava (akce č. 80/12). Městská část Vlčovice se na-
chází na Moravě, v údolí říčky Lubiny lemovaném sva-

Obr. 61. Kopřivnice, městská část 
Vlčovice, kostel Všech svatých. Pů-
dorys kostela s vynesenou situací ar-
cheologicky zkoumaných ploch. 
Abb. 61. Kopřivnice, Stadtteil Vlčo-
vice, Allerheiligenkirche. Grundriss 
der Kirche mit Bezeichnung der Gra-
bungsfl äche. 
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hy Hostýnských vrchů od západu a Měrkovické pahor-
katiny od východu, přibližně 7 km severně od Frenštátu 
pod Radhoštěm a 5 km jihovýchodně od vlastního centra 
Kopřivnice. Ves je položena na levobřežní terase říčky 
Lubiny, v místě jejího soutoku s říčkou Tichávkou. Kostel 
je situován ve střední části obce, v dominantní poloze na 
ostrohu obtékaném Babincovým potokem, v nadmořské 
výšce cca 330 m.

Ves Vlčovice byla v písemných pramenech poprvé 
zmíněna k roku 1437. Kostel Všech svatých byl vysta-
věn nejspíše koncem 16. století, v 17. století byla prav-
děpodobně zaklenuta loď a přistavěna věž, dílčí stavební 
úpravy proběhly v 18. a 19. století. Ve stávající podobě se 
jedná o prosté jednolodí s polygonálním presbytářem na 
východě, zpevněným diagonálně přisazenými opěráky. 
K jižní zdi lodi přiléhá obdélná sakristie (původně boční 
kaple a předsíň), na západě stavbě kostela dominuje hra-
nolová věž, představená před osu průčelí. K severnímu 
boku věže je napojen polygonální schodišťový přístavek, 
zpřístupňující horní podlaží věže a podkroví kostela (Ro-
sová 2013; Samek 1999, 165–166). 

V interiéru presbytáře kostela byly v roce 2012 rea-
lizovány tři archeologické sondy (S1–S3, obr. 61). Dů-
ležité zjištění představuje zachycení části původního 
pohřebiště, předcházejícího výstavbě stávajícího kostela. 
Kostrový pohřeb v natažené poloze na zádech, orientova-
ný ve směru západ – východ, byl uložen v rakvi (obr. 62). 
Tento hřbitovní horizont byl následně narušen základo-
vým výkopem pro obvodové zdivo presbytáře. Původní 
podlaha z cihelných dlaždic byla minimálně jednou ob-
novena, při stavebních úpravách kostela pak byla nahra-
zena dlažbou z mramorových dlaždic. Několikanásobné 
obnově podlahy odpovídají rovněž stavební úpravy oltář-
ní menzy. V průběhu 16.–18. století se v interiéru pres-
bytáře pohřbívalo sporadicky. Na základě nálezů hřebíků 
a pozůstatků dřeva lze předpokládat, že všechny odkryté 
pohřby byly uloženy v rakvích. V souvislosti s pohřební-
mi aktivitami v interiéru presbytáře byla cihelná dlažba 

Obr. 62. Kopřivnice, městská část Vlčovice, kostel Všech 
svatých. Pohřeb předcházející výstavbě kostela (vlevo) 
a interiérový pohřeb v jižní části presbytáře u paty vítěz-
ného oblouku (vpravo). Sonda S1, pohled od východu. 
Foto F. Kolář.
Abb. 62. Kopřivnice, Stadtteil Vlčovice, Allerheiligenkir-
che. Links eine Bestattung vorgängig der Kirchenanbau 
und rechts eine Kirchenbestattung im Südteil des Pres-
byteriums am Fuβe des Triumphbogens. Grabungsschnitt 
S1, Blick von Osten. Foto F. Kolář.

Obr. 63. Kralice na Hané (okr. 
Prostějov), „Kralický háj“. Se-
verní části prozkoumané plochy 
s koncentrací středověkých objek-
tů. 
Abb. 63. Kralice na Hané (okr. 
Prostějov), “Kralický háj”. Nörd-
liche Teil der Grabungsfl äche mit 
einer Anhäufung den mittelalterli-
chen Objekten. 
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opakovaně rozebírána a opět sestavována, což dokládá 
přítomnost fragmentů původního maltového lože cihelné 
dlažby v hrobových zásypech.

       
                                                              František Kolář
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Nepublikovaná archivní rešerše uložená v archivu 
Národního památkového ústavu, územního odborné-
ho pracoviště v Ostravě. 

Resumé
Kopřivnice (Kat. Vlčovice, Bez. Nový Jičín), Aller-

heiligenkirche. Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

KRALICE NA HANÉ (OKR. PROSTĚJOV)
„Kralický háj“, Průmyslová zóna města Prostě-

jova. Vrcholný středověk. Zaniklá středověká osada 
„Stará Ves“. Záchranný výzkum.

Ve dnech 8. až 28. srpna 2012 proběhl záchranný ar-
cheologický výzkum související s plánovaným rozšíře-
ním výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA, s. r. o., 
(ZM 1:10000, list 24-24-13, 147:360, 151:359, 151:357, 
148:357, 147:355, 144:355, měřeno od Z:J s. č.), který 
prostorově přímo navázal na odkryvy realizované zde 
v roce předchozím (obr. 63; např. Fojtík 2011). Zajímavý-
mi jsou nám zde již tradičně objekty (obr. 64; dále např. 
válcovitá jímka po obvodu vyztužená vykotlaným a vy-
páleným dubovým kmenem, objekt č. 557, související 
snad dokonce s řemeslem koželužským), jež spojujeme 

se zaniklou středověkou osadou „Stará Ves u Prostějova“ 
(podrobněji např. Fojtík 2006), která je dnes již nejvíce 
terénními odkryvy dotčenou a tím patrně i nejšíře archeo-
logicky poznanou památkou tohoto typu v geografi ckém 
regionu Prostějovska. Vedle běžnějších nálezů, tvořených 
zpravidla bohatými kolekcemi zlomků středověké užit-
kové keramiky, je nezbytné poukázat zejména na artefakt, 
který je v našem prostředí zcela nezvyklý a velmi cenný. 
Tím je torzo keramického signálního rohu, po staletí ob-
líbeného poutního suvenýru z nejzápadnějšího německé-
ho města Cáchy (např. Haasis-Berner 1994; Mangelsdorf 
1992; Slivka 1998, 315, obr. 9; Velímský 1998, 439, obr. 
1:2; aj.), který je patrně vůbec prvním nálezem tohoto 
druhu pocházejícím z území Moravy. Zcela závěrem mů-
žeme vzpomenout i ojedinělou stříbrnou minci – pražský 
groš z doby vlády českého krále a římského císaře Karla 
IV. (1346–1378) – získanou detektorem kovu v průběhu 
odstraňování podorniční vrstvy.

Pavel Fojtík
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Obr. 64. Kralice na Hané (okr. Prostějov), „Kralický 
háj“. Superpozice dvou středověkých zásobních jam (obj. 
č. 530 a 633).
Abb. 64. Kralice na Hané (Bez. Prostějov), “Kralický 
háj”. Überlagerung zwei mittelalterlichen Speichergru-
ben (Obj. Nr. 530 und 633).

Obr. 65. Krnov, Hlavní náměstí. Katastrální mapa s lo-
kalizací výzkumu.
Abb. 65. Krnov, Hlavní náměstí (Platz). Die Kataster-
karte mit Bezeichnung der Grabungsfl äche. 
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Resumé
Kralice na Hané (Bez. Prostějov), „Kralický háj“. 

Spätmittelalter. Dorfwüstung Stará Ves. Rettungsgra-
bung.

KRNOV (K. Ú. KRNOV - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, OKR. 
BRUNTÁL)

Hlavní náměstí, p. č. 33. Středověk, novověk. Měs-
to. Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací podzemních kontejnerů v se-
verozápadní části stávajícího Hlavního náměstí v Krnově 
proběhl v říjnu až listopadu 2011 záchranný archeolo-
gický výzkum, realizovaný archeologickým pracovištěm 
Národního památkového ústavu Ostrava (akce č. 105/11). 
Historické jádro Krnova se rozkládá na nevýrazné terén-
ní vlně mezi řekami Opavou a Opavicí, jihozápadně od 
jejich soutoku. Zkoumaná plocha se nachází v prostoru 
někdejšího Horního náměstí (Oberring, popř. Holzmarkt 
a Elisabetplatz, dnes součást Hlavního náměstí; obr. 65).

Zkoumaná plocha byla rozdělena na tři vzájemně na-
vazující sektory (A, B, C), každý o rozměrech 3 x 3 m. 

Nálezové situace byly skrývány ručně v jejich přiroze-
ném sledu až po úroveň povrchu geologického podloží. 
Archeologický výzkum přinesl důležité poznatky o cha-
rakteru komunikačních úprav a způsobu využívání jedno-
ho z hlavních veřejných prostranství města. Nezpevněný 
povrch holocenního půdního horizontu, vyvinutého na 
podložních fl uviálních sedimentech, byl v počáteční fázi 
institucionálního města kolem poloviny 13. století v dů-
sledku intenzivního provozu protkán četnými žlábky po 
kolech povozů. Ke stabilizaci povrchu náměstí prostřed-
nictvím kamenného posypu s hutněním došlo ve 2. polo-
vině 13. století. Toto prvotní dláždění bylo dlouhodobě 
průběžně udržováno a reparováno a teprve v průběhu 
14.–15. století nahrazeno regulérní valounovou dlažbou 
v pískovém loži. Jejímu položení předcházela výstavba 
přilehlé zděné obytné zástavby (někdejší dům č. 237, sne-
sený po roce 1945), vybudování kamenné veřejné studny 
(využívána až do poloviny 20. století) a následná niveli-
zace okolního terénu prostřednictvím cca 0,3 m mocné 
drenážní štěrkopískové vrstvy. Povrch nové valounové 
dlažby byl během 16. století až 1. poloviny 17. století 
opakovaně narušován stavebními aktivitami v podobě 
linií sloupových jam (pozůstatek lehčího nadzemního 
přístřešku, případně ohrady) a rozměrného suterénu dře-
vohliněné nadzemní stavby (obr. 66). Vzhledem k výsky-
tu strusky v jeho zánikové výplni a přítomnosti vodní-
ho zdroje – studny – v bezprostřední blízkosti se mohlo 
v případě tohoto objektu jednat o kovárnu, příslušnou 
k domu č. 237. Svrchní část stratigrafi e s předpokláda-
nými komunikačními úrovněmi 18.–19. století byla prav-
děpodobně odstraněna v rámci rozsáhlých stavebních 
aktivit po druhé světové válce, vedoucích k výrazné ur-
banistické proměně města. 

František Kolář
                    

Resumé
Krnov (Kat. Krnov - Horní Předměstí, Bez. Opava), 

Hlavní náměstí (Platz). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Obr. 66. Krnov, Hlavní náměstí. Pů-
dorysná situace v sektoru C v průběhu 
výzkumu. Pozůstatek nejstaršího dláž-
dění (2. polovina 13. století) narušený 
výkopem pro studnu (14.–15. století) 
a suterénem nadzemní dřevohliněné 
stavby (přelom 16. a 17. století – 1. po-
lovina 17. století). Foto F.  Kolář.
Abb. 66. Krnov, Hlavní náměstí 
(Platz). Grundriss des Sektores C im 
Lauf der Grabung. Relikt der ältesten 
Pfl asterung (2. Hälfte des 13. Jahr-
hunderts) gestört mit Brunnenaushub 
(14.–15. Jahrhundert) und Unterge-
schoss eines Holzerdebaues (von Wen-
de 16. und 17. Jahrhundert bis 1. Hälf-
te 17. Jahrhundert). Foto F. Kolář.
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KŘIŽANOVICE (K. Ú. KŘIŽANOVICE U BUČOVIC, 
OKR. VYŠKOV)

U kostela. Novověk. Pohřebiště. Záchranný vý-
zkum.

Při opravě schodiště ke kostelu Nanebevzetí Panny 
Marie v Křižanovicích byly v říjnu 2012 zjištěny kosterní 
pozůstatky. Místo nálezu se nachází na severním svahu 
pod kostelem, na levém břehu řeky Litavy, v nadmořské 
výšce 224 m. Na ZM ČR 1:10 000, list 24-43-10, odpoví-
dá souřadnici 087:124 mm od Z:J s.č.

První skelet byl objeven při odstraňování pařezu 
u schodiště. Kosterní pozůstatky byly prorostlé kořeny 
lípy, z nichž bylo nutné skelet vypreparovat. Jelikož již 
několik desítek cm pod povrchem se nacházelo pískovco-
vé podloží, byla hrobová jáma jen mělce zahloubená. Po-
stupně byly odkryty i další hroby, zabetonované přímo do 
tělesa schodiště. První skelet byl předán Mgr. Z. Tvrdému 
k antropologickému posouzení do Ústavu Anthropos při 
Moravském zemském muzeu.

Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie byl postaven v letech 1690–1708 na základech starší 
stavby. Na severní a východní straně se kolem kostela 
rozkládal tzv. starý farní hřbitov. K pravidelnému pocho-
vávání sloužil až do roku 1957. Od roku 1958 byl nahra-
zen novým hřbitovem (Ambrož 2001, 8; 38-39). 

Ze zjištěné skutečnosti vyplývá, že původní „starý“ 
hřbitov se s největší pravděpodobností rozkládal i za jeho 
dnešními zdmi. 

    Klára Rybářová
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Resumé
Křižanovice (Kat. Křižanovice u Bučovic, Bez. 

Vyškov), U Kostela. Neuzeit. Gräberfeld. Rettungsgra-
bung.

LEDNICE (K. Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, OKR. 
BŘECLAV)

Zámek č. p. 2, parc. č. 2 (akce A050/2012). Stře-
dověk, novověk. Vesnice, zámek. Záchranný výzkum.

V souvislosti s projektem Zámecká jízdárna v Lednici 
– Multifunkční centrum byl prováděn záchranný archeo-
logický výzkum při realizaci zemních prací.

Vlastní areál zámecké jízdárny se nachází na pravo-
břežní terase ramena Dyje, severně od dnešního středu 
Lednice, v nadmořské výšce 167,5–168,5 m se sklonem v 
severním směru. Terén přechází poměrně příkře do údol-
ní nivy ramena Dyje v nadmořské výšce 161,5 m. Are-
ál se nachází v geologicky a geomorfologicky výrazné 
sníženině Dolnomoravského úvalu, který je z větší části 
vyplněn mohutnými komplexy faciálně značně proměn-
livých sedimentů neogenního stáří, jež leží na podloží 
karpatských fl yšových příkrovů. Na povrchu neogenních 
sedimentů, tvořených jíly, jsou uloženy kvartérní fl uviál-
ní písky a písky se štěrkem, které jsou překryty náplavo-
vými hlínami (Čtyroký, Havlíček 2004, 9-20).

Obec Lednice se připomíná již v listině olomoucké-
ho biskupa Roberta z roku 1222, tehdy patřila místním 
vladykům Adamarovi a Lipertovi z Lednice, kteří si zde 
zřejmě brzy poté vybudovali tvrz. Ta měla střežit vý-
znamný přechod při řece Dyji na cestě spojující sever s ji-
hem. Nedrželi ji ale dlouho, již před rokem 1244 předal 
král Václav I. Lednici Sigfriedovi Waisemu (Sirotkovi). 
V roce 1322 postoupil Ortlín Sirotek tvrz s dvorem Ja-
novi z Lichtenštejna. Vlastní Lednice je pak patrně od 
roku 1322 vedena jako vlastnictví Lichtenštejnů. V dr-
žení Lichtenštejnů zůstala Lednice, s krátkou přestávkou 
v letech 1571–1576, až do roku 1945 (Svoboda 2004, 

Obr. 67. Lednice, Zámek 
(A50/2012). Pohled na část plo-
chy B. Foto Archaia Brno, o. p. s.
Abb. 67. Lednice, Schloss 
(A50/2012). Blick auf einen 
Teil der Fläche B. Foto Archaia 
Brno, o. p. s.
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175-185). Vlastní výstavba zámecké jízdárny proběhla 
na konci 17. století, kdy Karel Eusebius pozval Johanna 
Bernharda Fischera z Erlachu, aby se podílel na realizaci 
projektu zámecké jízdárny a stájí. Po něm byl pak také 
patrně od roku 1690 přizván i Domenico Martinelli. Tak 
vznikl v areálu barokní zámek s jízdárnou i rozsáhlou za-
hradou (Kroupa 2004, 365–372).

V minulosti byl v zámeckém areálu doložen kostelní 
hřbitov u gotického kostela sv. Jakuba, situovaný původ-
ně jižně od dnešního zámku. Dále byla zjištěna přítom-
nost pravěkých zahloubených objektů datovaných do ne-
olitu, pozdní doby bronzové a do doby laténské (Vitula, 
Stránská 2006, 25-27). Z  jižního a západního okraje obce 
Lednice je pak doloženo kontinuální osídlení patrně již 
od pozdní doby kamenné (Klanicová 2004, 157).  

        
V červnu 2012 byly zahájeny práce na záchranném 

archeologickém výzkumu v místech nově budovaných 
suterénů v jižním křídle (plocha A – křídlo J3 kočárov-
na a plocha B – křídlo J1 jízdárna, obr. 67). Dále byla 
odkryta a začištěna původní dlažba v konírnách severo-
východního křídla (plocha C – křídlo V3) a částečně byl 
začištěn dochovaný zbytek původní dlažby v konírnách 
jihovýchodního křídla (plocha D – křídlo V1). V prosto-
ru nádvoří zámecké jízdárny (plocha E) započala v srp-
nu 2012 plošná exkavace až na úroveň nového založení 
komunikace (do hloubky cca 0,6 m). Do konce roku byl 
proveden záchranný archeologický výzkum pouze v jižní 
části nádvoří (obr. 68).

Doposud se podařilo, kromě vrcholně středověkého 
osídlení, zachytit archeologické situace z pozdní doby 
kamenné, reprezentované především sídlištními jáma-
mi a nálezy keramického materiálu v druhotné poloze. 
Z mladší a především pozdní doby bronzové (podolská 
kultura) byly odkryty pozůstatky mělce zahloubených 
chat se sloupovými jámami, doprovázené zásobními já-
mami. Z laténského období se jedná o nálezy sídlištních 
objektů a zásobních jam. Ojedinělými nálezy sídlištní-
ho charakteru je reprezentována doba římská. O pravě-
kých situacích bude podrobněji referováno po dokončení 
a zpracování výzkumu.

Při provádění záchranného archeologického výzkumu 
se podařilo odkrýt relikty vrcholně středověkého osídle-
ní, které bylo tvořeno převážně suterény dřevohliněných 
domů (v jednom případě i lochu) a bylo doprovázeno 
značným množstvím dalších zahloubených objektů. Za-
chycen byl také relikt cesty, který může souviset s pří-
vozem přes řeku směrem do Podivína, připomínaným 
v 15. století. Veškeré tyto vrcholně středověké aktivity 
lze předběžně datovat do 14.–15. století. 

V celém prostoru zámeckých jízdáren se podařilo za-
chytit situace související s výstavbou a provozem jízdár-
ny. Například se jednalo o základy nerealizovaného se-
verního křídla, doklady změny dispozice jízdáren a různé 
úrovně dlážděných povrchů. Podařilo se nalézt i přímé 
doklady užívání jízdáren (např. udidla, podkovy aj.).

V rámci ověřování stavu historické kanalizace bylo 
provedeno několik sond v areálu zámeckých jízdáren. 
Odkryt a zdokumentován byl rozsáhlý systém odvodňo-
vacích cihelných štol v celém areálu až po jejich vyústění 
do řeky Dyje. Tento systém budovaný od konce 17. sto-
letí nejvíce utrpěl při výstavbě inženýrských sítí v nedáv-
né minulosti. 

Výzkum v areálu zámeckých jízdáren bude pokračo-
vat i příští rok a budeme o nich podrobněji informovat.

Miroslav Dejmal, Hynek Zbranek
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Obr. 68. Lednice, Zámek (A50/2012). Plán zkoumané 
plochy.
Abb. 68. Lednice, Schloss (A50/2012). Der Plan der un-
tersuchten Grabungsfl äche.
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Resumé
Lednice (Kat. Lednice na Moravě, Bez. Břeclav), Zá-

mek, Parz. Nr. 2 (A050/2012). Mittelater, Neuzeit. Dorf, 
Schloss. Rettungsgrabung.

LEDNICE (K. Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, OKR. 
BŘECLAV)

Lednicko-valtický krajinný areál, zámek a jízdár-
ny, parc. č. 23. Novověk. Kanalizace. Záchranný vý-
zkum, stavebně historický průzkum.

Během průzkumu historických kanalizačních štol pod 
státním zámkem v Lednici bylo roku 2012 zmapováno 
a částečně i geodeticky zaměřeno více než 840 m zdě-
ných kanálových chodeb (obr. 69). 

Současně s mapovacími pracemi probíhala foto-
grafi cká dokumentace stavebních prvků a úprav, které 
souvisely s vývojem podzemního díla. V některých úse-
cích kanalizačních štol byly zjištěny epigrafi cké znaky 
a další údaje, které umožňují stanovit jejich přibližnou 
dobu vzniku nebo mapují období, ve kterých se konala 
jejich údržba. Během měření bylo rovněž přihlédnuto ke 
stratigrafi ckým vztahům mezi jednotlivými kanálovými 
větvemi, které umožnily v hrubých rysech nastínit velmi 
složitý stavební vývoj zámeckého komplexu, jenž se ode-
hrával v několika etapách.

Obr. 69. Lednice. Celkový plán his-
torické kanalizační sítě pod areálem 
zámku. Vyhotovila D. Vitulová.
Abb. 69. Lednice. Die Kanalisation 
unter der historischen Schlossanla-
ge – ein Gesamtplan. Nach D. Vitu-
lová.

Obr. 70. Lednice. V hlavní kanálové štole pod zámeckým 
sídlem. Foto P. Kos.
Abb. 70. Lednice. In der Hauptkanal unter der Schloss-
anlage. Foto P. Kos.



212

Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

Za nejstarší lze považovat kanálové větve zasahující 
pod stavební jádro obytné části barokního zámku, hospo-
dářský a nový čestný dvůr a komplex jízdáren. Většina 
kanálových štol nese znaky druhotných reparačních zá-
sahů, které se odehrávaly v různých dobách. Přístup do 
jednotlivých úseků systému zajišťovaly revizní šachtice 
obdélného průřezu, z nichž je dnes valná většina již ne-
přístupná; čištění problematičtějších úseků usnadňovaly 
obsluze zvýšené manipulační komory. Odvětrání podze-
mí bylo zajištěno soustavou drobných vertikálních šachet 
vedoucích k povrchu, z nichž některé mohly zároveň spl-
ňovat funkci dešťových svodů.

Vznik některých kanálových větví je možné dle ná-
pisů s letopočty („1848“ a „1848/1848“) spojit s 1. po-
lovinou 19. století a dát je tak v souvislost s výstavbou 
kostela a zbudováním hospodářsko-správního křídla.

Hlavní sběrná kanálová štola (obr. 70) dnes zcela 
organicky podchází kostelní loď postranními transepty 
a míjí paralelně jihozápadní obvod kněžiště, což značí, 
že byla zbudována současně s přístavbou chrámové lodi 
přimykající se ke starší presbytáři, k čemuž mohlo dojít 
v souladu s historickými údaji nejspíše někdy ke konci 
18. století. S touto stavební fází lze spojit také kanalizač-
ní štoly, které souvisí s přísným půdorysným rozvržením 
hospodářsko-správního křídla zámku a odvodněním lo-
veckého dvora.

Za poněkud starší lze označit systém štol, které se 
přimykají k půdorysu východního křídla zámeckého 
obydlí. Jedná se o větve, jejichž průběh byl v minulosti 
protnut mladším sklepením. Tento systém lze stratifi ko-
vat pravděpodobně ještě před výstavbu nového kostela, 
a to nejspíše do závěru 18. století. Formáty cihel jsou ve 
všech dokumentovaných částech systému totožné (30 x 
15 x 6 cm) a neumožňují přesnější chronologické určení 
než do období mladšího novověku; starší než barokní cih-
ly nebyly nikde zjištěny.

Ze stratigrafi ckých poměrů vybočovaly pouze dvě 
větve, které jsou evidentně relikty staršího systému, který 
kopíroval půdorys obytné části barokního zámku a lze ho 
s největší pravděpodobností spojit s výstavbou, ke které 
mělo dojít ve 30.–40. letech 17. století. Je zřejmé, že znač-
ná část původních barokních štol byla zničena výstavbou 
suterénu s umělou krápníkovou jeskyní a společenského 
křídla, pod kterým se dnes rozkládají rozlehlá sklepení. 
Sklepy pod těmito zámeckými částmi byly zřízeny až na 
počátku 19. století v souvislosti s přístavbou společenské-
ho křídla (srv. Samek 1999, 317; Plaček 1999). 

Ze systému mladších štol nejnižšího podsklepního pa-
tra vybočuje svým profi lem z obvyklých parametrů pouze 
štola ležící pod společenským křídlem. Nemusí se jednat 
o dílo, které bylo založeno až v souvislosti se zbudová-
ním společenského křídla, ale o pozůstatek vodní štoly 
odvádějící vodu od svého původního prameniště, které 
bylo regulováno po barokní nebo ještě před přestavbou 

staršího šlechtického sídla (renesanční tvrze). Původ-
ní pramen ležel přibližně někde v prostoru vymezeném 
nejstaršími kanálovými větvemi, dnes z něj však vytékají 
podzemní vody cca 4,5 m pod povrchem, což je přibliž-
ná mocnost zeminy, která byla během stavebního vývoje 
zámku na lokalitě navrstvena.

Vlastní jádro středověké tvrze lze lokalizovat nejspíše 
do středního traktu stavebního jádra, pod nímž leží histo-
rické sklepní prostory. Ty svým půdorysným rozvržením 
nevybočují z rámce středověkých podzemních objektů 
řazených zcela běžně do období středověku (srv. Kos 
2005, s další literaturou). Hloubka středověkých sklepů 
proto nedosahuje úrovně balastních vod, které jsou limi-
továny podzemním pramenem.

Za mladší lze jednoznačně označit soustavu hlubo-
kých studňovitých šachet, podzemní cisternu a odvod-
ňovací štolu, která ústí do přístavního mola ležícího na 
západním břehu Zámeckého rybníka, založeného roku 
1717.

Výzkum historické kanalizační sítě pod zámkem 
v Lednici přinesl poznatky o stavebním vývoji odvod-
ňovacích štol, které se vyvíjely v souladu s výstavbou 
a jednotlivými přestavbami barokního a novogotického 
zámeckého sídla společně s jeho hospodářským záze-
mím. Současný stav kanálových štol je různý. Velká část 
systému je v dobrém stavu schopného provozu. V někte-
rých úsecích však byly zaznamenány poruchy stěn a kle-

Obr. 71. Litovel, sídliště. Výběr keramiky. Kresba 
M. Schindlerová.
Abb. 71. Litovel, Siedlung. Auswahl der Keramik. Zeich-
nung M. Schindlerová.
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neb různé závažnosti. Některá poškození vzniklá vlivem 
nedávného budování inženýrských sítí byla kvalitně za-
pravena, jiná však byla ponechána v neopraveném stavu, 
a proto dochází k postupnému chátrání díla a hrozí i jeho 
úsekové zborcení.

Petr Kos
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Resumé
Lednice (Kat. Lednice na Moravě, Bez. Břeclav). 

Neuzeit. Schloss, historische Kanalisation.  Rettungsgra-
bung, Bauhistorische Untersuchung.

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)
Extravilán. Střední a mladší doba hradištní, vr-

cholný středověk, novověk. Sídliště? výrobní areál? 
Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha mezi body: 1) X = 1109379, Y = 
559121; 2) X = 1109728, Y = 559478; 3) X = 1109564, Y 
= 559597; 4) X = 1109387, Y = 559576 (S-JTSK).

Během jarních měsíců roku 2011 byla prováděna 
archeologická prospekce metodou povrchového sběru. 
Východně od katastru obce Nasobůrky těsně při jeho 
východních hranicích a dále v prostoru přibližně vyme-
zeném železniční tratí a státní silnicí č. 635 (viz výše uve-
dené souřadnice) bylo navázáno na objev polykulturní lo-
kality z roku 2010 (viz též oddíly Doba bronzová, Doba 
železná; Faltýnek 2011a). Z množství nalezené keramiky, 
a to spíše ve střední části lokality vymezené souřadnicemi 
náleželo cca 5 ks keramiky do období středohradištního 
(obr. 71:1, 71:2). Těžiště zdejšího slovanského osídlení 
nepo chybně náleží do mladohradištního období. 55 ks 
keramiky lze s největší pravděpodobností datovat do 10. 
století (obr. 71:3–71:9), dalších cca 35 ks do raného stře-
dověku obecně (rovněž 10. století?). Další nálezy v počtu 
cca 65 ks časově spadají do průběhu 13. století a 60 ks 
keramiky do 14. století. Zde se jedná převážně o kerami-
ku typickou pro olomoucký keramický okruh, tzv. „kru-
pičkovou“. Zbylých 80 ks zlomků keramiky náleží do 
období novověku. K zajímavým nálezům patří téměř celý 
menší přeslen, nelze však blíže určit, zda jej lze časově 
datovat do vrcholného středověku nebo spíše do novo-
věku. Z lokality pochází rovněž cca 1,0 kg železné rudy 
a cca 1,5 kg železářských strusek. Vzhledem k výskytu 
laténské keramiky na této polykulturní lokalitě není za-
tím možno blíže stanovit, do kterého období přesněji tyto 
možné výrobní aktivity spadají. 

V jižní části souřadnicemi vymezeného prostranství, 
kde povrchový průzkum navazoval na výsledky výzku-
mu z roku 2010, bylo nalezeno 10 ks keramiky rámcově 
datovatelné do 13. století, 5 ks lze datovat do 14. století.

Za laskavou konzultaci děkuji Mgr. Pavlu Šlézarovi 
z Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Olomouci.

„Staré město“, ulice Novosady, před č. p. 306, 
parc. č. 738/2. Středověk, novověk. Sídliště, město. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod X = 1107482,08, Y = 558343,89 (S-
-JTSK).

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s výkopy pro optický kabel byl na úseku několika 
metrů zdokumentován archeologický profi l. Ve stávají-
cím trávníku před č. p. 306 se pod 0,15 m mocnou re-
centní ornicí s travním drnem nacházela tmavá až střední 
hnědá písčitá jílovitá hlína s bází 0,35 m pod stávajícím 
povrchem, nasedající na intaktní geologické podloží. Tato 
uloženina obsahovala fragmenty keramiky náležející od 
období pozdního středověkou až do mladého novověku. 
Toto zjištění s největší pravděpodobností svědčí o ně-
kdejší intenzivně zemědělsky obdělávané půdě v tomto 
prostoru tvořící zázemí nedalekého osídlení dnešní Že-
rotínovy ulice, vzdálené od tohoto místa přibližně 200 m 
jižním směrem (Faltýnek, Šlézar 2014a, v tisku; Šlézar 
2006).

„Staré město“, ulice Gemerská, parc. č. 278/2. No-
vověk. Sídliště, město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod X = 1107707,78, Y = 558467,22 (S-
-JTSK).

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s výkopy pro optický kabel byla v místě výše 
uvedeného bodu, na nároží ulic Gemerské a Žerotínovy, 
zjištěna archeologická situace. Pod recentní dorovnávkou 
terénu mocnou 0,3–0,7 m se nacházelo torzo kamenného 
základu budovy (tato část ulice Gemerské je vytvořena 
formou proluky ve starší zástavbě) a souvrství starších 
terénních dorovnávek tvořených přemístěným podložím. 
V těchto uloženinách byly zjištěny ve větším množství 
fragmenty defektní litovelské hrnčiny z období mladého 
novověku. Intaktního geologického podloží v místě vý-
zkumu nebylo dosaženo ani v hloubce 0,9 m pod stávají-
cím povrchem.

„Staré město“, ulice Vítězná, parc. č. 1577/13. No-
vověk. Sídliště, město, komunikace. Záchranný vý-
zkum.

Lokalizace: bod X = 1107728,29, Y = 558485,74 (S-
-JTSK).
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Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s výkopy pro optický kabel byla v místě výše uve-
deného bodu, na nároží ulic Žerotínovy a Vítězné, zjiště-
na archeologická situace. V místě stávajícího chodníku 
pod 0,5 m mocnými recentními uloženinami se nacházelo 
souvrství starších komunikačních dorovnávek terénu, jež 
byly tvořeny převážně přemístěným podložím. V těchto 
uloženinách se nacházely fragmenty keramiky náleže-
jící do období raného a mladšího novověku. Intaktního 
podloží v místě výzkumu nebylo dosaženo ani v hloubce 
0,9 m pod stávajícím terénem.

„Staré město“, ulice Sušilova, parc. č. 1577/28. 
Středověk, novověk. Sídliště, město, komunikace. Zá-
chranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1107744,62, Y = 558306,47; 2) Y = 1107792,59, X = 
558380,6.

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s rekonstrukcí kanalizace bylo v přibližně 90 m 
dlouhé linii mezi výše uvedenými body od severozápadu 
k jihovýchodu zdokumentováno celkem sedm archeolo-
gických profi lů. Ve většině případů bylo intaktní geolo-
gické podloží - hrubé říční štěrky - zachyceno v hloubce 
kolem 0,8 m pod stávajícím povrchem. Pouze v jednom 
případě bylo archeologické souvrství mocné 1,3 m. Jed-
nalo se o komunikační dorovnávky terénu tvořené pře-
vážně přemístěnými štěrky, často v menší či větší míře 
promíšené s písčitými jíly. Tyto uloženiny obsahovaly 
převážně fragmenty defektní litovelské hrnčiny z obdo-
bí mladého novověku. Ve dvou případech byla zjištěna 
přítomnost i raně novověké keramiky a ve výkopku byl 
v ojedinělém případě formou povrchového sběru zachy-
cen fragment středověké keramiky ze 14. století, typic-
ké pro olomoucký keramický okruh (světlá béžová, tzv. 
„krupičková“). Tato archeologická zjištění potvrzují po-
zorování provedená na ulicích Rybníček a Žerotínova 
v roce 2010.

„Staré město“, ulice Uničovská, parc. č. 1805, 
1577/17. Mladý novověk. Sídliště, město, úpravy teré-
nu. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X 
= 1107397,3, Y = 558595,89; 2) 1107452,27, Y = 
558618,77.

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s rekonstrukcí vodovodu byly v přibližně 59 m 
dlouhé linii mezi výše uvedenými body od severu k jihu 
zdokumentovány celkem čtyři archeologické profi ly. Ve 
všech případech bylo dosaženo intaktního geologického 
podloží tvořeného hrubými říčními štěrky. Toto podlo-
ží se pozvolna směrem k severu svažovalo od hloubky 
0,8 m do 1,5 m pod stávající povrch. Uloženiny s arche-
ologickými nálezy měly charakter masivních dorovnávek 
terénu tvořených převážně světlým šedým prachem s vět-
ším či menším podílem písku nebo štěrku. Bylo zřejmé, 

že tato souvrství vznikla v poměrně rychlém časovém 
sledu, neboť obsahovala fragmenty téměř časově shodné 
litovelské hrnčiny z období mladého novověku. Přítom-
nost jiných archeologických situací, jako například na 
nedaleké Loštické ulici, v tomto prostoru zjištěna nebyla 
(Šlézar 2005; 2007).

„Olomoucké předměstí“, ulice Palackého, parc. 
č. 1603/1, 1568/1, 172/2. Středověk, novověk. Sídliště, 
město, komunikace. Záchranný výzkum.

Lokalizace v S-JTSK: bod 1) X = 1108896,57, Y = 
558734,08 (před č. p. 856); bod 2) X = 1108896,8, Y = 
558733,98 (před č. p. 924); bod 3) X = 1108918,93, Y = 
558740,83 (před č. p. 925); bod 4) X = 1108934,54, Y = 
558746,39 (před č. p. 926); bod 5) X = 1108985,34, Y = 
558766,23 (před vjezdem do areálu pivovaru); bod 6) X 
= 1109039,15, Y = 558786,37 (před č. p. 824); bod 7) X 
= 1109167,08, Y = 558783,94 (před č. p. 822); bod 8) X 
= 1109334,01, Y = 558748,11 (před č. p. 1082, parc. č. 
172/1); bod 9) X = 1108893,26, Y = 558745,86 (před č. 
p. 856, parc. č. 1568/1).

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s rekonstrukcí vodovodu v oblasti litovelského 
„Olomouckého předměstí“ bylo v linii dlouhé přibližně 
155 m mezi body 1) a 6) ve směru od severu k jihu zdoku-
mentováno celkem sedm archeologických profi lů - čísla 
bodů 1), 2), 3), 4), 5) a 6) na parcele č. 1603/1. Další šach-
tice se zdokumentovaným profi lem se nacházela v místě 
bodu 7), a to dalších 135 m jižním směrem od bodu 6), 
rovněž ještě na parcele č. 1603/1. Ve vzdálenosti 167 m 
jižně od bodu č. 7) se v bodě č. 8) na parcele č. 172/1 
nalézala nejvzdálenější šachtice. Místo s bodem č. 9) na 
parcele č. 1568/1 se nachází přibližně 13 m západním 
směrem od bodu č. 1). 

Zemní práce probíhaly tím způsobem, že v linii pů-
vodního vedení vodovodu byly na výše uvedených mís-
tech vyhloubeny jednotlivé výkopy a nové potrubí bylo 
mezi nimi protlačováno pomocí mechanizace. Šachtice 
celkem v šesti případech v hloubkách přibližně 2,20– 
2,30 m pod stávajícím povrchem vozovky dosáhly intakt-
ního geologického podloží tvořeného světlým hnědým 
jílem. Na toto podloží nasedala v několika případech rov-
něž světlá hnědá jílovitá komunikační vrstva s nahodilým 
obsahem malých až velkých kamenů, v několika přípa-
dech tyto kameny tvořily téměř až štětování. V této nej-
nižší kulturní vrstvě byla zjištěna keramika typická pro 
14. století (světlá béžová, tzv. „krupičková“). Dále bylo 
nalezeno několik fragmentů železných podkov a v šach-
tici v místě bodu 7) se v této uloženině nacházely rovněž 
malé a střední fragmenty dřeva. Na této nejníže položené 
kulturní vrstvě téměř ve všech případech spočívala někdy 
až 0,5 m mocná vrstva opět světlého hnědého jílu, a to 
naprosto kompaktní, bez nálezů, jen s velmi nahodilými 
drobky uhlíků. S největší pravděpodobností se tedy jedna-
lo o povodňové jíly zjištěné v obdobných situacích v ne-
dalekých Chořelicích (Faltýnek 2011b). Pouze ve dvou 



215

Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013

výše uvedených případech, a to v šachtici v místě bodu 
č. 5) a v místě bodu č. 6), bylo v hloubce přibližně 1,2 m 
pod stávajícím povrchem zjištěno novověké kamenné 
dláždění. Před č. p. 856 v místě bodu č. 1) byly zachyce-
ny pozůstatky novověkého kamenného mostku přes dnes 
již v těchto místech neexistující vodoteč – potok Loučka 
(v důsledku regulace se stávající most přes tuto vodoteč 
společně s moravním ramenem zvaným Malá voda na-
chází 75 m severněji). Dávná tradice tohoto dnes již zapo-
menutého komunikačního prvku je připomínána barokní 
sochou sv. Jana Nepomuckého s letopočtem 1716, která 
byla v 1. polovině 20. století druhotně přemístěna do vý-
klenku domu č. p. 856. V této době rovněž získala dnešní 
Palackého ulice přibližně svou současnou niveletu, což 
je dobře patrno i na většině zdokumentovaných profi lů. 
Poměrně masivní dorovnávka terénu tvořená téměř 2,0 m 
mocnými recentními vrstvami z období průběhu 1. po-
loviny 20. století byla zjištěna rovněž naproti č. p. 856, 
avšak přes silnici pod stávajícím trávníkem, v místě bodu 
9) na parcele č. 1568/1. V místě bodu č. 8) před č. p. 1082 
na parcele č. 172/1, avšak ještě na Palackého ulici, bylo 
zdokumentováno formou profi lu těleso novověké císař-
ské silnice stavěné ve 20. letech 19. století, nalézající se 
v současnosti v těchto místech v hloubce 1,10–1,90 m 
pod stávajícím povrchem. Nalezené fragmenty novověké 
keramiky odpovídají výše uvedenému stáří.

Centrum, městská památková zóna, ulice Masa-
rykova, parc. č. 1573/7. Středověk, novověk. Město. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1108141,46, Y = 558501,29; 2) X = 1108146,19, Y = 
558502,6; linie mezi body v S-JTSK: 3) X = 1108150,91, 
Y = 558504,69; 4) X = 1108158,28, Y = 558507,22; 5) 
X = 1108166,3, Y = 558510,08; bod v S-JTSK: 6) X = 
1108197,94, Y = 558520,29.

Během archeologického dohledu prováděného v sou-
vislosti s rekonstrukcí plynovodu byl v linii bodů č. 1) 
a č. 2) zdokumentován jihovýchodní profi l výkopu v dél-
ce 5 m. Ačkoliv tato část centra města Litovle se nachází 
již vně někdejších středověkých hradeb, souvrství ulože-
nin mocné až 1,35 m bylo tvořeno antropogenními ulo-
ženinami datovatelnými vzorkováním od průběhu 14. 
století až po období mladého novověku. Ani ve výše uve-
dené hloubce pod stávajícím povrchem nebylo výkopem 
dosaženo geologického podloží.

Další archeologická situace byla zdokumentována 
v linii mezi body 3), 4) a 5) ve směru od severu k jihu. Na 
úseku dlouhém 17,5 m byla na severozápadním profi lu 
výkopu zjištěna torza tří kamenných zdiv (na protilehlé 
straně výkopu byla většinou téměř úplně zničena jinými 
recentními výkopy). Všechna byla pojena velmi kvalitní 
vápennou maltou, přičemž fragmenty cihel, a to pouze 
nahodile, se vyskytovaly jen ve dvou z nich. V místě 
bodu 3) tvořilo zdivo mohutné klenutí zachycené výko-
pem v šířce 3,0 m. Koruna tohoto zdiva se v místě svého 
nejvyššího bodu nacházela 0,70 m pod stávajícím povr-

chem (spodní část klenutí v hloubce cca 1,25 m). V tomto 
případě se s největší pravděpodobností jednalo o pozůs-
tatek pozdně středověkého mostku souvisejícího s opev-
něním dnešního historického jádra Litovle. Celkové 
vnitřní rozměry zaklenuté dutiny nebylo bohužel možno 
z technických důvodů blíže prozkoumat, neboť prostora 
byla z větší části zavalena mohutnými kamennými bloky. 
V místech mezi body 4) a 5) se nacházela další dvě velmi 
masivní zdiva, obě široká 2,10 m, s korunami max. 0,4 
–0,5 m pod stávajícím terénem, vzdálená od sebe 4,0 m 
Mezi těmito zdmi, kolmo na ně, se na dně výkopu nachá-
zelo torzo čtvrtého, rovněž kamenného zdiva. Výkopem 
byla odhalena pouze jeho severozápadní líc. V tomto pří-
padě se s největší pravděpodobností jednalo o pozůstatek 
části půdorysu středověké tzv. „Uničovské“ městské brá-
ny, jež byla zdemolována v 70. letech 19. století (Kauero-
vá, Koudela 1998). Všechna tato zdiva byla překryta pře-
vážně písčitými uloženinami, jež byly nálezy datovatelné 
do průběhu 2. poloviny 19. století. Geologického podloží 
a ani pat výše popisovaných zdiv nebylo nikde dosaženo 
ani v hloubce 1,35 m pod stávajícím povrchem.

V místě bodu 6) bylo v délce 3,5 m zdokumentová-
no další jihovýchodní souvrství uloženin mocné 1,35 m, 
jež se vyznačovalo tím, že při jeho bázi se v hloubce od 
1,10 m nacházela kamenná dlažba z průběhu 14. století 
tvořená velkými kameny a bloky.

Centrum, městská památková zóna, ulice Revo-
luční, parc. č. 1573/5. Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný výzkum.

Lokalizace v S-JTSK: bod 1) X = 1108175,5, Y = 
558526,32 (před č. p. 667); bod 2) X = 1108157,51, Y = 
558565,75 (před č. p. 670); bod 3) X = 1108145,42, Y = 
558593,66 (před č. p. 672); bod 4) X = 1108135,78, Y = 
558615,1 (před č. p. 673).

V místech s body 1), 2), 3) a 4) byly v ulici Revoluč-
ní během rekonstrukce plynovodu vždy v místě rozšíře-
ní stávajícího výkopu na jeho severozápadní straně, a to 
obyčejně v délkách max. 3,0 m, zdokumentovány celkem 
čtyři archeologické situace – profi ly s uloženinami dato-
vatelnými vzorkováním od průběhu 14. století po období 
mladého novověku.

Profi l v místě bodu č. 1) se vyznačoval celkem dvěma 
požárovými vrstvami indikovanými kumulacemi přepá-
lených mazanic, dále torzem kamenného dláždění zachy-
ceného v hloubce 0,7–0,95 m a několika mohutnými svět-
le hnědými jílovitými uloženinami izolačního charakteru 
tvořenými přemístěným podložím. Ani v hloubce 1,4 m 
pod stávajícím povrchem nebylo dosaženo intaktního ge-
ologického podloží.

Profi l v místě bodu č. 2) rovněž zachytil, mimo typic-
ké komunikační dorovnávky terénu, celkem dvě požáro-
vé vrstvy. První je datovatelná do období raného novově-
ku, druhá do období pozdního středověku. Báze výkopu 
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v hloubce téměř 1,6 m dosáhla tmavých organogenních 
uloženin s malými až středními fragmenty dřeva a s kera-
mikou z období průběhu 1. poloviny 14. století.

V případě profi lu v místě bodu č. 3) byly od hloubky 
přibližně 1,0 m zjištěny tmavé, silně organogenní ulo-
ženiny, s keramikou z průběhu 14. století, přičemž ani 
v hloubce 1,4 m pod stávajícím povrchem nebylo dosaže-
no intaktního geologického podloží.

Na profi lu v místě bodu č. 4) byly až do hloubky 
1,65 m pod stávajícím povrchem zachyceny typické ko-
munikační dorovnávky terénu, přičemž intaktního geolo-
gického podloží nebylo dosaženo.

Centrum, městská památková zóna, náměstí Svo-
body, parc. č. 1573/4 před č. p. 675, parc. č. 16/1 před 
č. p. 799, parc. č. 16/3 před č. p. 821. Středověk, novo-
věk. Město. Záchranný archeologický výzkum.

Lokalizace: bod v S-JTSK 1) X = 1108123,55, Y = 
558654,53 (před č. p. 675); linie mezi body v S-JTSK: 2) 
X = 1108118,23, Y = 558663,02; 3) X = 1108116,07, Y 
= 558670,5 (před č. p. 675); linie mezi body v S-JTSK: 
4) X = 1108099,95, Y = 558669,35; 5) X = 1108107,72, 
Y = 558669,2 (před č. p. 799); bod 6) X = 1108093,19, Y 
= 558669,2 (před č. p. 799); bod 7) X = 1108082,98, Y = 
558679,85 (před č. p. 821); linie mezi body v S-JTSK: 8) 
X = 1108082,11, Y = 558682,59; 9) X = 1108080,53, Y = 
558688,34 (před č. p. 821).

V místě bodu č. 1) bylo na náměstí Svobody během 
rekonstrukce plynovodu zdokumentováno v délce 1,7 m 
na jihozápadní straně výkopu souvrství komunikačních 
dorovnávek terénu od průběhu 14. století až po období 
mladého novověku. V tomto případě bylo nejdůležitějším 
zjištěním, že báze výkopu v hloubce 1,25–1,35 m pod 
stávajícím terénem byla tvořena přemístěným podlož-
ním světlým hnědým jílem, přičemž tato uloženina mimo 
světlé béžové keramiky typické pro 14. století obsahovala 
též velkou skvrnu vápenné malty (velikost na dně výkopu 
přibližně 0,5 × 0,3 m). Je proto možno soudit, že tato ulo-
ženina přímo souvisí s výstavbou nedalekých městských 
hradeb v průběhu 1. poloviny 14. století. Obdobná situace 
byla zachycena během archeologického výzkumu sever-
ně od č. p. 675 na parcele č. 6 roku 2011 v souvislosti se 
stavbou výtahové šachty (Faltýnek, Šlézar 2014b, v tis-
ku).

Další jihozápadní profi l před č. p. 675, zdokumento-
vaný v linii mezi body č. 2) a 3) v délce 8,0 m, byl charak-
teristický buď vyloženě recentními zásahy přímo v mís-
tech někdejší městské hradby (bod č. 3), anebo masivními 
zásahy datovatelnými do období počátku mladého novo-
věku. Z městské hradby se v místě výkopu pro plynovod 
dochovalo pouhé torzo vyčnívající v severovýchodním 
profi lu maximálně 0,4 m nad bázi výkopu.

Výkopy prováděnými již vně hradeb před č. p. 799, 
zdokumentovanými v délce 8,0 m (výkop ve směru sever 
– jih mezi body č. 4 a 5, východní profi l), bylo naruše-
no nároží kamenného základového zdiva pravděpodob-
ně novověkého stáří. Stavba (šířka zdiva 0,9 m s koru-
nou 0,2 m pod stávajícím povrchem) původně přiléhala 
přímo k hradbě, ale například na indikační skice z roku 
1834 se nenachází. Od hloubky 0,6 m až po dno výko-
pu v hloubce 1,0 m se nacházelo v novověku přemístěné 
světlé hnědé jílovité podloží s mírným obsahem drobků 
vápna, nahodilými fragmenty cihel, dále nahodilými uh-
líky a kamínky. 

Obdobná situace, avšak bez zdiv, se nacházela i v mís-
tě bodu č. 6), kde byl zdokumentován opět východní pro-
fi l v délce 2,0 m. Přemístěné podloží zachycené na těchto 
profi lech mohlo pocházet z hlinitého valu, jenž původně 
obepínal celé středověké kamenné opevnění města.

Tuto možnost podporují i další dva zdokumentované 
profi ly před č. p. 821 (bod č. 7, profi l v délce 1,0 m na 
severovýchodní straně výkopu a linie mezi body č. 8 a 9, 
profi l v délce 6,7 m na téže straně výkopu; výkop měl 
směr jihovýchod – severozápad). Na obou těchto profi -
lech od hloubky 0,4–0,5 m až po bázi výkopu v hloubce 
1,3 m byla opět patrná mohutná vrstva přemístěného pod-
ložního jílu s nahodilými drobky uhlíků a ostrohrannými 
kamínky. Ve vzdálenosti 1,35 m jihovýchodně od stávají-
cího č. p. 821 bylo zjištěno velmi masivní 1,75 m široké 
kamenné zdivo pojené kvalitní vápennou maltou s koru-
nou v hloubce 0,1–0,15 m pod stávajícím povrchem. Ani 
v tomto případě se v těchto místech na indikační skice 
z roku 1834 nenachází zakreslena žádná budova.

Centrum, městská památková zóna, ulice Třebíz-
ského, parc. č. 1573/9. Středověk, novověk. Město. Zá-
chranný archeologický výzkum.

Lokalizace v S-JTSK: bod 1) X = 1108213,34, Y = 
558456,68 (před č. p. 660); bod 2) X = 1108222,69, Y = 
558435,24 (před č. p. 658).

V místě bodu č. 1) na Třebízského ulici byla během 
rekonstrukce plynovodu zdokumentována na severový-
chodní straně výkopu archeologická situace. Šlo o 2,0 m 
dlouhý profi l, jehož báze se nacházela v hloubce 1,6 m 
pod stávajícím povrchem. Pod recentními a novověký-
mi dorovnávkami terénu se od hloubky 0,8 m nacháze-
la 0,2 m mocná vrstva tmavé šedé písčité jílovité hlíny 
s keramikou z průběhu 2. poloviny 14. století až počátku 
15. století a s drobky cihel. V hloubce 1,0–1,2 m byla 
zachycena další tmavá šedá písčitá jílovitá hlína s kera-
mikou typickou pro 14. století, přičemž v této uloženině 
se nacházely nahodile drobky a malé fragmenty malty. 
Do hloubky 1,6 m sahala uloženina se značným obsahem 
tmavých organogenních příměsí, opět s keramikou typic-
kou pro 14. století.
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V místě bodu č. 2) byla zdokumentována další arche-
ologická situace – severovýchodní profi l v délce 2,0 m. 
Pod recentními a raně novověkými komunikačními do-
rovnávkami terénu se v hloubce 0,95–1,10 m nacházela 
požárová vrstva indikovaná velkými fragmenty přepálené 
mazanice datované keramikou do 14. století. Tato ulože-
nina spočívala na 0,05 m mocné vrstvě středního šedého 
říčního štěrku. Bázi výkopu (dno se nacházelo 1,3 m pod 
stávajícím terénem) tvořila komunikační vrstva střední 
šedé písčité jílovité hlíny s keramikou ze 14. století.

Centrum, městská památková zóna, náměstí Pře-
mysla Otakara, parc. č. 1573/1, ulice Husova, parc. č. 
1573/12. Středověk, novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.

Lokalizace v S-JTSK: bod 1) X = 1108294,78, Y = 
558516,25 (před č. p. 754); linie mezi body v S-JTSK: 
2) X = 1108304,71, Y = 558521,72; 3) X = 1108316,22, 
Y = 558525,03; 4) X = 1108325,72, Y = 558526,9 (před 
č. p. 754 až č. p. 753); linie mezi body v S-JTSK: 3) 
X = 1108316,22, Y = 558525,03; 5) 1108323,7, Y = 
558491,07 (v Husově ulici podél č. p. 753); bod 6) X = 
1108326,72, Y = 558564,17 (před č. p. 792).

V místě bodu č. 1) na náměstí Přemysla Otakara byl 
během rekonstrukce plynovodu zdokumentován jihový-
chodní profi l výkopu v délce 1,8 m. Zdokumentované 
souvrství mocné 1,7 m bylo vzorkováním keramikou da-
továno od počátku 14. století až po mladý novověk. Jed-
nalo se o dorovnávky terénu komunikačního charakteru, 
přičemž na bázi výkopu bylo dosaženo tmavé organogen-
ní uloženiny.

V severojižní linii vymezené body č. 2), 3) a 4) o dél-
ce přibližně 22 m bylo částečně (v šířce 4,6 m) odhaleno 
zaklenutí ramene Moravy zvaného Nečíz, a to především 
v místech, kde k němu ještě do 90. let 19. století býval 
přístup se schodištěm. Bylo zjištěno, že tato část inkri-
minovaného zakrytí Nečízu je vybudována z cihel. Čás-
tečně také byla odhalena i starší kamenná zdiva, zejména 
část základové zdi bývalých městských jatek zbouraných 
v 60. letech 19. století, jež od tohoto místa dále směrem 
k východu v délce 36 m do ulice Husovy tvoří částeč-
ně zaklenutí Nečízu dosud (Faltýnek 2012). Na náměstí 
Přemysla Otakara byla z jižního směru nápadná zejména 
novověká kanálová vpusť, vybudovaná z kamene. V mís-
tě s bodem č. 3) byla situace jednotlivých zdí poněkud 
složitější a bude ji tudíž nutno ještě během zpracování 
výsledků výzkumu dále upřesnit. Mezi body č. 2) a 4) 
byly ve výkopu pro plynovod, kromě výše zmíněných 
částí zdiv Nečízu a původních městských jatek, patrné 
mohutné vrstvy stavebních sutí keramikou datované do 
období průběhu 2. poloviny 19. století. S největší pravdě-
podobností tyto úpravy terénu souvisí s výše zmíněným 
zrušeným schodištěm k Nečízu a úpravou budovy dneš-
ního Městského klubu (bývalý tzv. Německý dům, dnešní 
č. p. 753) do stávající podoby v 90. létech 19. století. 

Výkop pro plynovod v Husově ulici probíhal téměř 
přímo v místech bývalé jižní zdi někdejších městských 
jatek. Toto mohutné zdivo bylo výkopem narušeno až do 
hloubky 1,05–1,25 m, bylo široké 1,95 m, koruna zdi se 
jen místy na profi lu nacházela 0,4 m pod stávajícím povr-
chem. Na stavbu této zdi bylo použito kamenných bloků 
nejčastěji o rozměrech 0,2 × 0,2 m, přibližně 50% kame-
nů mělo velikost 0,1–0,15 m. Nápadná byla také mírná až 
četná přítomnost fragmentů cihel všech velikostních ka-
tegorií. V místě bodu č. 5) bylo zdokumentováno nároží 
někdejší budovy městských jatek.

V místě bodu č. 6) byly na úseku 2,0 m na jižním pro-
fi lu výkopu zdokumentovány komunikační dorovnávky 
terénu od průběhu 14. století až po období mladého novo-
věku. Nikde ve výše uvedených zkoumaných výkopech 
nebylo dosaženo intaktního geologického podloží a ani 
paty výše popsaných zdiv.

Centrum, městská památková zóna, ulice Podě-
bradova, parc. č. 1573/14, ulice Havlíčkova, parc. č. 
1573/19, ulice 1. máje, parc. č. 1573/11. Středověk, no-
vověk. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace v S-JTSK: Poděbradova ulice: bod 1) X = 
1108381,9, Y = 558535,31 (před č. p. 750); bod 2) X = 
1108388,7, Y = 558536,28 (před č. p. 748); bod 3) X = 
1108413,21, Y = 558541,62 (před č. p. 746); Havlíčkova 
ulice: bod 4) X = 1108407,87, Y = 558603,52 (před č. p. 

Obr. 72. Litovel, ulice Poděbradova. Slitek z barevného 
kovu.
Abb. 72. Litovel, Poděbradova-Straβe. Ligatur aus Far-
be Metall.
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705); ulice 1. máje: linie mezi body 5) X = 1108479,97, Y 
= 558613; 6) X = 1108502,78, Y = 558618,33.

V místě bodu č. 1) na Poděbradově ulici byl během 
rekonstrukce plynovodu zdokumentován východní profi l 
výkopu v délce téměř 3,0 m. Toto souvrství komunikač-
ních dorovnávek terénu sestávalo z větší části z tmavých 
organogenních uloženin keramikou datovaných od prů-
běhu 14. století až po raný novověk. Důležitými nále-
zy byly především zlomky cihel a rovněž tak i vrstvička 
rozdrobené vápenné malty z přelomu 14. a 15. století. 
Z nejmladších uloženin jsou velmi zajímavé nálezy od-
padu z kosťařské dílny. Jde o několik fragmentů různých 
kostěných polotovarů a téměř desítku odřezaných klou-
bů zvířecích kostí. Báze výkopu se nacházela v hloubce 
1,4 m a intaktního geologického podloží nebylo dosaže-
no.

V místě bodu č. 2) byl zdokumentován a ovzorkován 
další východní profi l výkopu. I v tomto případě se jedna-
lo převážně o organogenní vrstvy s bází výkopu v hloub-
ce 1,30 m pod stávajícím povrchem. Tato báze byla tvo-
řena velmi důkladným kamenným štětováním převážně 
z velkých kamínků až kamenů, přičemž se jednalo jak 
o kulmské droby, tak v menším množství i o devonské 
vápence. Nahodile až mírně se v tomto štětu, majícím 
charakter téměř dlažby, nacházely i různě veliké frag-
menty cihel. Keramikou byla tato uloženina datována do 
přelomu 14. a 15. století. K velmi zajímavým nálezům 
patří slitek barevného kovu (obr. 72). Je pravděpodobné, 
že se jedná o nezdařený odlitek předmětu neznámé funk-
ce. Nad vrstvou tohoto dláždění se v hloubce 1,0–1,2 m 
nacházely dřevěné kuláče tvořící další pochůzné zpevně-
ní organogenních uloženin. Tato dřeva ležela ve směru 
východ – západ.

V místě bodu č. 3) na Poděbradově ulici se rovněž 
nacházely v hloubce 1,0–1,4 m pod stávajícím povrchem 
tmavé organogenní vrstvy z průběhu 14. a z počátku 15. 
století. I v tomto prostoru se na bázi výkopu dobře zacho-
vala dřevěná odvodňovací drenáž, jejíž část se podařilo 
vyzvednout.

V místě bodu 4) na Havlíčkově ulici byla zdokumen-
tována archeologická situace v podobě jižního 1,5 m 
dlouhého profi lu. Na samé bázi výkopu, v hloubce 1,2 
–1,3 m se nacházela vrstva rozdrobené vápenné malty 
keramikou spolehlivě datovaná do průběhu 14. století. 
Zbytek souvrství byl tvořen komunikačními dorovnáv-
kami terénu, mezi nimiž byla i požárová vrstva z období 
mladého novověku.

Na ulici 1. máje byly plynovodním výkopem v linii 
bodů č. 5) a 6) ve směru od severu k jihu v délce 23 m ob-
naženy části různých zdiv. V úseku od bodu č. 5) v délce 
12 m se jednalo o zdiva kamenná, případně s nahodilými 
fragmenty cihel, zbylý úsek byl převážně z cihel. V prv-
ním případě se jednalo zcela nepochybně o pozůstatky 
někdejší Olomoucké brány, zbořené v průběhu 70. let 19. 

století, přičemž na základě podrobnějšího rozboru nále-
zových situací těchto zdiv bude možno alespoň rámco-
vě stanovit případné přestavby tohoto dnes již zaniklého 
fortifi kačního prvku. Koruny těchto zdiv se nacházely 
od hloubky 0,2–0,4 m pod stávajícím povrchem a bylo 
možno již na základě kvality malty stanovit minimálně tři 
stavební fáze. Dobře byly rovněž patrny i jednotlivé líce 
těchto zdí. Na úseku 7,5–9,6 m v proluce mezi těmito ka-
mennými zdivy byl na východním profi lu výkopu patrný 
i zánikový horizont někdejší Olomoucké brány a pod ním 
ještě několik starších uloženin. Báze výkopu se nacházela 
většinou v hloubce 1,4 m pod stávajícím povrchem. Zbylé 
zdivo od úseku 12 m až k bodu č. 6) bylo většinou cihlové 
a s největší pravděpodobností šlo o pozůstatek novověké 
kanalizace. Výkopem pro plynovod byla odhalena šířka 
této pravděpodobné kanalizace tvořící přibližně 1,0 m. 
V tomto cihlovém zdivu se v západním profi lu na úseku 
16–18,5 m a dále na úseku 19–22 m (bod č. 6, v tomto 
případě na obou protilehlých profi lech) dochovalo rovněž 
i cihlové klenutí. V posledním úseku činila šířka mezi tě-
mito dvěma zdivy přibližně 2,0 m.

Centrum, městská památková zóna, ulice Husova 
před č. p. 651, parc. č. 98. Středověk, novověk. Město. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod X = 1108355,69, Y = 558399,14 (S-
-JTSK).

Během současných úprav hradby v místě souřadnic na 
úseku 2 m bylo mimo recentního stáří uloženin zjištěno 
několik historických oprav středověké hradby.

Karel Faltýnek
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Resumé
Litovel (Bez. Olomouc)

Auβenbereich. Mittlere- und jüngere Burgwallzeit, 
Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung?, metallurgisches 
Areal?. Oberfl ächensammlung.

„Staré město“, Novosady-Straβe, vor Hs.-Nr. 306, 
Parz. Nr. 738/2. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung, Stadt. 
Rettungsgrabung.

„Staré město“, Gemerská-Straβe. Parz. Nr. 138/2. 
Neuzeit. Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.

„Staré město“, Vítězná-Straβe, Parz. Nr. 1577/13. 
Neuzeit. Siedlung, Stadt, Kommunikation. Rettungsgra-
bung.

„Staré město“, Sušilova-Straβe, Parz. Nr. 1577/28. 
Mittelalter, Neuzeit. Siedlung, Stadt, Kommunikation. 
Rettungsgrabung.

„Staré město“, Uničovská-Straβe, Parz. Nr. 1805, 
1577/17. Junge Neuzeit. Siedlung, Stadt, Gelände Bear-
beitungen. Rettungsgrabung.

„Olomoucké předměstí“, Palackého-Straβe, Parz. Nr. 
1603/1, 1568/1, 172/2. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung, 
Stadt, Kommunikation. Rettungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, Masarykova-
Straβe, Parz. Nr. 1573/7. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, Revoluční-
Straβe, Parz. Nr. 1573/5. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, náměstí Svo-
body (Platz), Parz. Nr. 1573/4 vor Hs.-Nr. 675, Parz. Nr. 
16/1 vor Hs.-Nr. 799, Parz. Nr. 16/3 vor Hs.-Nr. 821. Mit-
telalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, Třebízského-
Straβe, Parz. Nr. 1573/9. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, náměstí 
Přemysla Otakara (Platz), Parz. Nr. 1573/1, Husova-
Straβe, Parz. Nr. 1573/12. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, Poděbradova-
Straβe, Parz. Nr. 1573/14, Havlíčkova-Straβe, Parz. Nr. 
1573/19, 1. Máje-Straβe, Parz. Nr. 1573/11. Mittelalter, 
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Das Zentrum der Stadt, Stadterhaltung, Husova-
Straβe, vor Hs.-Nr. 651, Parz. Nr. 98. Mittelalter, Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung.

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)
„Staré město“, ulice Rybníček, parc. č. 1577/1, st. 

539. Středověk, novověk. Sídliště, komunikace. Zá-
chranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: bod A: X = 
1107799,17, Y = 558312,17; bod B: X = 1107812,89, Y 
= 558399,48.

Během pokračující výstavby kanalizace v městě Lito-
vli na ulici Rybníček byly během archeologického dohle-
du v linii výkopu na profi lech zjištěny pozitivní archeolo-
gické situace, které byly dokumentovány.

Archeologický dohled v ulici Rybníček byl zahájen 
počátkem března 2011. Zemní práce byly započaty ve vý-
chodní části ulice a jejich další postup byl směrem k zá-
padu. Dohled měl zpočátku negativní výsledek, neboť vý-

Obr. 73. Litovel, ulice Rybníček a Žerotínova. Vyznačení 
zkoumaných linií kanálových výkopů.
Abb. 73. Litovel, Rybníček- und Žerotínova-Straβen. Be-
zeichnung der Grabungsfl ächen.
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kopy protínaly pouze recentní vrstvy často až smetištního 
charakteru. Jejich mocnost bývala nejčastěji kolem 1 m, 
šlo o zvýšení a zarovnání terénu v období přibližně kolem 
poloviny 20. století. Místy však byly v minulosti zaveze-
ny recentním materiálem prohlubně poněkud rozsáhlej-
šího charakteru. Z archeologického hlediska byl do jisté 
míry původní terén zachován od místa před domem č. p. 
38 (obr. 73, bod A) až k č. p. 1199 (obr. 73, bod B), kde 
byly zemní práce na hlavním řádu kanalizace ukončeny, 
měla tato archeologická situace téměř jednotný charakter, 
který se na celém sledovaném úseku o délce přibližně 90 
m lišil jen v detailech. Ve své podstatě se jednalo o téměř 
identický profi l. Celková hloubka výkopu na sledovaném 
úseku dosahovala přibližně 2,00 m. Kolem 1,80 m pod 
stávajícím povrchem se objevoval hrubý říční štěrk s pře-
vahou oblázků do maximální velikosti kolem 5 cm. Na 
tento štěrk nasedal světlý žlutohnědý prachový jíl, který 
stále ještě tvořil intaktní geologické podloží. Toto geolo-
gické podloží bývalo nejčastěji od hloubky kolem 1,20 až 
1,25 m pod stávajícím povrchem zkulturněno zašlapanou 
značně fragmentovanou keramikou. Báze tohoto zkul-
turněného podloží poněkud kolísala a vizuálně se téměř 
nelišila od výše popsaného jílovitého podloží. Jen velice 
nahodile tato uloženina obsahovala malé drobky uhlí-
ků a mazanic. Obsaženou keramikou lze lidské aktivity 
v tomto prostoru datovat od průběhu vrcholného středo-
věku. Výjimečně byly zjištěny drobné výdutě nádob da-
tovatelné do průběhu 14. století; mnohem výrazněji bylo 
zastoupeno 15. století a dále až období raného novověku. 
Vzhledem k tomu, že zlomky keramiky byly poměrně 
malé, dá se soudit, že šlo o prostranství veřejné a že toto 
zkulturněné podloží tvořilo pochůzný terén. Následující 
vrstvy, obyčejně od hloubky kolem cca 1,0 m pod stáva-
jícím terénem, jejichž mocnost opět mírně kolísala od 0,1 
do 0,2 m, byly tvořeny sice rovněž písčitými jílovitými 
hlínami, avšak měly již světlý šedohnědý odstín, a ba-
revně se tedy od intaktního geologického podloží lišily. 
Nahodile obsahovaly spolu s keramikou datovatelnou od 
průběhu 15. století (včetně ojedinělé výdutě loštické ke-
ramiky) přes fázi raného a mladšího novověku také různě 
velké fragmenty cihel. Na povrchu těchto vrstev se občas 
vyskytovaly i fragmenty litovelské hrnčiny z průběhu 19. 
a počátku 20. století, jež dokládají tradiční zlidovělou ře-
meslnou činnost zdejších dílen (Hrbková 1970). Šlo o de-
fektní keramiku, která se nehodila k prodeji a jež byla 
tehdejšími hrnčíři odkládána podle možností do různých 
prohlubní kolem koryta řeky Moravy, avšak sloužila i ke 
zpevňování komunikačních prostor. Další nárůst terénu 
na lokalitě na stávající úroveň proběhl již v poměrně 
rychlém časovém sledu, neboť dorovnávky o mocnos-
ti až 1,0 m byly tvořeny vrstvami stavební suti různého 
charakteru střídané říčním štěrkem s příměsemi.

V kanálové přípojce k č. p. 1199 na stavební parce-
le 539 byla na úseku 2,30 m v hloubce 0,60 až 1,05 m 
zjištěna střední šedá až tmavá šedá písčitá jílovitá hlína 
s nahodilými malými a středními oblázky s obsahem ke-
ramiky z období přelomu 15. a 16. století, bohužel však 
šlo jen o výdutě nádob. Dále byly přítomny i zvířecí kosti 

a několik středních fragmentů cihel. V tomto prostoru byl 
zdokumentován také menší zahloubený objekt překrytý 
výše popsanou uloženinou, přičemž jeho dna nebylo do-
saženo ani v celkové hloubce výkopu, jež činila 1,65 m. 
Z výplně objektu nebyl získán žádný datovatelný materi-
ál. Vzhledem k nedaleké blízkosti známého, tzv. „Svato-
jánského“ středověkého mostu nelze vyloučit souvislost 
výše popsané archeologické situace právě s tímto mostem 
a především dopravně značně exponovaným prostorem 
kolem něho. Výběr keramiky z ulice Rybníček viz obr. 
74:10, 74:11, 74:12, 74:13, 74:14.

 „Staré město“, ulice Žerotínova, parc. č. 1577/30. 
Středověk, novověk. Sídliště, komunikace, opevnění?. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK (obr. 73): 
bod C: X = 1107656,07, Y = 558200,92; bod D: X = 
1107703,7, Y = 558362,31; bod E: X = 1107722,22, Y = 
558462,85; bod F: X = 1107713,51, Y = 558387,55; bod 
H: X = 1107694,7, Y = 558310,89; bod I: X = 1107558, 
Y = 558504.

V souvislosti s výše uvedenou stavbou nové kana-
lizace na ulici Rybníček probíhal archeologický do-
hled rovněž na Žerotínově ulici. Zemní práce započaly 
v místech křižovatky s ulicí Červenskou (obr. 73, bod C) 
a z hlediska archeologických situací měl výzkum zpočát-
ku negativní výsledek. Prostor byl již v minulosti zničen 
starší kanalizací, na jejíž větev výstavba nové kanalizace 
navazovala. O několik metrů dále před č. p. 50 se však 
již nacházely neporušené kulturní vrstvy komunikačního 
charakteru, které souvisely s existencí cesty mezi městem 
Litovlí a obcí Tři Dvory. Tato cesta je zakreslena již na 
I. vojenském mapování. Výkopové práce postupovaly od 
severovýchodu k jihozápadu a s nimi souběžně probíhal 
soustavný archeologický dohled. V následujících přibliž-
ně 70 m délky linie výkopu až po č. p. 298 byla archeolo-
gická situace téměř stejná, lišila se místy pouze v nepříliš 
podstatných detailech. Celková hloubka výkopu dosa-
hovala zpočátku více než 2,0 m, směrem k jihozápadu 
se postupně zvedala. Na říční štěrkopísek, obdobného 
charakteru jako výše popsaný na ulici Rybníček, nasedal 
v hloubce kolem 1,40 m prachový písčitý jíl o mocnosti 
0,1 až 0,15 m. Šlo ještě o intaktní geologické podloží. 
Následovala, nejčastěji v hloubce kolem 1,30 m, střední 
šedá písčitá jílovitá hlína se značným obsahem říčních 
oblázků (tato složka někdy tvořila až 70 % uloženiny), 
která již obsahovala archeologické nálezy v podobě po-
měrně drobných keramických zlomků. Několik těchto 
fragmentů s příměsí tuhy je datovatelných snad již do 
13. století, případně do průběhu 1. poloviny 14. století. 
Pro olomoucký keramický okruh typická „krupičková“ 
keramika ze 14. století je zastoupena natolik dostateč-
ným množstvím, že o blízké existenci lidských obydlí na 
lokalitě v tomto období nemůže být pochyb. Vznik této 
uloženiny trval delší čas, a tak ačkoliv bývala mocná na-
nejvýš do 0,2 m, obsahovala i keramiku z průběhu celého 
15. století a dále až do počátku raného novověku. Mimo 
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keramiku se v uloženině nacházely ještě nahodile malé 
fragmenty cihel. Ráz výše popsané uloženiny byl jednot-
ný a její členění nebylo makroskopicky patrné. Nálezy 
z výše uvedených období v ní byly prakticky smíchány. 
Výše popsanou vrstvu překrývala v celém sledovaném 
úseku podobná uloženina, jejíž báze se nacházela nej-
častěji v hloubce 1,10 m, mocnost dosahovala i 30 cm 
a odlišovala se menším obsahem říčního štěrku. Byla 
tvořena střední šedou písčitou jílovitou hlínou s mírným 
obsahem říčních oblázků, malých fragmentů cihel, mís-
ty kousků malty. I ona se tvořila poměrně dlouhou dobu, 
neboť obsahovala fragmenty keramiky datovatelné od 
období nejmladšího středověku přes průběh celého ra-
ného a mladšího novověku. Zbylé kulturní vrstvy, opět 
o mocnosti kolem 20 cm, byly charakteristické výskytem 
typické tradiční litovelské hrnčiny z průběhu 19. a počát-
ku 20. století, což opět dobře dokumentuje přítomnost ře-
meslníků v tomto prostoru a v tomto období, o čemž mezi 
současnými obyvateli Litovle existuje stále silné lidové 
povědomí. Další uloženiny s bází 0,6 m pod stávajícím 
povrchem souvisí již se současnou komunikací, neboť 
jde o podsyp pro velice důkladně provedenou kamennou 
dlažbu, jež je dále převrstvena uválcovaným vápenným 
štěrkem o mocnosti kolem 5 cm; dále již následuje sou-
časný asfaltový povrch vozovky.

Dále směrem k západu, v délce přibližně 50 m (před 
č. p. 55; poloha v souřadnicích S-JTSK: X = 1107703, Y 
= 585348), došlo dokonce k jakémusi zdánlivému zjed-
nodušení sledovaných profi lů výkopu. Přímo na podložní 
štěrkopísek zde nasedala v hloubce kolem 1,0 m světlá 
hnědá písčitá hlína, obsahující místy více než 80 % říč-
ního štěrku, mocná často více než 30 cm. Archeologic-
ké nálezy se v ní vyskytovaly jen výjimečně, a to spíše 
těsně pod bází nadložních vrstev. Následující uloženiny 
nad touto výše popsanou vrstvou obsahovaly již litovel-
skou hrnčinu. Před č. p. 55 bylo ve výše uvedené vrstvě 
zjištěno několik fragmentů pravěké keramiky kultury lu-
žických popelnicových polí a posléze celkem 6 žárových 
hrobů v různém stavu dochování (více viz oddíl Doba 
bronzová).

Linie výkopu hlavního řádu kanalizace byla charakte-
ristická tím, že v různých hloubkách pod stávajícím po-
vrchem (viz obr. 73, mezi body D a E), v jednom případě 
s bází 1,45 m, avšak častěji méně, nasedaly přímo na pod-
ložní štěrkopísek kulturní vrstvy datovatelné do mladší-
ho období novověku. Blíže k povrchu obsahovaly stále 
větší podíl tradiční litovelské hrnčiny. Velice podstatnou 
výjimku tvořil pouze výše popsaný úsek s výskytem žá-
rových hrobů kultury lužických popelnicových polí. Cel-
ková délka hlavního řádu kanalizace na Žerotínově ulici 
s výskytem archeologických nálezů činila přibližně 275 
m (obr. 73, mezi body C až E).

Dále byly sledovány výkopy pro kanalizační přípojky 
k jednotlivým usedlostem. Před č. p. 58 (poloha v sou-
řadnicích S-JTSK: X = 1107709,17, Y = 558436,74) pod 
stávajícím chodníkem a pod trávníkem byla zdokumento-

vána dvě souvrství. Jejich horní hranice byla rozpoznatel-
ná v prvním případě (blíže domu) v úrovni 0,70–0,90 m 
pod stávajícím povrchem. V dalším případě (o něco dále 
od domu č. p. 58) se nacházela v hloubce 1,0–1,30 m. 
Nelze vyloučit, že v tomto případě šlo o část zahloube-
ného objektu, situace však byla poničena recentními zá-
sahy. Z těchto kulturních vrstev byla získána keramika 
ze 14. století. V následujících nadložních uloženinách se 
potom vyskytovala keramika z průběhu 15. století a ještě 
výše z období raného novověku. Obdobná situace, avšak 
prokazatelně se zahloubeným objektem sídlištního cha-
rakteru byla zjištěna pod stávajícím chodníkem před č. p. 
152 (poloha v souřadnicích S-JTSK: X = 1107704,31, Y 
= 558384,25; vzdálenost od archeologické situace před 
č. p. 58 činí 52 m). Keramikou byl tento výkop datován 
do 14. století (viz obr. 74:4), avšak ačkoliv výkop zde 
dosahoval 1,50–1,60 m, báze objektu dosaženo nebylo. 
V těchto dokumentovaných případech šlo patrně o doklad 
postupného ustalování se uliční čáry dnešní Žerotínovy 
ulice v průběhu nového osídlování dnešního litovelského 
Starého města (Šlézar 2005).

Obr. 74. Litovel, ulice Rybníček a Žerotínova. Výběr ke-
ramiky. Kresba M. Schindlerová.
Abb. 74. Litovel, Rybníček- und Žerotínova-Straβen. 
Auswahl der Keramik. Zeichnung von M. Schindlerová.
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Na obr. 73 je body F a H vyznačena linie začínající 
před č. p. 208. Zde se v jedné z dalších kanalizačních pří-
pojek poprvé objevil do štěrkového podloží zahloubený 
výkop, který, jak se později ukázalo na dalších profi lech 
jiných kanálových přípojek, měl nejčastěji tvar buď pís-
mene „V“, nebo „U“. Tento útvar, ačkoliv v každé jednot-
livé dokumentované situaci obdržel svoje číslo, tvořil zce-
la jednoznačně jednotnou linii v prokázané celkové délce 
78 m. Byl zjištěn celkem v sedmi případech, a to před 
domy č. p. 208, 209, 180, 148, 126, 199 a 296. Největší 
měřitelná šířka tohoto útvaru byla vždy cca 1,0 až 1,10 m, 
hloubka byla zřetelná od úrovně 1,05 m pod stávajícím 
povrchem a dno tohoto výkopu se nacházelo v hloubce 
1,60 m. Vždy šlo o výkop zahloubený do podložního štěr-
kopísku. Výplň tvořila nejčastěji světlá šedohnědá písčitá 
jílovitá hlína s různou příměsí říčního štěrku, jehož smě-
rem k bázi výkopu vždy přibývalo. Jen výjimečně se ve 
výplni objevovaly drobky uhlíků. Pokud šlo o archeolo-
gické nálezy, těch bylo získáno z výplně tohoto útvaru 
jen nevelké množství, přičemž tyto keramické zlomky lze 
rámcově datovat do pozdně hradištního období (viz obr. 
74:1, 74:2). Situace byla prozatím interpretována jako 
objev palisádového žlabu. Žádný keramický zlomek zís-
kaný z tohoto výkopu nevykazuje znaky typické pro tak 
zvanou „lokační“ keramiku, která se v Litovli objevuje od 
počátku 2. poloviny 13. století, a to nejčastěji v dnešním 
historickém jádru města. Lokační keramika se v oblasti 
dnešního Starého města vyskytuje jen výjimečně, zatím 
byla zjištěna pouze v oblasti předpokládaného brodu přes 
řeku Moravu, jenž byl identifi kován v archeologických 
situacích sledovaných během stavby prodejny Tesco a na 
Žerotínově ulici v roce 2004 (Šlézar 2005, 108; Šlézar 
2009). Naposledy bylo zjištěno několik těchto zlomků 
během archeologického dohledu při obnově teplovodu 
na ulici Karla Sedláka před č. p. 1192 (viz obr. 73, bod 
I) v torzovitě dochovaném zbytku zahloubeného objektu 

(Faltýnek, Šlézar 2011). V době, kdy byla funkce tohoto 
nově zjištěného palisádového žlabu již ukončena a jeho 
relikt byl z větší části erodován a tvořil nejspíše jen nevý-
raznou depresi, došlo k dalšímu velice rychlému vyplnění 
jeho zbytku již materiálem s keramikou 14. století. Pře-
važuje zejména béžovožlutá, tzv. „krupičková“ keramika, 
charakteristická pro olomoucký keramický okruh. Účel 
tohoto nově zjištěného pozdněhradištního palisádové-
ho žlabu je zatím nejasný, neboť není zřejmé, jaký areál 
a z jakého důvodu vlastně vymezoval. Na základě nále-
zové situace samotné lze vyvodit pouze předpoklad, že 
se jednalo o aktivitu neznámého účelu, a to ještě v době 
existence předlokačního osídlení dnešního Starého města 
(Šlézar 2005). Buď tedy toto osídlení mělo větší rozsah, 
než bylo možno dosud předpokládat, nebo jde o ohrani-
čení nějakého jiného soudobého satelitního sídlištního 
útvaru. Řešení této otázky tedy snad přinese budoucnost. 
Palisádové žlaby byly během archeologických výzkumů 
v oblasti dnešního litovelského Starého města zjištěny již 
v dřívějších letech. Poprvé se tak stalo roku 2004 přibliž-
ně 335 m západním směrem na Staroměstském náměstí. 
Tehdy byl zjištěn palisádový žlab obdobných rozměrů 
jako roku 2011 na Žerotínově ulici. Další byl potom za-
chycen roku 2006 přibližně 480 m západním směrem na 
ulici Zahradní (Šlézar 2007), avšak tento žlab měl menší 
rozměry. Výběr nálezů ze Žerotínovy ulice viz obr. 74:3, 
74:5, 74:6, 74:7, 74:8, 74:9.

Náměstí Svobody, parc. č. 6. Vrcholný středověk, 
novověk. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod X = 1108103, Y = 558647,50 (S-JT-
SK).

Záchranný archeologický výzkum na náměstí Svo-
body na parcele 6 při severovýchodní stěně č. p. 675 

Obr. 75. Litovel, náměstí Svobody. 
Řez dokumentovaný v sondě S1/11.
Abb. 75. Litovel, náměstí Svobody 
(Platz). Dokumentierter Schnitt in der 
Sondage S1/11.
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(městská knihovna) byl vyvolán potřebou stavby výtahu 
do prvního patra budovy a proběhl v průběhu první deká-
dy měsíce listopadu 2011. Archeologický terén v sondě 
S1/11 se objevil pod recentními úpravami a dorovnáv-
kami již poměrně mělce pod stávajícím povrchem, a to 
ve formě uloženiny označené číslem k. 104. Tato vrstva 
obsahovala mimo značné množství fragmentů cihel také 
keramiku ze 17. a 18. století a i ona dorovnávala tehdejší 
terén. Následovala nevýrazná, ještě novověká požárová 
vrstva k. 106 (s obsahem asi 60 % malých fragmentů ma-
zanic) spojená s jílovitou izolační vrstvičkou k. 127. Ulo-
ženina k. 107 byla promísena s keramikou z průběhu 15. 
a 16. století a nahodilými malými fragmenty malty, která 
pak místy na bázi vrstvy tvořila mírně kompaktní krustu 
mocnou až 0,5 cm. Podle nálezů keramiky časově totožná 
byla i následující vrstva k. 108, avšak výrazně klesl po-
díl fragmentů nebo vrstviček malty. I barevně vykazovala 
tato uloženina jiný charakter než nadložní vrstva k. 107. 
Uloženina k. 109 sestávala převážně ze světlé hnědé písči-
té jílovité hlíny, šlo tedy nejspíše o vrstvu izolační, avšak 
s obsahem velkých kusů malty, která indikuje výrazněj-
ší stavební činnost v bezprostředním okolí sondy S1/11. 
Vrstva k. 110 obsahovala již keramiku typickou pro 14. 
století a vzhledem ke zpřesnění stratigrafi cké situace byla 
uměle rozdělena na dvě úrovně, čímž „vznikla“ uloženina 
k. 112. Obě tyto vrstvy obsahovaly hojné zlomky kera-
miky z období průběhu 1. poloviny 14. století. Z k. 112 
pochází malá kostěná hrací kostka. Uloženina k. 113 byla 
charakteristická značnou přítomností uhlíků a dále obsa-
hovala doklady řemeslné činnosti. Pod bází k. 112 bylo 
nalezeno několik kusů strusek a slitků z barevných kovů, 
zatímco při její vlastní bázi bylo větší množství strusek 
železářských. Z výše uvedeného souvrství byly odebrány 
celkem tři vzorky k dalším paleobotanickým analýzám.

Uloženiny označené čísly k. 114 až k. 120 jsou umě-
lými úrovněmi velmi mohutné vrstvy světlé hnědé písčité 
jílovité hlíny s výjimečnými středními či velkými skvr-
nami světlé šedohnědé písčité jílovité hlíny. V průběhu 
výzkumu těchto uloženin bylo nalezeno několik zlomků 
keramiky z období kolem poloviny 13. století, které však 
byly jednoznačně v druhotných polohách. Pod bází této 
až 1,10 m mocné vrstvy světlehnědých jílů se nacházely 
sídlištní vrstvy k. 121 a k. 123 střední hnědé barvy se 
značnou příměsí zetlených organogenních příměsí, jež 
byly mezi sebou oddělené světlým hnědým písčitým jí-
lem k. 123. Obě výše zmíněné uloženiny obsahovaly 
množství typické lokační keramiky z průběhu 2. polovi-
ny 13. století. V případě uloženiny k. 123 je patrný i jistý 
časový odstup. Následné vrstvy k. 126 a k. 124 již žádné 
nálezy, kromě výjimečných drobků uhlíků, neobsahova-
ly. Jednalo se již o zkulturněné podloží.

Vzhledem k faktu, že tento archeologický výzkum 
se nacházel v těsné blízkosti stávajících městských ka-
menných hradeb (privilegium krále Jana Lucemburského 
z roku 1327), je velmi pravděpodobné, že 1,10 m mohut-
ná vrstva přemístěné podložní světlé jílovité písčité hlíny 
(k. 114 až k. 120, viz obr. 75) je pozůstatkem hlinitého 

valu, který stávajícím kamenným hradbám předcházel 
a během stavby těchto hradeb byl rozmetán a posloužil 
jako dorovnávka terénu ve svém nejbližším okolí. Vývoj 
opevnění města Litovle byl v tomto smyslu pozorován 
rovněž ve Smyčkově ulici před č. p. 795 roku 2001 bě-
hem archeologického výzkumu prováděného v souvislos-
ti s opravami stávajícího litovelského městského muzea 
(Faltýnek, Šlézar 2006; Šlézar, v tisku). Tento výzkum 
tedy značně přispívá k dalšímu bližšímu poznání vývo-
je opevnění města Litovle, v tomto případě v souvislosti 
s návazným dalším stratigrafi ckým vývojem na lokalitě 
velmi dobře datovatelným keramikou.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé
Litovel (Bez. Olomouc)

„Staré město“, Rybníček-Straβe, Parz. Nr. 1577/1, 
539. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung, Kommunikation. 
Rettungsgrabung.
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LITOVEL (K. Ú. MYSLECHOVICE, OKR. OLOMOUC)
Na příkopech. Středověk. Sídliště (?). Povrchový 

sběr.

Při provádění terénní prospekce v trati „Na příkopech“ 
se podařilo nasbírat čtyři vrcholně středověké střepy. Prv-
ní z nich představuje výduť vypálenou do cihlových tónů 
a na vnější straně zdobenou vodorovnými rýhami, kterou 
bychom mohli vročit do 15. století. Zbylé tři fragmenty 
náleží ke skupině světlé (krupičkovité) oxidačně vypále-
né keramiky, datované do průběhu 14. století. S tím kore-
sponduje i získaný okraj ve tvaru okruží zdobený dvěma 
pásy vlnic.

Soubor vrcholně středověké keramiky získal z neda-
leké trati „U hraniček“ pan Pavel Faltýnek. Jsou v něm 
zastoupeny nálezy od druhé poloviny 13. století až do 
průběhu 15. století (Faltýnek 2011, 163).  

Lukáš Hlubek

Literatura
Faltýnek, K. 2011: Litovel (k. ú. Myslechovice, okr. 

Olomouc). Přehled výzkumů 52(2), 163. 

Resumé
Litovel (Kat. Myslechovice, Bez. Olomouc), „Na 

příkopech“. Mittelalter. Siedlung (?). Oberfl ächensamm-
lung.

LITOVEL (K. Ú. NASOBŮRKY, OKR. OLOMOUC)
„Drážka“. Vrcholný středověk, novověk. Sídliště. 

Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha vymezená body v S-JTSK: 1) X 
= 1108956,08, Y = 559703,67; 2) X = 1109061,29, Y = 
559736,05; 3) X = 1109115,92, Y = 559564,06; 4) X = 
118988,45, Y = 559501,34.

Během archeologické prospekce, prováděné v jar-
ních měsících roku 2012 metodou povrchového sběru, 
byla na plochém poli v severní části katastru obce v trati 
„Drážka“, a to v prostoru plochy, vymezené výše uvede-
nými souřadnicemi, zjištěna nápadná kumulace vrcholně 
středověké keramiky. 30 ks keramických fragmentů ob-
sahovalo větší či menší příměs tuhy a lze je datovat do 
průběhu 1. poloviny 14. století. Dalších 70 ks světlých 
béžových, tzv. „krupičkových“ keramických fragmentů, 
typických pro olomoucký keramický okruh, náleží do 14. 
století. Přibližně 15 keramických fragmentů lze rámcově 
datovat do pozdního středověku, dalších 30 ks do raného 
novověku a cca 20 ks do mladého novověku. Byl rov-
něž nalezen 1 střední fragment železné rudy a 1 střední 
fragment železné strusky. Za zmínku stojí rovněž 3 ks 
pravěké keramiky, a to atypických výdutí větších nádob. 
Lokalita byla sledována již od roku 2011 a nachází se 
v nevelké vzdálenosti severně od dnes zregulované vo-

doteče Loučka. Nadmořská výška v těchto místech činí 
přibližně 234 m.

Za laskavou konzultaci děkuji Mgr. Pavlu Šlézarovi.

Karel Faltýnek

Resumé
Litovel (Kat. Nasobůrky, Bez. Olomouc), „Drážka“. 

Spätmittelalter, Neuzeit. Siedlung. Oberfl ächensamm-
lung.

LITOVEL (K. Ú. ROZVADOVICE, OKR. OLOMOUC)
Extravilán. Raný středověk, vrcholný středověk, 

novověk. Sídliště?. Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha vymezená body: 1) X = 
1111540,50, Y = 557667,80; 2) X = 1111725,70, Y 
= 557768,30; 3) X = 1111754,80, Y = 557935; 4) X = 
1111596, Y = 558064,65; 5) X = 1111498, Y = 557969; 
6) X = 1111365,90, Y = 557958,80; 7) X = 1111334, Y 
= 557839; 8) X = 1111294,45, Y = 557715,4 (S-JTSK).

Během archeologických prospekcí, prováděných 
v jarních měsících roku 2010 a dále pak roku 2011 me-
todou povrchového sběru, byly identifi kovány na polích 
jihozápadně od stávající zástavby obce Rozvadovice ná-
padné kumulace mladohradištní a vrcholně středověké 
keramiky. V rámci výše souřadnicemi vymezené plochy 
bylo nalezeno při jižním okraji obce, severně od státní 
silnice č. 449 v okruhu cca 150 m, 30 ks tuhové kera-
miky datovatelné do průběhu 12. až počátku 13. století. 
Nechyběly ani fragmenty mladší keramiky, avšak ty byly 
spíše ojedinělé. Severozápadně od této první kumula-
ce, a to na prostranství o rozloze přibližně 150 x 200 m 
přesahující i výše zmíněnou státní silnici, bylo nalezeno 
celkem 55 kusů keramiky datovatelné do 14. století (šlo 
o fragmenty redukčně a oxidačně pálené, tzv. „krupičko-
vé“ keramiky, typické pro olomoucký keramický okruh). 
Dalších více jak 40 kusů je rámcově datovatelných do 
průběhu 13. století, 10 kusů tuhové keramiky do průběhu 
12. století, ale identifi kována byla i keramika datovatelná 
do průběhu 10. století, i když jen v několika ojedinělých 
fragmentech. Rovněž i v místech lužického pohřebiště 
stupně B-D a na mladořímském sídlišti docházelo k oje-
dinělým nálezům středověké a novověké keramiky (viz 
oddíly Doba bronzová a Doba římská a doba stěhování 
národů). Další kumulace středověké převážně tuhové ke-
ramiky, a to v počtu 8 kusů pravděpodobně již z průběhu 
12. století, dalších 10 kusů přibližně ze 13. století a dále 
„krupičkové“ keramiky, se nacházela přibližně 450 m 
jihozápadně od jižního okraje stávající zástavby obce. 
Menší kumulace středověké i novověké keramiky byly 
identifi kovány ještě na několika místech v rámci souřad-
nicemi vymezeného areálu.

Jako možné vysvětlení těchto kumulací keramiky se 
nabízí jednak posun starší zástavby dnešních Rozvadovic, 
které se tak v současnosti nenachází na úplně totožném 
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místě jako v dobách, kdy se půdorys obce teprve ustalo-
val. V jiných případech mohlo jít o jednotlivé roztroušené 
usedlosti, které v průběhu doby zanikly. Ojedinělé nále-
zy středověké keramiky byly učiněny také v souvislosti 
s povrchovou prospekcí prováděnou metodou povrcho-
vých sběrů na rozhraní katastrů obcí Rozvadovic a Un-
čovic, tedy ve vzdálenosti 550 až 950 m jihovýchodně 
od jižního nároží stávající zástavby Rozvadovic, a to 
v souvislosti s tamějšími sběry keramiky z doby bronzové 
a mladší doby římské (viz oddíly Doba bronzová a Doba 
římská a doba stěhování národů). Zdejší nálezy však již 
měly charakter nálezů ojedinělých. První zmínka o obci 
Rozvadovice pochází z roku 1276 (villam Roswadouich; 
Hosák, Šrámek 1980, 389).

Za laskavou konzultaci děkuji Mgr. Pavlu Šlézarovi.

Karel Faltýnek

Literatura
Hosák, L., Šrámek, R. 1980: Místní jména na Moravě a 

ve Slezsku. II, M-Ž. Dodatky, doplňky, přehledy. Pra-
ha: Academia, 389.

Resumé
Litovel (Kat. Rozvadovice, Bez. Olomouc). Frühmit-

telalter, Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung?. Oberfl ä-
chensammlung.

LUKÁ (OKR. OLOMOUC)
Kostel sv. Jana Křtitele, parc. st. 56. Středověk, 

novověk. Kostel, vesnice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: střed stavby, bod v S-JTSK: X = 
1113102,15, Y = 568115,93.

Archeologický výzkum kostela sv. Jana Křtitele, jenž 
se nachází v jihovýchodním cípu obce, probíhal přeru-
šovaně v jarních a letních měsících roku 2012. Dělo se 
tak v přímé návaznosti na probíhající stavební práce, kte-
ré byly prováděny v interiéru i exteriéru sakrální stavby 
a vyvolala je potřeba odvlhčení zdiva s následnými terén-
ními úpravami.

Podle písemných zpráv byl stávající kostel vysta-
věn roku 1734 na místě staršího chrámu (první zmínka 
o kostele v obci Luká pochází z roku 1360). Věž stojící 
v ose stavby a tvořící jeho jihozápadní průčelí s hlavním 
vstupem vznikla roku 1792. Celý kostel je orientován ve 
směru jihozápad – severovýchod a v principu jde o podél-
nou trojboce ukončenou zaklenutou sálovou stavbu, při 
jihovýchodní straně se čtyřbokou sakristií, jež má v patře 
oratoř. Celková délka činí přibližně 26,8 m, šířka chrá-
mové lodi je 12,5 m, se sakristií 15,2 m (Burian 1939, 
181–182; Samek 1999, 428).

V první fázi, ještě před koncem roku 2011, byly z in-
teriéru kostela vyvezeny novověké stavební sutě, které 
tvořily podklad stávající dlažby. Jednalo se o rozdrobe-
nou a zvětralou maltu s mírným až četným obsahem ka-
menů všech velikostních kategorií, avšak mimo bloky; 
dále s mírným podílem fragmentů cihel všech velikost-
ních kategorií. Z druhotných poloh byl získán soubor 
několika desítek fragmentů keramických nádob, z nichž 
některé obsahovaly větší či menší příměs tuhy a mohly 
tak chronologicky náležet ještě do závěru 13. století, pří-
padně průběhu 1. čtvrtiny 14. století. Převažovala však 
keramika světlá béžová, tzv. „krupičková“, která je cha-
rakteristická pro olomoucký keramický okruh a typická 
pro 14. století. Zbylá keramika byla datována do období 
raného i mladého novověku. Uloženina také druhotně ob-
sahovala fragmenty lidských a zvířecích kostí, dále bylo 
nalezeno několik hřebů, železný nožík a několik komplet-
ních exemplářů čtvercových dlaždic ve třech velikostních 

Obr. 76. Luká, kostel sv. Jana Křti-
tele. Sonda S1/12.
Abb. 76. Luká, St. Johannes Bap-
tist Kirche. Die Sonde S1/12.
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variantách (typ I: 26 × 26 × 5 cm; typ II: 21,5 × 21,5 × 
4 cm, nesoucí stopy ošlapání; typ III: 16 × 16 × 4 cm se 
stopami malty na spodní straně).

Následný geofyzikální průzkum interiéru kostela za-
chytil přibližně uprostřed chrámové lodi anomálii, která 
se však archeologickou sondou (S2/12) provedenou na 
jaře roku 2012 nepotvrdila. Místo toho bylo pod zbytkem 
výše popsané stavební suti (s nálezem novověké glazova-
né výduti nádoby) zjištěno intaktní geologické podloží. 
To bylo všude tvořeno světlým hnědým prachovým jílem 
s četnou příměsí malých a středních kamínků – zvětra-
lých místních kulmských drob a břidlic. 

Další sonda S1/12 (obr. 76) byla v interiéru polože-
na při východní zdi polygonálně ukončeného presbytá-
ře. Výzkumem se podařilo zachytit torza dvou lidských 
skeletů porušených kamennou základovou zdí stávající 
presbytáře (zdi 901 a 902). Z hrobu HR1/12 se dochovala 
pouze lebka zemřelého s vápennou maltou na spodině le-
beční. Hrob HR2/12 byl porušen v oblasti dolní části dol-
ních končetin, kde jsou na kostech rovněž patrné zbytky 
malty. Původní poloha zemřelých jedinců (antropologic-
ký výzkum dosud nebyl proveden) byla hlavou směrem 
k západu. Od stehenní kosti hrobu HR2/12 pochází frag-
ment výduti raně novověké nádoby. Oba hroby byly čás-
tečně zapuštěny již do geologického podloží a s největší 
pravděpodobností potvrzují existenci hřbitova v těchto 
místech, a to snad již středověkého stáří. Tento fakt čás-
tečně dokládá i sonda S3/12, která byla položena rovněž 

při východní zdi polygonu, avšak v exteriéru. I zde byla 
v hloubce 1,1–1,15 m pod stávajícím terénem zachycena 
část lidského skeletu porušeného zdí presbytáře (chyběla 
lebka), původně rovněž orientovaného ve směru východ 
– západ. Zemřelý byl pohřben v dřevěné rakvi, z níž se 
dochovaly železné hřeby. Kosti spočívaly rovněž na geo-
logickém podloží a po ukončení výzkumu byly ponechá-
ny na místě.

V letních měsících byly prováděny po celém vnějším 
obvodu kostela výkopy pro drenáž (označeno jako sonda 
S6/12), což umožnilo dokumentaci základových a před-
základových zdiv. Jako celkově nejstarší, s největší prav-
děpodobností středověká, se jevila dnešní základová zeď 
pod severozápadní hranou chrámové lodi (k 903), jež byla 
sledována v délce 14,2 m. Jednalo se o velké kameny až 
bloky pojené středně kvalitní vápennou maltou, v koruně 
s nahodilými malými až středními fragmenty cihlovitých 
dlaždic o měřitelných tloušťkách od 2,7 do 4,7 cm. Z nich 
nejzajímavějším a celkově ojedinělým exemplářem je 
fragment původně pravděpodobně mozaikové dlaždice 
(zachovalá délka 9,5 cm, šířka 11 cm, tloušťka 4,3 cm, na 
jedné straně s patrným částečným ošlapáním; obr. 77:1). 
Před nadzemní zdivo předstupoval základ v měřitelné 
šířce 0,5 m, a to již od hloubky 0,2 m pod stávajícím po-
vrchem; v hloubce 0,8–1,0 m spočíval na intaktním geo-
logickém podloží. Poněkud jiného charakteru a zároveň 
s největší pravděpodobností mladší byla základová zeď 
stávajícího presbytáře o délce cca 5,8 m (k 904). Zcela 
chyběly bloky, vápenná malta byla podstatně kvalitnější, 
před nadzemní zdivo předstupovala zeď v šířce 0,2 m. 
V její hmotě se nacházel ojedinělý velký fragment cihly, 
další parametry byly obdobné jako u zdi k 903. Nápad-
nou se jevila výrazná stavební spára mezi touto zdí a výše 
popsanou základovou zdí chrámové lodi, neboť v těchto 
místech v délce 0,6 m jakékoliv základové zdivo zcela 
chybělo. V místě počátku stávajícího polygonálního zá-
věru presbytáře se nacházela další velmi zřetelná stavební 
spára svědčící o skutečnosti, že základová zeď polygonu 
(v tomto místě dlouhá cca 1,0 m; označena jako k 905) je 
mladší než zeď k 904 (obr. 78).

Základová zeď podél jihovýchodní strany chrámové 
lodi byla patrná v délce cca 12,3 m (označena jako k 909) 
a svým charakterem se výrazně lišila od severozápadní 
zdi k 903 (nepochybně byla též mladší). K její stavbě 
bylo použito převážně velkých kamenů, mírně bloků, 
s nahodilou přítomností středních a velkých fragmentů 
cihel, vše pojeno středně kvalitní vápennou maltou. Před 
nadzemní zdivo předstupovala v šířce 0,2–0,3 m a po-
rušovala několik starších hrobů, jež se zachovaly pou-
ze torzovitě. Na úseku 5,0–6,0 m spočívala zeď k 909 
v hloubce 0,9–1,0 m na koruně starší zdi (k 911: bloky 
pojené velmi kvalitní vápennou maltou), která se táhla ve 
směru východ – západ a její účel je zatím nejasný. Téměř 
totožná situace se opakovala dále na úseku 8,2–9,7 m, 
kde se nacházela další zeď (k 912); velké kameny pojené 
velmi nekvalitní vápennou maltou. Zeď chrámové lodi 
k 909 byla respektována základovým zdivem jihozápadní 

Obr. 77. Luká, kostel sv. Jana Křtitele. Fragment dlaždice 
ze zdi k 903 a keramika ze sondy S7/12.
Abb. 77. Luká, St. Johannes Baptist Kirche. Fragment die 
Fliese aus die Wand und Keramik aus die Sonde S7/12.
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věže (převážně velké kameny, nahodile až mírně bloky, 
a to i kyklopské, nahodile střední a velké fragmenty cihel; 
označena jako zeď k 907) a rovněž i smíšeným základo-
vým zdivem stávajícího točitého schodiště do oratoře na 
jihovýchodě (zeď k 910). Zeď točitého schodiště respek-
tovala základové zdivo stávající sakristie (zeď k 914), 
které bylo při jihovýchodní straně převážně kamenné, 
avšak severovýchodní základová zeď sakristie byla čás-
tečně smíšená a nacházel se v ní zděný oblouk široký 
1,7 m s měřitelnou výškou 0,8 m. Zeď k 914 respekto-
vala základové zdivo stávajícího polygonálního závěru 
kostela (k 905). Většina stávajícího nadzemního zdiva 
kostela, které bylo jak v interiéru, tak v exteriéru částečně 
otlučeno, působilo jednolitým dojmem. Sestávalo pře-
vážně z kamene s pouhým nahodilým nebo mírným podí-
lem fragmentů cihel všech velikostních kategorií. Pouze 
svislé lizény v interiéru kostela byly postaveny převážně 
z cihel s viditelnou stavební spárou.

Nevelké množství v sondě S6/12 nalezené kerami-
ky pocházelo převážně z druhotných poloh v zásypech 
hrobů, případně se jednalo o povrchové nálezy získané 
formou průběžně prováděných povrchových sběrů při se-
verozápadní straně kostela během úpravy terénu. V něko-
lika případech šlo o keramiku datovatelnou již do 13. sto-
letí, její větší část však náležela do 14. století a zbytek do 
období raného i mladého novověku. K velmi překvapivé-
mu zjištění došlo během výkopu pro základy nové ohrad-
ní zdi kostela (sonda S7/12). Tento výkop byl prováděn 
přibližně v místech původní hřbitovní zídky, a to v linii 
mezi body v S-JTSK: 1) X = 1113091,54, Y = 568126,38; 
2) X = 1113103,67, Y = 568138,07; 3) X = 1113115,66, 
Y = 568143,64; 4) X = 1113122,17, Y = 568140,58. 
V místě bodu č. 3), tedy 13,5 m západně od západního 
nároží stávající věže, byla na úseku cca 0,8 m v hloubce 
0,8–1,2 m zjištěna část neporušeného archeologického 
objektu. Jeho výplň byla tvořena střední až tmavou šedou 
písčitou jílovitou hlínou mocnou 0,2 m s 30 % malých ka-
mínků, s četným podílem středních a velkých kamínků, 
s mírným podílem uhlíků a s mírným množstvím drobků 
a malých fragmentů přepálených mazanic. Získaná kera-

mika obsahovala značnou příměs tuhy a datovatelná je 
do průběhu 1. poloviny 13. století (obr. 77:2). Pod touto 
vrstvou se nacházela od hloubky 1,0 m pod stávajícím 
povrchem další kulturní vrstva světlejšího odstínu, avšak 
již bez datovatelného materiálu. Geologické podloží zde 
bylo zachyceno v hloubce 1,2 m. 

K dalšímu pozoruhodnému zjištění došlo cca 6,5 m 
jihozápadně od průčelí stávající věže v areálu bývalého 
hřbitova, kdy v sondě S9/12 (okolí bodu v S-JTSK: X = 
1113121,73, Y = 568128,75) došlo v hloubce cca 1,0 m 
pod stávajícím povrchem k nálezu torza zdiva (k 916). 
Jednalo se o kameny pojené velmi kvalitní vápennou 
maltou zachycené v ploše přibližně 1 m2, přičemž pata 
této zdi se nacházela v hloubce cca 1,2 m pod stávajícím 
povrchem. Účel tohoto novověkým hrobem narušeného 
zdiva je nejasný, avšak hypoteticky by se mohlo jednat 
o pozůstatky zvonice. Tento předpoklad podporuje sku-
tečnost, že na nynější věži je zavěšen zvon s letopočtem 
1501 (Samek 1999).

Přínosným se ukázal rovněž severojižní řez dneš-
ní hřbitovní zídkou vzdálený 6,0 m od jižního nároží 
věže (linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 1113121,73, Y 
= 568128,75; 2) X = 1113129,32, Y = 568123,62), kdy 
z kulturní vrstvy nacházející se pod touto zídkou byla 
získána keramika z období raného novověku. Důležité je 
zmínit fakt, že ke stavbě veškerých výše popsaných zdí 
bylo použito místních hornin kulmského stáří, převážně 
jemnozrnné droby, případně břidličnaté horniny.

Severní okraj obce, trať „Za dvorem“; dále vý-
chodní okraj obce. Vrcholný středověk, novověk. Síd-
liště, vesnice. Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha „Za dvorem“ vymezená body 
v S-JTSK:1) X = 1112932,82, Y = 568309,07; 2) X = 
1113036,01, Y = 568282,62; 3) X = 1113014,84, Y = 
568174,14; 4) X = 1112940,76, Y = 568089,47; 5) X 
= 1112858,73, Y = 568152,97; východní okraj obce, 
plocha vymezená body v S-JTSK: 6) X = 1113075,69, 
Y = 567853,99; 7) X = 1113136,55, Y = 567848,7; 8) 

Obr. 78. Luká, kostel sv. Jana Křtitele. Sonda 
S6/12, situace zdí v místě polygonálního závěru 
stavby.
Abb. 78. Luká, St. Johannes Baptist Kirche. Die 
Sonde S6/12, die Lage der Wände in polygona-
len Ende des Aufbaus.
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X = 1113133, Y = 567695,24; 9) X = 1113049,23, Y = 
567655,55.

V trati „Za dvorem“ byla v jarních měsících roku 
2012 prováděna archeologická prospekce metodou po-
vrchových sběrů. Na ploše vymezené výše uvedenými 
souřadnicemi se projevila nápadná koncentrace středo-
věké keramiky. Bylo získáno přibližně 100 ks keramic-
kých fragmentů s větším či menším obsahem tuhy, a tudíž 
alespoň část tohoto materiálu by mohla chronologicky 
náležet ještě do průběhu 2. poloviny 13. století. Dalších 
140 ks světlé béžové, tzv. „krupičkové“ keramiky, která 
je charakteristická pro olomoucký keramický okruh, je 
spolehlivě datováno do 14. století. Asi 25 ks keramických 
fragmentů bylo vypáleno redukčně a rovněž se jedná 
o středověkou keramiku. Do období pozdního středově-
ku je datovatelných ještě cca 10 ks keramických výdu-
tí. 30 ks převážně režné neglazované keramiky je raně 
novověkých a 15 ks dalších fragmentů nádob náleží do 
mladého novověku. 

V této souvislosti je nutno zmínit, že trať „Za dvo-
rem“ se nachází na poli mimo stávající zástavbu obce 
v sousedství usedlosti č. p. 1 (mezi parc. st. 1/1 a st. 
1/2, bod v okruhu 20 m v S-JSTK: X = 1113028,13, Y = 
568123,4), kam dosud živá ústní lidová tradice umísťuje 
tvrz. Tato tradice se patrně opírá o historický fakt, že roku 
1349 odprodal Artleb ze Stařechovic-Kunštátu ves Lukou 
Zbyňce ze Švábenic, která ji téhož roku zapsala Adamovi 
z Konice. Adamův syn Jan se svými bratry prodal měs-
tečko Lukou s kostelním podacím, ves Ponikev a les Ba-
řinu blíže Konice Bohušovi ze Slavoňova za 230 hřiven 
grošů. Takto bylo vytvořeno samostatné panství ponikev-
sko-lukovské. Bohuš ze Slavoňova roku 1370 zapisuje 
toto zboží i s osadou Miličín jistému Zbyňkovi z Klenné, 
jenž se psával též z Ponikve anebo z Luké (Burian 1939, 
160, 180). Dále je nutno zmínit, že lokalita se nachází 
na pozvolném svahu přivráceném k západu v nadmořské 
výšce cca 490–500 m.

Dalších několik fragmentů středověké a novověké ke-
ramiky bylo zjištěno i v terénní úpravě okolí novostavby 
přímo v centru obce (bod v okruhu m v S-JSTK: X = 
1113229,15, Y = 568272,03).

Při východním okraji obce, rovněž mimo stávající 
zástavbu, na svahu obráceném k jihu přibližně 480 m zá-
padně od prameniště potoku Šumice, bylo nalezeno 12 ks 
fragmentů keramiky s příměsí tuhy a i v tomto případě je 
možné připustit jejich dataci do průběhu 2. poloviny 13. 
století. 6 ks tzv. „krupičkové“ keramiky je ze 14. století, 
a několik dalších fragmentů keramiky je raně novově-
kých. Tedy ani v tomto prostoru nelze vyloučit sídlištní 
aktivity. Nadmořská výška se zde pohybuje kolem 490 m.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé
Luká (Bez. Olomouc)

St. Johannes Baptist Kirche, Parz. Nr. 56. Mittelalter, 
Neuzeit. Kirche, Dorf. Rettungsgrabung.

Nördlicher Rand des Dorfes, Flur „Za dvorem“; am 
Ostrand des Dorfes. Spätmittelalter, Neuzeit. Siedlung, 
Dorf. Oberfl ächensammlung.

LUKÁ  (K. Ú. JEŠOV, OKR. PROSTĚJOV)
„Starý Ješov pod alejí“. Vrcholný středověk. Úvoz, 

zaniklá vesnice. Zjišťovací výzkum.

Výzkum byl realizován od 14. 8. do 27. 8. 2012 a pro-
bíhal na poli v blízkosti místní části Ješov (dnes součást 
obce Luká), kde byl v blízkosti zaniklé středověké vesni-
ce „Starý Ješov“ nedestruktivními metodami zjištěn relikt 
úvozové cesty. Zaniklá středověká vesnice byla lokalizo-
vána na základě opakovaných povrchových sběrů, které 
zde byly realizovány v minulosti (Faltýnek 2010, 438). 
Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) – 
číslo listu 24-21-10: Z : 215 – J : 227, Z : 232 – J : 2066; 
Z : 253 – J : 210. Vzdálenosti jsou uvedeny v mm od 
západní (Z) a jižní (J) sekční čáry. 

Výzkum byl prováděn formou sondáže, kdy vytyčené 
sondy měly tyto maximální rozměry: sonda 1 (5 × 1 m), 
sonda 2 (5 × 2 m), sonda 3 (2 × 1 m), sonda 4 (3 × 1 m), 
sonda 5 (2 × 0,5 m) a sonda 6 (3 × 0,5 m). Sondy 1, 2, 4, 
5 a 6 byly realizovány v místech, ve kterých byl opráv-
něný předpoklad, že  zde byla situována zaniklá středo-
věká vesnice. Sonda 3 byla umístěna dále od ostatních 
severozápadním směrem, v místě dodnes patrného reliktu 
úvozové cesty. Povrch terénu v místě všech sond tvořila 
vrstva ornice – kontext 0100, v době výzkumu bylo po 
sklizni a na poli již bylo provedeno podmítání. V severní 
části sondy 1 byla mimo ornici a  jílového podloží – kon-
text 0101 – zjištěna kulturní vrstva světle šedé jílovité 
hlíny – kontext 0102 (max. mocnost 0,08 m), ve které 
byly pozorovány ojediněle uhlíky a keramické zlomky 
datovatelné do 14.–15. století.  V prostřední části sondy 2 
byl mimo ornici a podloží zjištěn objekt 1 a v jižní části 
této sondy byl zkoumán objekt 2. Objekt 1 se jeví jako 
žlábek (orientace severozápad – jihovýchod, na řezu má 
tvar písmene V, max. délka ? m, max. šířka 1,04 m, max. 
hloubka 0,62 m)  a jeho výplň tvořily kontexty 0103 (kde 
bylo velké množství kamene) a 0105, datace: 14.–15. sto-
letí. Objekt 2 byl zjištěn v jižní části sondy 2 a jeví se jako 
mělký sídlištní objekt (orientace ?, řez mísovitý,  max. 
délka ? m, max. šířka ? m, max. hloubka 0,28 m), jehož 
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výplň tvořil kontext 0104 (také s množstvím kamene), 
datace: 2. polovina 13.–14. století. 

V sondě 3 (situována v místě úvozu) byla pod vrstvou 
ornice pozorována vrstva hnědé jílovité hlíny bez hru-
bých komponent – kontext 0106, který měl max. mocnost 
0,92 m a pod ním se nacházelo podloží v podobě vrstvy 
žlutošedého jílu – kontext 0108. Kontext 0106 je patr-
ně výplní původně úvozové cesty, která díky vodní ero-
zí z okolní plochy zaplnila úvoz v době, kdy tato cesta 
ztratila svoji funkci, ovšem tato uloženina neobsahovala 
žádný materiál vhodný k dataci. V sondě 4 nebyly zjiš-
těny žádné doklady sídlištních objektů nebo kulturních 
vrstev. V sondě 5 byl  také pozorován objekt 1, ale zde již 
byl méně zahlouben do podloží (orientace severozápad – 
jihovýchod, na řezu vanovitý, max. délka ? m, max. šířka 
0,40 m, max. hloubka 0,15 m). Jeho výplň tvořil pouze 
kontext 0105, ale zde bez  nálezů. V sondě 6 byl objekt 
1 také zkoumán (orientace severozápad – jihovýchod, na 
řezu vanovitý, max. délka ? m, max. šířka 0,56 m, max. 
hloubka 0,16 m)  a jeho výplň tvořil pouze kontext 0105, 
zde také bez  nálezů. V této sondě byl objekt 1 zahlouben 
především do vrstvy ornice (kontext 0100), zatímco do 
podloží (kontext 0101) jen minimálně. Sonda 5 byla po-
ložena východním směrem od sondy 2 a naopak sonda 6 
zase západně od sondy 2. 

Jakub Vrána
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Resumé
Luká (Kat. Ješov, Bez. Prostějov), „Starý Ješov pod 

alejí“. Spätmittelalter. Hohlweg, Dorfwüstung. Probegra-
bung.

LUKOV (K. Ú. LUKOV U ZLÍNA, OKR. ZLÍN)
Hrad Lukov. Středověk, novověk. Hrad. Záchran-

ný výzkum. Uložení nálezů: Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně.

V roce 2007 pokračovaly za archeologického dohledu 
pracovníků Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně další 
stavební a konzervační práce na lukovském hradě, kte-
ré se tentokrát soustředily do prostoru tzv. východního 
paláce a raně gotické brány. Při zjišťování průběhu jižní 
a východní stěny paláce byla odstraňována kamenná suť 
vytvořená destrukcí palácových zdí. Destrukční zásypy 
obsahovaly kromě zbytků lomového zdiva, četných cihel 
a zlomků omítek a malty rovněž ojedinělé architektonic-
ké články (pravděpodobně renesanční). Nepočetná kolek-
ce dalších nálezů zahrnuje fragmenty novověké keramiky 
a glazovaných kachlů, datovatelných do průběhu 16.–17. 
století. 

Při snižování úrovně podlahy uvnitř raně gotické 
brány byly v hlinitých, již dříve překopaných zásypech 
nalezeny mj. články původního gotického ostění ze zá-
padního průčelí brány, níže v písčitém zásypu pak část 
renesančního ostění portálu z první poloviny 16. století 
s plastickým erbem rodu Kunštátů, tehdejších majitelů 
Lukova. Kromě novověkých zlomků byly z tohoto pro-
storu získány také doklady středověké keramiky ze 13.(?) 
–15. století.

Jana Langová

Resumé
Lukov (Kat. Lukov u Zlína, Bez. Zlín), Burg Lukov. 

Mittelalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgrabung. Einlagerung 
der Funden: Museum der Südostmähren in Zlín. 

MAJETÍN (OKR. OLOMOUC)
Ulice Náves. Novověk. Pohřebiště. Záchranný vý-

zkum.

Záchranný výzkum probíhal ve dnech 24. 9. až 29. 10. 
2012 v místě božích muk (ulice Náves v obci Majetín), 
která jsou situována na menší mohyle obklopené vzrost-
lými stromy. Výzkum byl vyvolán informací od místních 
občanů, kteří zde spatřili neznámé lidi s detektory kovů. 
Výzkum měl zjistit archeologický potenciál této lokali-
ty. Dle údajů z obecní kroniky zde mělo být pohřbeno 
šestnáct vojáků v období napoleonských válek. Zpráva 
nabyla na důvěryhodnosti, když byly v 90. letech 20. sto-
letí v blízkosti této mohyly během hloubení výkopu pro 
inženýrské sítě vyzdviženy kosti. Vzhledem k tomu, že 
na místo nálezu nebyl přivolán archeolog či antropolog, 
nelze dnes rozhodnout, zda kosti byly lidské nebo zvíře-
cí. Identifi kace lokality na mapě ZM ČR (M 1 : 10 000) 
– číslo listu 25-13-01: Z : 24 – J : 13, Z : 22 – J : 10; Z : 
23 – J : 10. Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech od 
západní (Z) a jižní (J) sekční čáry.

Zkoumaná lokalita se nachází na severní hranici Ma-
jetína v místě křižovatky hlavní komunikace procházející 
obcí ve směru sever – jih (směrem z Krčmaně do Brodku 
u Přerova) a místní komunikace ve směru západ – východ 
(směrem od polní cesty z Kokor dále na ulici Na Hrázi). 
Jedná se o mírné návrší vzhledem se podobající mohyle 
o průměru cca 8 m, na jehož vrcholu jsou situována pilí-
řová boží muka. Tato boží muka jsou zděná a omítnutá se 
čtyřmi výklenky pro obrázky. První zmínka o této stavbě 
je zaznamenána v obecní kronice a pochází z roku 1880, 
kdy byla boží muka opravována. Obecní kronika je ulo-
žena v archivu Obecního úřadu v Majetíně.

Samotný výzkum byl realizován formou sondáže, 
kdy tři sondy pokryly jihozápadní čtvrtinu návrší, což 
byla největší část bez kořenů vrostlých stromů. Nejprve 
byla vyměřena obdélná sonda 1, která měla orientaci se-
ver – jih a rozměry 4,20 × 0,80 m. Západně od sondy 1 
byla položena sonda 2, která měla trojúhelníkovitý pů-
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dorys o rozměrech 3,10 × 2,70 × 4,1 m. Během prepa-
race kostrových pohřbů v sondě 1 bylo zjištěno, že ně-
které pohřby pokračují dále východním směrem mimo 
sondu 1, proto byla zkoumaná plocha rozšířena o sondu 
3, jejíž maximální rozměry jsou 1,50 × 1,40 m. Během 
výzkumu sond 1 – 3 byla zjištěna jednoduchá stratigra-
fi cká situace ve zkoumané mohyle – celkem 7 uloženin 
– kontexty 0100 až 0107, 0110, které obsahovaly ojedi-
něle malé zlomky skla, novověké keramiky a železných 
zkorodovaných úlomků. Za doby výzkumu bylo odkryto 
šest kostrových pohřbů – kontexty 800 až 805. Kosterní 
pozůstatky náležely dvěma dospělým mužům – kontexty 
801, 805 a čtyřem dětem – kontexty 800, 802 až 804. Po-
hřeb jednoho z dětí – kontext 802 – narušil chronologicky 
starší hrob, v němž byl uložen nedospělý muž – kontext 
805. Tyto kosterní pozůstatky byly pietně uloženy podél 
levé strany dětského pohřbu. Všechna těla byla uložena 
v natažené poloze na zádech s orientací ve směru západ 
– východ (s výjimkou dětského pohřbu – kontext 804 – 
orientovaného ve směru východ – západ) a horními kon-
četinami složenými na břiše. Výkopy hrobových jam, 
zahloubených do podloží, byly zjištěny pouze v případě 
nálezu těl dvou dospělých mužů – kontexty 0801, 0805. 
Dětské pohřby – kontexty 0800, 0802, 0803, 0804 – byly 
uloženy do zásypů zkoumané mohyly a výkopy či zásyp 
těchto pohřbů nebyly rozlišeny. Zbytky rakví či uložení 
v dutém prostoru prokázáno nebylo ani v jednom případě.

    
Dětské kosterní pozůstatky – kontexty 800 a 803 – ne-

sou stopy kostní destrukce s následnou novotvorbou kost-
ní tkáně v přední části stropu očnice. Jedná se o tzv. crib-
ra orbitalia, vznikající v důsledku malnutrice a projevují 
se ve formě drobných otvůrků. Kosterní pozůstatky muže 
– kontext 801 – vykazují chronické přetížení osového 
skeletu, meziobratlové prostory byly postiženy degenera-
tivním onemocněním, jehož terminální stadium se proje-
vilo tvorbou nárůstků na obratlových tělech (spondylosis 
deformans). Dále byla na páteři tohoto jedince deteko-
vána asimilace atlasu – vrozený stav, při němž dochází 
ke srůstu 1. krčního obratle (atlasu) s bází lební. Při této 
poruše chybí pružící nárazníkové pásmo mezi spojením 
lebky s páteří. Tato konkrétní anomálie je navíc kombi-
nována s další vrozenou varietou, a to nesplynutím (ote-
vřením) zadního oblouku prvního krčního obratle (spina 
bifi da arcus posterioris atlantis). Chronické přetížení po-
hybového aparátu se projevilo i na kostech dolních kon-
četin. Byly zjištěny patologické změny v místech úponu 
šlach vazů a kloubních pouzder do kosti (enthesopathia). 
Díky opakovaným pohybům došlo v kostní tkáni k mi-
krotrhlinám a vytrhávání vláken z této tkáně. Silně vy-
vinutý zubní kámen způsobil zánět dásní, ústup kostní 
části zubního lůžka a vznik paradentózy bez intravitální 
ztráty zubů. Opakované mechanické podněty vyvolaly 
artifi ciální obrus všech čtyř řezáků dolní čelisti, charakter 
podnětu nebyl zatím blíže konkretizován. Šupina lebeční 
týlní kosti dalšího dospělého muže – kontext 805 – nese 
pravděpodobně stopy po zhojeném sečném zranění (okolí 
rány odstupuje valem).

Během tohoto výzkumu nebyl bohužel získán žádný 
hmotný materiál dovolující datovat tyto pohřby do obdo-
bí napoleonský válek a ani morfoskopická analýza kos-
terního materiálu neumožnila spojit zjištěné paleopatolo-
gické stopy s možnými zraněními vojenského charakteru.

Lukáš Šín, Jakub Vrána 

Resumé
Majetín (Bez. Olomouc), Náves-Straße. Neuzeit. Grä-

berfeld. Rettungsgrabung.

MARŠOV (K. Ú. MARŠOV U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY, 
OKR. BRNO-VENKOV)

Intravilán obce (u domu č. p. 91). Novověk (?). Vá-
penická pec. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 615336.02:1148833.93.

V září roku 2012 uskutečnili pracovnící Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum v západní části intravilánu obce 
u domu č. p. 91 v souvislosti s výstavbou splaškové kana-
lizace. Lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 477 
m, uprostřed severovýchodního svahu, který se zvedá na 
pravé (jižní) straně závěru údolí Maršovského potoka. 
Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, listu 24-32-11, 
určena bodem o souřadnicích 185:234 mm od Z:J s. č.

Liniový výkop porušil východně od jihovýchodního 
rohu uvedeného domu vápenickou pec. Kvůli omezené-
mu rozsahu výzkumu a absenci movitých nálezů není 
možné objevené výrobní zařízení blíže typologicky ani 
časově zařadit. S největší pravděpodobností se jedná 
o pozůstatek novověkého „domáckého“ pálení vápna.

Michal Přichystal

Resumé
Maršov (Kat. Maršov u Veverské Bítýšky, Bez. Brno-

-venkov). Bei der Rettungsgrabung im westlichen Teil 
der Gemeinde wurde ein neuzeitlicher Kalkofen entdeckt.

MĚROTÍN (OKR. OLOMOUC)
„Za humny u žlíbku“. Středověk, novověk. Sídliš-

tě?. Povrchový sběr.

Lokalizace: plocha mezi body: 1) X = 1108423, Y = 
563975; 2) X = 1108457, Y = 564134; 3) X = 1108303, Y 
= 564131; 4) X = 1108309, Y = 563983 (S-JTSK).

Během archeologické prospekce, prováděné v jarních 
měsících roku 2011 metodou povrchového sběru, bylo na 
poli severně od stávající zástavby obce Měrotín naleze-
no 70 kusů zlomků středověké keramiky ze 14. století. 
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Přibližně v 80 % se jedná o výduti nádob béžovožluté, 
tzv. „krupičkové“ keramiky, která je typická pro olo-
moucký keramický okruh. Zbylé zlomky keramiky jsou 
tmavé barvy, několik je jich s příměsí tuhy. Nelze proto 
zcela vyloučit případné lidské aktivity na lokalitě již v sa-
motném závěru 13. století nebo v průběhu 1. poloviny 
14. století. Místo nálezu je na mírném svahu obráceném 
k jihu v průměrné nadmořské výšce kolem 325 m. První 
zmínka o obci Měrotín je z roku 1365 („Mirotyn“; Hosák, 
Šrámek 1980, 53). Dalších asi 20 kusů keramiky náleží 
rámcově do období novověku a dokládají pravděpodob-
ně polní hospodaření minimálně v rámci výše uvedeného 
vymezeného prostoru. Několik fragmentů „krupičkové“ 
keramiky ze 14. století bylo nalezeno na úseku dlouhém 
více než 200 metrů východním směrem od prostranství 
vymezeného souřadnicemi.

Karel Faltýnek

Literatura
Hosák, L., Šrámek, R. 1980: Místní jména na Moravě a 

ve Slezsku. II, M-Ž. Dodatky, doplňky, přehledy. Pra-
ha: Academia, 53.

Resumé
Měrotín (Bez. Olomouc). Mittelalter, Neuzeit. Sied-

lung?. Oberfl ächensammlung.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)
Rok 2012 byl z hlediska terénního výzkumu v Mikul-

čicích, v prostoru hradiště Valy, velmi exponovanou sezo-
nou. Mikulčické pracoviště Archeologického ústavu AV 
ČR, Brno uskutečnilo celkem 11 archeologických akcí 
(výzkum č. 90 až 100), a to zejména v prostoru akropole 
a podhradí. Většina akcí představovala záchranné nebo 
revizní výzkumy vyvolané stavební činností. Investorem 
stavebních akcí bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně, 
jako správce areálu NKP Mikulčice nebo jeho zřizovatel 
– Jihomoravský kraj. Stavby byly fi nancovány z operač-
ních programů strukturálních fondů EU. Dle nastavení 
fungování těchto fondů v legislativních  podmínkách 
ČR musel Archeologický ústav AV ČR, Brno při zajiš-
tění záchranného archeologického výzkumu vystupovat 
vícekrát v roli subdodavatele stavebních fi rem (a výzkum 
de facto vysoutěžit jako zakázku). Toto “nestandardní” 
postavení ovlivňovalo negativně časové a fi nanční pod-
mínky výzkumu. Samotné záměry stavebních akcí byly 
v některých případech z hlediska památkové péče a ar-
cheologického výzkumu lokality od svého prvopočát-
ku problematické, ne-li absurdní (např. projekt “travní 
řeka”). Na druhé straně znamenala část terénních arche-
ologických prací značný přínos pro řešení základních 
archeologických otázek raně středověkých Mikulčic; po 
letech byly opětovně otevřeny klíčové nálezové situace 
mikulčického hradiště (kostely, mosty, fortifi kace). Větši-

na těchto archeologických prací byla realizována v rámci 
tří stavebních akcí pracovně označených jako „kostely“, 
„travní řeka“ a „akropole“. 

1. Kostely 
Z předchozích dvou let pokračoval v roce 2012 pro-

jekt “Archeologický park Mikulčice-Kopčany, aktivita 
Vyzdvižení kopií základů kostelů“. Záměrem projektu 
bylo vyzdvižení půdorysů zděných staveb v Mikulčicích 
do podoby nízkých zídek a tím zatraktivnění těchto ob-
jektů pro návštěvníky. Na slovenské straně projekt přispěl 
k památkové obnově a nové prezentaci kostela sv. Mar-
gity Antiochijské v Kopčanech. Mikulčické pracoviště 
Archeologického ústavu zajišťovalo u každého z objektů 
archeologickou přípravu pro stavební práce. Cílem ově-
řovacího archeologického výzkumu byla revize a doplně-
ní výsledků původního výzkumu z 50.–60. let minulého 
století. Dílčími úkoly bylo ověření a detailní dokumenta-
ce reliktů staveb, řešení statigrafi ckých, chronologických, 
stavebně-historických a stavebně-technologických otá-
zek. Archeologická část prací končila překrytím reliktů 
staveb geotextilií a opětovným zahrnutím. Poté byly na 
povrchu terénu, přesně nad původními půdorysy (ale na 
dostatečné mezivrstvě), založeny nové stavby v podobě 
nízkých kamenných podezdívek. V roce 2012 pokračoval 
projekt revizním výzkumem kostelů IV (výzkum č. 90), 
V (výzkum č. 97) a IX (výzkum č. 99).

 
2. Travní řeka 
Další stavební akcí realizovanou v roce 2012 byl 

projekt „Archeopark Mikulčice – část Druhový převod 
lučních porostů (reminiscence na bývalé koryto)“. Pod-
statou projektu je vizualizace průběhu původního řečiště 
kolem velkomoravského hradu. V loukách po severním 
a západním obvodu hradiště byl za tím účelem v místech 
předpokládaného průběhu zaniklého koryta vyhlouben 
příkop s šířkou 5 m a hloubkou 40 až 100 cm a tento ná-
sledně osázen ostřicí. Takto vzniklý „mokřad“ má být po 
obou stranách lemován 10 m širokým travním pásem od-
lišujícím se od okolního lučního porostu svou druhovou 
skladbou, vzrůstem i barvou. Takto vzniklý 25 m široký 
vegetační pás („travní řeka“) má v budoucnu při pohledu 
z rozhledny projektované v místě návštěvnického centra 
umožnit vizualizaci zaniklého říčního systému. Ačkoliv 
s akcí spojené terénní úpravy nezasáhly podstatněji do 
kulturních souvrství raného středověku (dotkly se přede-
vším povodňových sedimentů pozdně středověkého až 
novověkého stáří), byly výrazným zásahem do přirozeně 
vzniklého „historického“ reliéfu hradiště. Archeologický 
výzkum zde měl podobu odborného dohledu při terén-
ních úpravách v celém rozsahu díla a vlastního archeo-
logického výzkumu v místech narušení archeologických 
kontextů (výzkum č. 94). V prostoru „1. koryta“ seve-
rozápadně od předhradí mohl být navíc s fi nančním při-
spěním grantu GA ČR č. 405/11/2258 proveden terénní 
výzkum 1. mikulčického mostu a přilehlého říčního ko-
ryta (výzkum č. 93) a revizní výzkum řezu opevněním 
předhradí (výzkum č. 100). 
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3. Akropole 
Třetí velkou stavební akcí v areálu hradiště v roce 

2012 byl projekt “Archeopark Mikulčice – část Akropo-
le”. Cílem akce bylo zlepšení stavu komunikací pro pěší, 
doplnění mobiliáře a informačních tabulí, úprava fasády 
a zateplení haly nad II. kostelem. Protože budování cest 
na akropoli se dotklo pouze povrchové vrstvy hradiště 
porušené již dříve orbou, omezily se archeologické prá-
ce v celé ploše budované cesty na výzkum svrchní čás-
ti souvrství, tj. do hloubky max. 15 cm (výzkum č. 92). 
Výjimkou byly dvě klíčové archeologické situace, které 
nová cesta svým zhutněným štětem překryla a u nichž 
tak znemožnila budoucí výzkum: příkop mezi bazilikou 
a „palácem“ a hlavní historickou cestu akropole v prosto-
ru severně od IV. kostela. V obou případech proběhl řád-
ný, i když plošně nevelký terénní výzkum (výzkum č. 95 
a 98). Samotné stavební práce spojené se zateplením 
pavilonu nad II. kostelem a jejím opláštěním ocelovým 
plechem se archeologických terénů nedotkly, ovšem nové 
odvodnění stavby vyvolalo rozsáhlý záchranný výzkum 
opevnění akropole (výzkum č. 91 a 96).  

Akropole, výzkum IV. kostel 2012-I (č. 90). Středo-
hradištní období. Sakrální architektura, interiérový 
hrob. Revizní výzkum.

Mikulčický IV. kostel byl objeven a systematic-
ky zkoumán Josefem Poulíkem a Marií Kostelníkovou 
v roce 1958. Jednolodní stavba s téměř čtvercovou lodí 
a půlkruhovou apsidou se zachovala v podobě negativu 
základového zdiva, pouze z jižní obvodové zdi zbylo ori-
ginální zdivo v délce asi 2 m. Stavba byla označována 
jako ”mauzoleum”, a to na základě zbytků dvou zděných 
hrobek předpokládaných v lodi kostela.

Revizní výzkum IV. kostela provedený v roce 2012 
byl součástí projektu „Archeologický park Mikulčice-
-Kopčany, aktivita Vyzdvižení kopií základů kostelů“. Po 
odkrytí celého prostoru kostela do úrovně dosažené v roce 
1958 pokračovaly detailní sondážní práce zaměřené na 
řešení stratigrafi ckých, chronologických, stavebně-tech-
nologických a dalších otázek (obr. 79). Jedním z hlavních 
úkolů bylo ověření otázky hypotetických hrobek v lodi. 
Existence jižní z hrobek se nepotvrdila: zjištěné torzo 
maltové kry nebylo příkrovem hrobky, ale částí maltové 

Obr. 79. Hradiště Mikulčice-Valy, 
akropole. Revizní výzkum IV. kostel 
2012 (č. 90). 
Abb. 79. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Überprüfungsgrabung 
IV. Kirche 2012 (Nr. 90). 

Obr. 80. Hradiště Mikulčice-Valy, 
akropole. Záchranný výzkum forti-
fi kace R 2012-I (č. 91) a navazující 
plocha výzkumu R 2012-II (č. 96).
Abb. 80. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Notgrabung der Befesti-
gung R 2012-I (Nr. 91) und die an-
knüpfende Grabungsfl äche R 2012-II 
(Nr. 96).
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podlahy prokleslé do výplně objektu 513. Naproti tomu 
existence „hrobky“ v severní části lodi (hrob č. 35/IV) je 
dnes – po skončení revizního výzkumu – pravděpodob-
ná; svědčí o tom mimo jiné rozrušené zbytky kamenné 
konstrukce a rozptýlené lidské kosti. Výzkum potvrdil 
předpoklady předchozích teoretických úvah: celá složitá 
stratigrafi cká situace uvnitř lodi kostela souvisí s přítom-
ností rozsáhlé jámy (objekt 513), na jejímž zásypu kostel 
stojí. Do této jámy prokleslo sekundárně celé souvrství 
uvnitř lodi kostela včetně části obvodového zdiva, zbytků 
podlahy a předpokládaného interiérového hrobu. Takto 
pozměněné souvrství bylo navíc porušeno postdepozič-
ním rozebíráním základů stavby za účelem recyklace sta-
vebního kamene.

Půdorys kostela známý z předběžných publikací ne-
doznal ve světle výsledků revizního výzkumu výrazné 
změny; určitá nejistota panuje stran tvaru apsidy – její 
půdorys nebylo možné vzhledem ke špatnému stavu do-
chování negativu spolehlivě ověřit. Datování stavby je 
závislé především na vyhodnocení nálezů ze zásypu ob-
jektu 513 porušeného základy kostela. 

 

Akropole, výzkum Z 2012-I (č. 91) a navazující vý-
zkum Z 2012-II (č. 96). Středohradištní období. Forti-
fi kace. Záchranný výzkum.

Výzkum byl vyvolán záměrem Masarykova muzea 
Hodonín spočívajícím v přebudování pavilonu s expozi-
cí nad II. mikulčickým kostelem v rámci výstavby „Ar-
cheoparku Mikulčice“. Na základě stavebního projektu 
byl odtok vody ze střechy zmiňované budovy umístěn 
do dosud intaktního terénu fortifi kace těsně přiléhajícího 
k prostoru II. kostela s pohřebištěm.

Při výzkumu velkomoravské hradby bylo v první fázi 
(plocha 91) navázáno na odkryv Josefa Poulíka a Marie 
Kostelníkové z roku 1959 (tehdy nedokončený) a násled-
ně došlo ke zkoumání druhé poloviny vytyčeného prosto-
ru, který byl již z hlediska recentního narušení intaktní 
(plocha 96). V obou plochách došlo k odkrytí zbytků kla-
sické velkomoravské hradby s kamennou čelní plentou 
opřenou o vlastní mohutné dřevo-hlinité těleso fortifi kace 
(obr. 80). Dřevěné komponenty byly zachovány v podobě 
spálených, ale i nespálených trámů kladených na způsob 
roštů v několika vrstvách nad sebou (mj. doklad hoření, 

Obr. 81. Hradiště Mikulčice-Va-
ly, akropole. Záchranný výzkum 
Z 2012-I (č. 92) v trase nově budova-
né „velkomoravské“ cesty.
Abb. 81. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Notgrabung Z 2012-I 
(Nr. 92) in der Trasse des neu errich-
teten „großmährischen“ Weges.

Obr. 82. Hradiště Mikulčice-Valy, 
severozápadní podhradí. Záchranný 
výzkum B 2012 (č. 93) v prostoru za-
niklého řečiště a mostu. 
Abb. 82. Burgwall Mikulčice-Valy, 
nordwestliches Suburbium. Notgra-
bung B 2012 (Nr. 93) im Bereich des 
ehemaligen Flussbetts und der Holz-
brücke.
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tedy násilného zániku hradby). Výzkum též prokázal 
značné druhotné narušení hradby, neboť došlo k masivní 
exploataci kamení z fortifi kace, patrně v období novově-
ku (doložen byl též výskyt novověkých pecí budovaných 
na destrukci původní raně středověké hradby a datovatel-
ných patrně do 17. století). Na úpatí svahu před čelem 
hradby byla odkryta nasucho ne zcela pravidelně kladená 
kamenná struktura, která zřejmě zpevňovala písčitý svah 
a bránila samovolnému “rozjetí” hradby. Před touto ka-
mennou zídkou byly zaraženy patrně mohutné dřevěné 
kůly s trojhrannými hroty (jeden vedle druhého), a to ve 
třech řadách (zbyly po nich pouze kůlové jámy, samotné 
dřevo se nedochovalo). Ještě dále směrem “ven” z hra-
diště (před hradbou) byly zachyceny další zaražené kůly 
a naplavené dřevo i se stopami opracování. V tomto pří-
padě šlo ovšem o dřeva pozitivně zachovaná (nacházela 
se již na hranici, či dokonce pod hranicí spodní vody). 
Dochované dřevěné komponenty však nelze dendrochro-
nologicky datovat; metoda C14 pouze potvrdila archeo-
logické datování stáří hradby rámcově do 9. století. Vedle 
nálezu samotné hradby byl získán i početný archeologic-
ký materiál z vrstev starších než hradba. Zachyceny byly 
též pod hradbou unikátně zachované stopy nejspíše pra-

věké orby; takovýchto přímých dokladů zemědělské čin-
nosti v dávných dobách je v celé republice doloženo mi-
nimum. Podrobněji k tomuto výzkumu viz studii v tomto 
svazku Přehledu výzkumů.

Akropole, výzkum Z 2012-I (č. 92). Středohradišt-
ní období. Sídliště. Záchranný výzkum. 

Celý úsek „Velkomoravské cesty“ – pochůzné mla-
tové komunikace určené pro návštěvnický provoz – má 
evokovat průběh historické spojnice severozápadní a se-
verovýchodní brány akropole. Realizovaný chodník tak 
prochází i přes dosud nezkoumanou plochu akropole. 
Z tohoto důvodu muselo dojít k odbornému archeologic-
kému dohledu celého koridoru cesty (obr. 81).

Z osy průběhu cesty bylo odměřeno na obě strany 
1,7 m, čímž nabyl celý koridor šířky asi 3,4 m. Záchran-
ný výzkum byl proveden před nasypáním a dusáním 
mlatové cesty, která různým způsobem zasahovala do 
80 (!) čtverců standardní mikulčické měřičské sítě (čtve-
rec o rozměrech 5 x 5 m). Plocha byla ošetřena nejprve 
pomocí detektorové prospekce a následně oddrnována 
pomocí malého bagru. Poté byla ručně odebrána černá 
povrchová původně oraná vrstva v jednotlivých čtvercích 

Obr. 83. Hradiště Mikulčice-Valy, 
podhradí. Záchranný výzkum K 2012 
(č. 94) v prostoru nově budované 
„travní řeky“. 
Abb. 83. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Suburbium. Notgrabung K 2012 (Nr. 
94) im Bereich des neu errichteten 
„Grasfl usses“.

Obr. 84. Hradiště Mikulčice-Valy, ak-
ropole. Záchranný výzkum Z 2012-II 
(č. 95), řez příkopem mezi bazilikou 
a palácem. 
Abb. 84. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Notgrabung Z 2012-II 
(Nr. 95), Schnitt durch den Graben 
zwischen der Basilik und dem „Pa-
last“.
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do hloubky asi 15 cm od povrchu. Odebraná vrstva byla 
přesívána přes síta. Tím byly zachráněny všechny movi-
té nálezy nacházející se v této stavbou ohrožené svrchní 
vrstvě kulturního autentického historického terénu (šlo 
převážně o zvířecí kosti a běžné sídlištní artefakty – kera-
miku, železné předměty apod.).

Podhradí, výzkum B 2012 (č. 93). Středohradištní 
období. Říční koryto s mostem. Záchranný výzkum. 

V souvislosti se stavební akcí „travní řeka“ proběhl 
v návaznosti na prozkoumanou plochu K 1966-68 („ko-
ryto č. 1“) v letních a podzimních měsících 2012 terénní 
výzkum B 2012. Byla odkryta okrajová část zaniklého 
říčního koryta s pokračováním mostu („most č. 1“) a jeho 
vyústěním na straně severozápadního podhradí (obr. 82). 
Z konstrukce mostu se zachovalo 14 dubových kůlů za-
ražených do říčního dna nebo břehu. Nosnou konstrukci 
mostu tvořily stejně jako u jeho již dříve odkryté části 
příčné (jařmové) řady kůlů. Z těchto řad byla pouze jedna 
zaražena kompletně do štěrkovitého dna řečiště, ostatní 
čtyři byly alespoň zčásti zahloubeny do stoupajícího bře-
hu. Na dně řečiště v blízkosti mostních pilířů se nacháze-
ly usazeniny organického materiálu – naplaveniny dřeva 
a rostlinných makrozbytků. Nepočetné movité nálezy re-
prezentované hlavně keramikou patřily převážně 9. sto-
letí. Nalezeno bylo i několik žernovů. Koryto bylo za-
neseno písčitými uloženinami říčního jesepu, zčásti také 
písčito-jílovitými sedimenty. Tato situace byla překryta 
souvrstvím mladých povodňových hlín o mocnosti cca 
1,5 m. Na stěnách výkopu byly dokumentovány tři hori-
zonty subfosilních půd – jedna starší než 9. století, další 
dvě mladší. Celou situaci lze interpretovat jako okrajo-
vou část zaniklého říčního meandru s mostem z 9. století 
(blíže viz samostatnou studii v tomto svazku Přehledu 
výzkumů). Při výzkumu byly systematicky odebírány 
vzorky pro datování (dendrochronologie, C14) a environ-
mentální analýzy (geologie, pedologie, sedimentologie, 
botanika, palynologie, malakologie atd.), jež by měly po-
moci rekonstruovat složitý proces vývoje říčního systému 
Mikulčic v době Velké Moravy i v následujících staletích. 

Podhradí, výzkum K 2012 (č. 94). Středohradišt-
ní, mladohradištní období, novověk. Ojedinělé nálezy. 
Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum plochy byl realizován v časo-
vém horizontu 20. 5. 2012 až 2. 11. 2012. Na základě 
projektu úprav terénních reliktů říčních koryt byly nejdů-
ležitější úseky dotčeného prostoru ještě před započetím 
zemních prací prozkoumány pomocí nedestruktivních 
archeologických prospekčních metod (georadar, detektor 
kovů). Ve druhé fázi výzkumu se koordinovaně s výko-
povými pracemi realizoval dohled nad všemi stavebními 
zásahy do intaktního archeologického terénu (obr. 83). 
V dalších fázích výzkumu byl v případě pozitivních zjiš-
tění realizován odborný archeologický výzkum (odkrytí, 
zdokumentování a vyzdvižení archeologických nálezů). 
Pozůstatky po intencionální činnosti lidí z období 9.– 10. 
století byly zjištěny celkově v pěti polohách v rámci pro-
storu dotčeného zemními pracemi. Ve čtyřech případech 
šlo o pozůstatky sídlištních objektů nebo výraznější kon-
centrace keramických nálezů z 9. století. Tyto se nacháze-
ly severně od opevněného předhradí a jižně od akropole 
aglomerace. Nejrozsáhlejší terénní výzkum byl realizo-
ván na severozápadním okraji opevnění (plocha B 2012, 
č. 93, viz výše). Jde o prostor, kde se při výzkumu v 60. 
letech minulého století podařilo objevit pozůstatky opev-
nění, brány a dřevěného mostu. Zde realizovaný výzkum 
navázal na plochy zkoumané v minulosti.

Akropole, výzkum Z 2012-II (č. 95). Středohra-
dištní období. Sídliště, příkop mezi bazilikou a palá-
cem. Záchranný výzkum.

V rámci stavební akce „akropole“ byla na trase bu-
dované „velkomoravské cesty“ vybrána dvě (z hlediska 
poznání vnitřní struktury hradiště) klíčová místa, kde byl 
následně realizován regulérní archeologický výzkum. 
První z nich (výzkum 95) představoval odkrytí části již 
dříve zjištěného příkopu probíhajícího mezi III. koste-
lem a tzv. palácem a členícího vyvýšenou část akropo-
le ve směru severo-severozápad – jiho-jihovýchod (obr. 

Obr. 85. Hradiště Mikulčice-Valy, 
akropole. Revizní výzkum V. kostel 
2012 (č. 97).
Abb. 85. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Überprüfungsgrabung V. 
Kirche 2012 (Nr. 97).
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84). Cílem výzkumu bylo přispět k řešení otázky stáří a 
funkce tohoto příkopu, neboť ve struktuře akropole tvoří 
poněkud zvláštní a nejasný prvek. Z výplní příkopu bylo 
získáno velké množství archeologického materiálu (kera-
mika, předměty z různých materiálů – železné, kostěné, 
kamenné výrobky, rozptýlené lidské kosti). Jeho rozbor 
by mohl být rozhodující nejen pro datování vzniku příko-
pu, ale i pro určení způsobu a doby jeho zániku.

Akropole, výzkum V. kostel 2012 (č. 97). Středo-
hradištní období. Sakrální architektura. Revizní vý-
zkum.

Pátý mikulčický kostel byl objeven a systematicky 
zkoumán Josefem Poulíkem, Marií Kostelníkovou a Ja-
roslavem Tejralem v letech 1959 a 1960. Půdorys stavby 
se dochoval v podobě negativu základového zdiva, pou-
ze v jižní a západní stěně byly dokumentovány zbytky 
původního zdiva. Stavba je rekonstruována jako kostel 
s obdélníkovou lodí a mírně lichoběžníkovitým presbytá-
řem. Právě neobvyklý půdorys chóru a také absence po-
hřebiště v okolí stavby budily určité pochybnosti při její 
interpretaci a datování. 

Revizní výzkum V. kostela provedený v létě 2012 byl 
součástí projektu „Archeologický park Mikulčice-Kop-
čany, aktivita Vyzdvižení kopií základů kostelů“. Po od-
krytí celého prostoru stavby do úrovně dosažené v roce 
1960 pokračovaly detailní sondážní práce zaměřené na 
řešení stratigrafi ckých, chronologických, stavebně-tech-
nologických a dalších otázek (obr. 85). Hlavním úkolem 
výzkumu bylo získání nových indicií pro celkovou in-
terpretaci stavby a ověření jejího půdorysu. Na základě 
nových revizních prací lze s velkou pravděpodobností 
konstatovat, že stavba byla skutečně kostelem a její půdo-
rys odpovídal zhruba dispozičnímu schématu publikova-
nému v posledních padesáti letech; určité nepřesnosti lze 
pozorovat v místě napojení chóru na loď. Intaktní zdivo 
dochované na jižní straně chóru potvrzuje lichoběžníko-
vitý tvar presbytáře. 

Základy kostela byly zapuštěny do starších sídlištních 
vrstev a výplní objektů. Západní část lodi byla pozna-
menána sekundárním proklesáním základu obvodového 
zdiva do zásypu rozsáhlé jámy – objektu 6/V. Na dru-
hé straně existenci hrobky v lodi kostela, zmiňované ve 
starší literatuře, nelze nijak prokázat. Pro datování stavby 

Obr. 86. Hradiště Mikulčice-Valy, ak-
ropole. Ověřovací výzkum Z 2012-III 
(č. 98), profi l v místě hlavní cesty 9. 
století.
Abb. 86. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Hauptburg. Überprüfungsgrabung 
Z 2012-III (Nr. 98), Profi l durch den 
Verlauf des Hauptweges des 9. Jahr-
hunderts.

Obr. 87. Hradiště Mikulčice-Valy, pod-
hradí. Ověřovací výzkum IX. kostel 
2012 (č. 99).
Abb. 87. Burgwall Mikulčice-Valy, 
Suburbium, Überprüfungsgrabung IX. 
Kirche 2012 (Nr. 99).
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je dnes nejdůležitější vyhodnocení nálezů ze sídlištních 
objektů porušených nebo překrytých kostelem. 

Akropole, výzkum Z 2012-III (č. 98). Středohra-
dištní období. Sídliště, hlavní cesta. Revizní výzkum.

V rámci stavební akce „akropole“ byla na trase bu-
dované „velkomoravské cesty“ vybrána dvě (z hlediska 
poznání vnitřní struktury hradiště) klíčová místa, kde byl 
následně realizován regulérní archeologický výzkum. 
První z nich (výzkum 95) byl popsán výše, druhý odkryv 
(plocha 98) představoval revizi výzkumu z roku 1958 
v prostoru severně od IV. kostela. Jednalo se o odkrytí 
a opětovné zdokumentování S profi lu zkoumané plochy 
„IV. kostel 1958“ (obr. 86). Hlavním cílem výzkumu bylo 
získání představy o archeologickém projevu originální 
historické velkomoravské cesty (hlavní komunikace ak-
ropole), již dříve útržkovitě zachycené v některých ploš-
ných výzkumech. V profi lu sondy i na jejím dně byly 
zachyceny kůlové jamky z palisády lemující po obou 
stranách tuto cestu. Jiný projev dokládající její přítom-
nost nebyl zjištěn (bez plošného výzkumu ostatně jiný 
výsledek nebyl předpokládán). Dalším závažným poznat-
kem byla skutečnost, že některé objekty starého výzku-
mu nebyly plně prozkoumány, nebylo dobráno podloží; 
v části profi lu byl dokonce zachycen zásyp částečného 
rozšíření výzkumu z roku 1958 nad rámec dodnes plat-
né, dokumentované a zaměřené prozkoumané plochy 
(plocha musela být rozšířena severním směrem, ovšem 
záznam o tomto zásahu chybí).

Podhradí (část „Kostelisko“), výzkum IX. kostel 
2012 (č. 99). Středohradištní období. Sakrální archi-
tektura, pohřebiště. Revizní výzkum.

Mikulčický IX. kostel na písečné duně „Kostelisko“ 
v podhradí byl objeven a systematicky zkoumán Josefem 
Poulíkem a Jaroslavem Tejralem v letech 1961–1962. 
Rotunda se čtyřmi vnitřními nikami v síle zdiva se do-
chovala v podobě negativu základového zdiva. Složitá 
nálezová situace kostela a přilehlého hřbitova souvisí 
s dlouhodobým osídlením místa. Kostel stál v přestavěné 
podobě ještě v 1. polovině 15. století, kdy byl opevněn 
a využíván patrně jako útočiště v neklidných dobách hu-
sitských válek. 

Revizní výzkum IX. kostela provedený na podzim 
2012 byl součástí projektu „Archeologický park Mikul-
čice-Kopčany, aktivita Vyzdvižení kopií základů kostelů“ 
(obr. 87). Celý prostor stavby byl odkryt až po písčité 
podloží, neboť po výzkumu v 60. letech nezůstaly žádné 
neporušené kulturní vrstvy vhodné k detailnímu strati-
grafi ckému ověřování. Práce se zaměřily na dokumentaci 
reliktů stavby, zejména na jediné místo s dochovaným 
intaktním zdivem. Šlo o originální základové zdivo za-
chované v celé šířce zdi, a to včetně vnitřní líce jedné 
z půlkruhových nik. Shodou okolností byl v místě docho-
vaného intaktního zdiva na vnější straně kostela objeven 
dosud neznámý hrob 143/IX. Hrobová jáma zasahovala 

pod základ kostela, hrob byl tedy stratigrafi cky starší než 
stavba. Šlo o „bojovnický“ hrob se sekerou, ostruhami 
a další výbavou; předběžné datování ukazuje na 2. polo-
vinu 9. století.

Devátý kostel patří bohužel k těm mikulčickým sa-
králním stavbám, kde byly kulturní sedimenty terénním 
výzkumem téměř beze zbytku odtěženy a tím z hlediska 
potenciálního revizního výzkumu vyčerpány možnosti 
dalšího poznání. Týká se to i interiéru kostela s vzácným 
nálezem podlah ve více vrstvách nad sebou. Mimo pozor-
nost výzkumu zůstala zatím kamenná studna situovaná 
cca 15 m východně od kostela, považovaná dříve mylně 
za baptisterium.  

Předhradí, výzkum R 2012-III (č. 100). Středohra-
dištní období. Fortifi kace. Revizní výzkum.

V roce 2012 se uskutečnil revizní odkryv jednoho 
z profi lů kolmých na opevnění předhradí. Jednalo se 
o prostor, odkud byl k dispozici nejkompletnější soubor 
informací o hradbě – o konstrukci, datování a prostoro-
vých vztazích k dalším sídlištním objektům. Šlo o vý-
chodní okraj plochy K 1966-68 (čtverce -E/-24, -E/-25), 
kde v druhé polovině minulého století Zdeněk Klanica 
nejpodrobněji prozkoumal pozůstatky po opevnění před-
hradí. Nálezová situace v tomto prostoru se proto stala 
východiskem pro většinu hypotéz, které o opevnění před-
hradí publikovali Z. Klanica a B. Kavánová. Hlavním cí-
lem revizních prací bylo zdokumentování stratigrafi cké 
situace pomocí jednosnímkové fotogrammetrie, vytvo-
ření digitálního vektorového plánu pozůstatků opevnění 
v prostředí GIS (ArcMap, ArcGIS 10), popis stratigrafi e 
prostřednictvím Harrisovy matice a odběr vzorků na en-
vironmentální analýzy. Byly odebrány vzorky na archeo-
botanickou, pylovou a geoarcheologickou analýzu (mik-
romorfologie a chemismus). Místa odběru byla vybrána  
právě na základě dosud publikovaných hypotéz a vý-
sledků post-exkavačních analýz nálezové situace v plo-
še K 1966-68. Kromě primární snahy popsat konstrukci 
opevnění směřovaly hlavní otázky k diskusi o možnosti 
datování nejstarší fáze opevnění do předvelkomoravské-
ho horizontu. Neméně důležité bylo sledování změn pří-
rodního prostředí v době existence opevnění a pochopení 
úlohy přírodního prostředí při destrukci hradby.   

Lumír Poláček, Marian Mazuch, 
Marek Hladík, Jaroslav Škojec, Libor Kalčík

Resumé
Mikulčice (Bez. Hodonín)

Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung IV. 
Kirche 2012-I (Nr. 90). Mittelburgwallzeitliche Periode. 
Sakralarchitektur, Kirchenbestattung. Überprüfungsgra-
bung. 
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Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung 
Z 2012-I (Nr. 91) und Z 2012-II (Nr. 96). Mittelburgwall-
zeitliche Periode. Fortifi kation. Rettungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung 
Z 2012-I (Nr. 92). Mittelburgwallzeitliche Periode. Sied-
lung. Rettungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Suburbium, Grabung B 
2012 (Nr. 93). Mittelburgwallzeitliche Periode. Flussbett 
mit Brücke. Rettungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Suburbium, Grabung 
K 2012 (Nr. 94). Mittel- und Jungburgwallzeitliche Perio-
de, Neuzeit. Einzelfunden. Rettungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung 
Z 2012-II (Nr. 95). Mittelburgwallzeitliche Periode. Sied-

lung, Graben zwischen Basilika und Palast. Rettungsgra-
bung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung V. 
Kirche 2012 (Nr. 97). Mittelburgwallzeitliche Periode. 
Sakralarchitektur. Überprüfungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Hauptburg, Grabung 
Z 2012-III (Nr. 98). Mittelburgwallzeitliche Periode. 
Siedlung, Hauptstraβe. Überprüfungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Suburbium, Grabung IX. 
Kirche 2012 (Nr. 99). Mittelburgwallzeitliche Periode. 
Sakralarchitektur, Gräberfeld. Überprüfungsgrabung. 

Burgwall Mikulčice-Valy, Vorburg, Grabung R 2012-
III (Nr. 100). Mittelburgwallzeitliche Periode. Fortifi kati-
on. Überprüfungsgrabung. 

Obr. 88. Mikulov, kostel sv. Václava. 
Plán suterénních částí kostela sv. Vác-
lava s vyznačením nově objevených 
podzemních prostor pod kaplí Černé 
madony. Vyhotovila D. Vitulová.
Abb. 88. Mikulov, St. Wenzel Kirche. 
Der Kellerräumenplan der St. Wenzel 
Kirche zeigt die neu entdeckten unter-
irdischen Räumen unter der Kapelle 
der Schwarzer Madonna. Nach D. Vi-
tulová.

Obr. 89. Mikulov, kostel sv. Václava. 
Geodetické práce v nově objevených 
prostorách kostela sv. Václava. Foto 
P. Kos.
Abb. 89. Mikulov, St. Wenzel Kirche. 
Geodätische Arbeiten in neuen Kor-
ridoren von St. Wenzel Kirche. Foto 
P. Kos.
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MIKULOV (K. Ú. MIKULOV NA MORAVĚ, OKR. 
BŘECLAV)

Kostelní náměstí, kostel sv. Václava, parc. č. 23. 
Novověk. Krypta. Záchranný výzkum a stavebně-his-
torický průzkum.

Na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem Regi-
onálním muzeem v Mikulově a zhotovitelem Ústavem 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., byl ve 2. 
polovině roku 2012 proveden záchranný archeologický 
výzkum a průzkum nově otevřené „krypty“ pod kostelem 
sv. Václava v Mikulově. Jmenovitě se jednalo o zaměře-
ní, posouzení a dokumentaci sytému podzemních prostor 
pod severní kaplí a hlavní chrámovou lodí.

V polovině července 2012 proběhl pod vedením 
P. Kubína (Regionální muzeum v Mikulově) a P. Urbano-
vé (Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masary-
kovy univerzity Brno) záchranný archeologický a antro-
pologický výzkum nově objevené krypty v severní boční 
kapli zasvěcené sv. Panně Marii Loretánské, na který na-
vázaly archeologický výzkum a doplňující stavebně-his-
torický průzkum (srv. Kebrlová 2005). Doposud neznámý 
vchod do podzemí kostela byl zjištěn při rekonstrukčních 
pracích jedním z členů České speleologické společnosti 
(ZO 6-13). Brněnské pracoviště Ústavu archeologické 
památkové péče Brno, v. v. i., se na výzkumu podílelo 
geodetickým zaměřením podzemních prostor; stavebně-
-historický průzkum provedla P. Dohnalová z Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
Brno.

Výzkum krypty a návazných podzemních prostor 
v kapli sv. Panny Marie Loretánské, doložil pod kostelem 
sv. Václava existenci dosud neznámého podzemí (obr. 88). 
Bylo zjištěno, že nové prostory pravděpodobně vůbec ne-
komunikují se známou tzv. lobkovickou hrobkou, jež se 
nachází pod presbytářem, nýbrž že mají vztah k současné 
chrámové lodi, pod níž vytváří nepravidelně rozložený 
systém s vazbou na severní kapli a bývalý zazděný vchod 
do podzemí nacházející se v základech severovýchodní 
části hlavní lodi. Chodby a síně leží svými vrcholy těsně 
pod podlahou kostela a jejich délka se pohybuje kolem 
35 m. Systém se skládá z pěti klenutých síní vzájemně 
propojených chodbami, které mají ve stropech zazděny 
v několika případech zbytky větracích šachet; nelze však 
vyloučit, že se může jednat pouze o reparace druhotně 
poškozených kleneb.

Za nejstarší lze považovat evidentně domnělou kryp-
tu, předběžně podrobenou výzkumu antropologa, ležící 
pod objeveným vchodem v severní kapli, ve které bylo 
původně uloženo několik malovaných dřevěných rakví 
s kosterními obsahy. Vše svědčí o tom, že síň pod kaplí 
byla dnešním horním vchodem opatřena až druhotně. Do-
kládá to nahrubo vysekaný otvor v kompaktní valené ci-
helné klenbě, do kterého bylo až následně shora vsazeno 
kamenné ostění s těžkým poklopem opatřeným železným 
kruhem na čepu. Do té doby se s velkou pravděpodobnos-

tí jednalo o uzavřenou prostoru, do níž ústil zvenčí pouze 
větrací průduch. Síň sloužící jako hrobka byla později 
propojena na jiném místě se systémem chodeb, které byly 
poněkud hlubší a podle zběžného stavebně-historického 
průzkumu evidentně mladší.

Nelze vyloučit, že k zazdění vchodu mladších chodeb 
došlo až druhotně po poškození jejich kleneb. Tyto prosto-
ry obsahovaly objemově několik desítek kubických met-
rů lidských kostí, které tvořily kumulace sahajících místy 
až ke stropním klenbám síní (obr. 89). Původní vchod do 
sklepních prostor se nacházel u severovýchodního nároží 
chrámové lodi; nyní je ale zcela zazděn a zvenčí zakryt 
navážkami navyšujícími terén kolem severního obvodo-
vého zdiva kostela.

Zásadní je zjištění, že do hrobky, díky které byl pod-
zemní systém objeven, ústí vyzděný větrací kanál, jenž 
je zabudován do zdiva kaple. Za oknem kanálu je patr-
ná spára vyplněná hlínou, která odděluje zdivo kaple 
od cihelné vyzdívky síně. Je evidentní, že kanál nebylo 
možné díky jeho těsnosti vyzdít až po zbudování kaple, 
nýbrž že musel byl budován současně. Hrobka je archi-
tektonicky spjata se zbudováním původní kaple sv. Jana 
Křtitele, k čemuž došlo někdy před rokem 1784. Rene-
sančně-manýristickou dostavbu kaple sv. Jana Křtitele 
lze spojit s osobou kardinála Františka z Dietrichsteina 
(1570–1636), který byl od roku 1611 majitelem mikulov-
ského panství. Stavební práce byly ukončeny před rokem 
1640 a v této době již „krypta“ evidentně existovala. Po-
měrně reálná se zdá být hypotéza, že v následném obdo-
bí mohly být po přestavbě do nově zbudované „krypty“ 
uloženy ostatky probošta Františka Filipa Inzaghiho, což 
se událo roku 1773.

Další důležité sdělení nám přináší plán stavebních 
úprav kostela od architekta Jana Filipa Jöndla z roku 
1846, kde je hned vedle loretánské kaple vyobrazena 
zvláštní chodbovitá přístavba, která by mohla předsta-
vovat podle svého umístění původní podobu vstupní šíje 
vedoucí do podzemí. K její realizaci nebo úpravám sou-
visejícím se zazděním vstupu do podzemí, mohlo však 
dojít ještě před roky 1851 a 1897, kdy proběhly v kostele 
úpravy interiéru a zednické práce v suterénu věže (srv. 
Koudela 2005; 2006; 2007).

K uložení velkého množství lidských kostí do pod-
zemí kostela došlo až po propojení sklepního systému 
s „kryptou“, neboť v žádné z objevených síní nebyl nale-
zen deponovaný materiál, který by mohl souviset s pro-
rážkou kamenného zdiva. Nelze vyloučit, že v „kryptě“ 
byly nejprve uloženy ostatky významnějších osob, které 
sem byly umístěny v průběhu 17.–18. století. Později však 
ztratila „krypta“ na svém prvořadém významu a byla na-
pojena na nově zbudovaný rozsáhlý systém síní a chodeb, 
které byly vystavěny způsobem otevřených výkopů sho-
ra. Nelze zjistit, zdali šlo o záměr zbudovat v 18. století 
pod kostelem novou rozsáhlou hrobku; pravděpodobněji 
mohlo jít o reakci spojenou se zrušením hřbitova kolem 
kostela za doby Josefa II. (1784), kdy byly v souvislosti 
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s přestavbami kostela porušovány staré hroby a jejich ob-
sah ukládán postupně do současně budovaného podzemí.

Petr Kos, Petra Dohnalová

Literatura
Koudela, M. 2005: Mikulovský kostel sv. Václava ve 

světle nejstarších listin (1. část). Sborník Regionální-
ho muzea v Mikulově 2005, 34–45.

Koudela, M. 2006: Mikulovský kostel sv. Václava ve 
světle nejstarších listin (2. část). Sborník Regionální-
ho muzea v Mikulově 2006, 51–63.

Koudela, M. 2007: Mikulovský kostel sv. 
Václava v proměnách staletí. Sborník Regio-
nálního muzea v Mikulově 2007, 44–73.
Kebrlová, E. 2005: Kostel sv. Václava v Mi-
kulově. Stavebněhistorický průzkum. Břeclav.

Resumé
Mikulov (Kat. Mikulov na Moravě, Bez. 

Břeclav), Kostelní náměstí (Platz), St. Wen-
zel-Kirche, Parz. Nr. 23. Neuzeit. Gruft. Ret-
tungsgrabung, Bauhistorische Untersuchung.

MIKULOV (K. Ú. MIKULOV NA MORAVĚ, OKR. 
BŘECLAV)

Horní synagoga, Husova 13. Vrcholný středověk, 
novověk. Záchranný výzkum. Uložení nálezů: Regio-
nální muzeum v Mikulově, př. č. 1/12.

V souvislosti s rekonstrukcí Horní synagogy v Miku-
lově byly v plánu rovněž stavební úpravy a snížení úrov-
ně podlah, proto od poloviny prosince 2011 do konce led-
na 2012 proběhl v celé ploše stávající budovy záchranný 
výzkum pod hlavičkou Regionálního muzea v Mikulově. 

Obr. 90. Mikulov, Horní synagoga. Plán vý-
zkumu.
Fig. 90. Mikulov, the Upper Synagogue. Ex-
cavation plan.

Obr. 91. Moravany. Profi l s dokumentovanými raně novověkými objekty.
Abb. 91. Moravany. Profi l mit frühneuzeitlichen Objekten.
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Během výzkumu byly zjištěny starší stavební fáze sy-
nagogy, včetně mírně odlišné polohy bimy nebo nálezu 
základů starší, zřejmě obvodové zdi (obr. 90). Dosud in-
terpretačně nevysvětlený je nález cihlového kanálku (asi 
1. polovina 18. století), který se nacházel po obvodu 3/4 
všech zdí a jehož výplní je velké množství síranu vápe-
nnatého (CaSO4). Materiálové určení provedl Lubomír 
Prokeš.

V novověkých objektech byl nalezen především sta-
vební odpad (pálené čtvercové dlaždice a dlaždice kap-
kovitého tvaru, fragmenty malovaných omítek ze starších 
fází synagogy) a menší množství kuchyňského odpadní-
ho  materiálu (především keramického a osteologického). 
Datace většiny objektů se předpokládá do 17. a 18. století.

Další komponentu tvořilo několik objektů a kulturní 
vrstva z vrcholného středověku, které však se samotnou 
stavbou synagogy zřejmě nesouvisí. Středověké objekty 
a kulturní vrstvu lze na základě keramiky a nálezu mince 
datovat průběžně od konce 13. do 14. i 15. století.

František Trampota

Resumé
Regional Museum in Mikulov has realised a develop-

ment led excavation in the Upper Synagogue in Mikulov 
due to general reconstruction of the building and lowe-
ring the level of the fl oor. Components related to the con-
struction of the synagogue are dated to modern period, 
more precisely 17th and 18th century. Features and layer 
from the period before contruction of the building are da-
ted through late 13th century to 14th and 15th century. The 
most enigmatic feature is a brick channel from the 1st half 
of the 18th century constructed along 3/4 of the walls and 
fi lled with calcium sulfate (CaSO4).

MORAVANY (K. Ú. MORAVANY U BRNA, OKR. BR-
NO-VENKOV)

Ulice Vnitřní, parc. č. 22. Novověk. Vesnice. Zá-
chranný výzkum.

Během demoličních prací a výstavby spojené s rekon-
strukcí Obecního úřadu na ulici Vnitřní č. p. 18 v Mora-
vanech u Brna (okr. Brno-venkov) v roce 2012 byly za-
chyceny archeologické situace, které zde dokládají raně 
novověké osídlení. 

Místo výzkumu, situované do bezprostřední blízkosti 
kostela, však nevylučuje možnost, že mohlo být osídleno 
již od středověku. Všechny dokumentované situace (obr. 
91) bylo však možné spojit pouze se stavebními aktivita-
mi nejdříve od přelomu 16. a 17. století, jak nám to doklá-
dají nálezy polévaných kamnových kachlů a světlé hrnči-
ny z nejstaršího datovaného horizontu. V této době se na 
parcele nacházela polodřevěná nadzemní stavba s mělce 
uloženými základy, do kterých byly s velkou pravděpo-

dobností zapuštěny opěrné a podpůrné prvky (sloupy, 
trámy), jež mohly být zpevněny jílem nebo kotovicemi 
a zvenčí omítnuty vápennou líčkou. Zlomky cihel mohou 
být dokladem použití cihel v nosné konstrukci obvodo-
vých stěn. Nosné zdivo domu bylo vespod kamenné, po-
jené nekvalitní písčitou až jílovitou maltou, podlaha byla 
dusaná, tvořená slehlou prachovou hlínou. Při severový-
chodním obvodu domu se pak nacházela prašná komu-
nikace, kterou je možné spojit s úpravou staré cesty na 
dnešní ulici Vnitřní.

V další fázi byla usedlost na parcele zrušena a na je-
jích zbytcích rozptýlen jíl, který pochází nejspíše z výko-
pových prací pro kamenný sklep s valenou klenbou, který 
byl součástí stávajícího domu. Sklep musel být založen 
evidentně až někdy po 17. století, kam lze rovněž klást 
kameno-cihelný základ, který byl zapuštěn do mladších 
terénních dorovnávek vymezujících prostor stávajícího 
domu.

Petr Kos
Resumé

Moravany u Brna (Kat. Moravany u Brna, Bez. Brno-
-venkov), Vnitřní-Straβe, Parz. Nr. 22. Neuzeit. Dorf. 
Rettungsgrabung.

Obr. 92. Náměšť na Hané. 1 – klíč, 2 – mince. Kresba 
M. Schindlerová a K. Faltýnek.
Abb. 92. Náměšť na Hané. 1 – der Schlüssel, 2 – die 
Münze. Zeichnung von M. Schindlerová und K. Faltýnek.
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ (OKR. OLOMOUC)
„Slatiny“. Středověk. Ojedinělý nález. Povrchový 

průzkum.

Lokalizace: okolí bodu v okruhu 50 m: X = 1117955, 
Y = 559695 (S-JTSK).

V průběhu povrchového průzkumu prováděného po-
mocí detektoru kovů v jarních měsících roku 2011 nalezl 
pan Antonín Prucek z Náměště na Hané železný gotický 
klíč (obr. 92:1). Tento nález byl prostřednictvím vlastivěd-
ného pracovníka pana Tomáše Přidala rovněž z Náměště 
na Hané předán ke konzervaci a následnému vyhodnoce-
ní na archeologické pracoviště Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

„Za hřbitovem“. Raný středověk. Ojedinělý nález. 
Povrchový průzkum.

V průběhu povrchového průzkumu prováděného po-
mocí detektoru kovů v jarních měsících roku 2011 nale-
zl pan Tomáš Přidal z Náměště na Hané měděnou minci 
(obr. 92:2). Po nezbytné konzervaci a konzultaci s nu-
mizmatiky panem Jaroslavem Dopitou z Olomouce a Ing. 
Janem Videmanem z Kroměříže bylo zjištěno, že se jedná 
o dobové falzum denáru olomouckého údělného kníže-
te Oty I. Sličného (1061–1087), typ C 372. Následnými 
povrchovými analýzami nebyly zjištěny stopy žádných 
úprav jinými kovy.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar, Tomáš Přidal

Resumé
Náměšť na Hané (Bez. Olomouc)

„Slatiny“. Mittelalter. Einzelfund. Geländebegehung.

„Za hřbitovem“. Frühmittelalter. Einzelfund. Gelän-
debegehung.

NAŠIMĚŘICE (OKR. ZNOJMO)
Kostel sv. Jiljí. Středověk, novověk. Kostel. Zá-

chranný výzkum.

V jarních měsících byly zahájeny práce na rekon-
strukci kostela v Našiměřicích. V roce 2012 proběhly 
zemní práce v interiéru kostela, kde se podél stěn presby-
táře, sakristie a lodi kostela hloubily drenážní a odvětrá-
vací kanály. Ve vytyčené trase byly vyhloubeny tři sondy, 
na jejichž dně (v hloubce 165 cm od současné podlahy) 
se podařilo zdokumentovat původní podlahu ze čtverco-
vých dlaždic. V sondě u západní stěny lodi byla odkryta 
původní stěna kostela (která byla o více než 1 m posunuta 
směrem do lodi) a v ní se podařilo identifi kovat původ-
ní zazděný vstup do podvěží. Další sonda byla položena 
v presbytáři u jižní stěny. Zde bylo ve stěně objeveno celé 
gotické sedile a dvě úrovně původních podlah.

David Humpola

Resumé
Našiměřice (Bez. Znojmo), St. Ägidius Kirche. Mit-

telalter, Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

NENKOVICE (OKR. HODONÍN)
„Padělky“. Středověk, novověk. Sklep, intruze 

materiálu. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 571139.29:1185238.64.

V dubnu roku 2012 uskutečnili pracovnící Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum v severozápadním úseku polní 
tratě „Padělky“ v souvislosti s výstavbou retenční nádrže. 
Lokalita se nachází při jihovýchodním okraji intravilánu 
obce a je situována v nadmořské výšce od 254 do 284 m, 
v okolí prameniště Želetického potoka, který se zařezává 
do severozápadní strany vrchu Dlouhé úlehle (327,4 m 
n. m.). Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, listu 
34-22-01, určena body o souřadnicích 89:120, 92:116, 
105:109, 113:116, 108:131 a 103:135 mm od Z:J s. č.

V uvedeném prostoru byl zjištěn pouze jeden roz-
sáhlý zahloubený objekt. S největší pravděpodobností se 
jedná o zasypaný propad vinného(?) sklepa, jenž je za-
kreslen ještě na indikační skice Nenkovic z roku 1827, 
zatímco na mladší verzi z roku 1876 je již vyznačen 
jako zaniklý (Moravský zemský archiv v Brně, fond D9 
Stabilní katastr – indikační skici, sign. MOR166918270 
a MOR166918760). Kromě menší kolekce zlomků novo-
věkých keramických a výjimečně skleněných nádob se ze 
svrchní části zásypu podařilo získat také jeden střep vyro-
bený z keramické hmoty s příměsí grafi tu, který je možné 
rámcově datovat do rozmezí mladší doby hradištní až vr-
cholného středověku. Původ zeminy použité k zasypání 
propadu dnes už sice nedokážeme bezpečně určit, logicky 
se však lze domnívat, že jde nejspíše o materiál vytěžený 
při nějaké soudobé stavbě v intravilánu obce.

Michal Přichystal

Resumé
Nenkovice (Bez. Hodonín). Bei der Rettungsgrabung 

in der Flur „Padělky“ wurde neuzeitlicher durchbroche-
ner Keller entdeckt. In seinem Schüttung wurde eine mi-
ttelalterliche Keramikscherbe gefunden.

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

Šantova č. p. 14, Wittgensteinova. Novověk. Město, 
opevnění. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě probíhal 
v souvislosti s jednou z etap  projektu „Galerie Šantov-
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ka“, realizovaného v bývalém areálu Milo Olomouc, a. s., 
na ploše mezi ulicemi Šantova, Wittgensteinova (Šantova 
ulice č. 14 a v prostoru Plynárny), k. ú. Olomouc-město. 
Lokalita se nachází jihovýchodně od historického jádra 
města Olomouc na místě původní Salzerovy reduty I a III 
a Přední pevnůstky 38, které byly součástí novověkého 
pevnostního systému olomoucké pevnosti.

Předmětná část záchranného archeologického výzku-
mu probíhala v prostoru tzv. Ostrova obtékaného Prv-
ním ramenem Moravy a Mlýnským náhonem, v areálu 
někdejší Přední pevnůstky 38 (Vorwerk XXXVIII). Ar-
cheologický výzkum odkryl především četné pozůstatky 
barokního opevnění, které bylo na ostrově obtékaném 
Mlýnským potokem vybudováno v letech 1742–1758 
jako součást Salzerových redut do podoby tzv. Přední 
pevnůstky 38 (resp. Vorwerk XXXVIII). Konkrétně zde 
byly zachyceny součásti jižního a západního obvodového 
opevnění, tvořené zpravidla kamenným základem polo-
ženým na trámovém roštu a nadzemní cihlovou částí, dále 
součásti vnitřních fortifi kačních zařízení, např. centrální 
kamenné stavby s provizorní dřevěnou studnou. Prostor 
pevnůstky byl odvodněn cihlovou kanalizací, ve které 
se nalezlo větší množství drobných dobových předmětů, 
jako například fajfky, knofl íky, mince, lahve atd. Z dal-
ších movitých předmětů lze uvést kamenné a kovové dě-
lové koule, olověné kulky do pušek, vojenské odznaky, 
obří mlýnský kámen a samozřejmě četnou středověkou 
a novověkou keramiku.

V severozápadní části ostrova se podařilo odkrýt no-
vověké zděné základy mlýna. Ten se zde připomíná již 
v období středověku, jeho doklady z tohoto období však 
nemáme.

Nečekaným objevem byly pozůstatky rozsáhlého dře-
věného objektu v severovýchodní části ostrova, obsahu-
jící četné kůlové konstrukce, systém dřevěných náhonů 
a mohutnou protipovodňovou stěnu z dřevěných okova-
ných pilotů a fošen. Předběžně je tato stavba interpreto-
vána jako součást mlýna nebo pozůstatek někdejší novo-
věké papírny.

A konečně v jihozápadní části bylo objeveno také 
5 kostrových lidských pohřbů. Důvod jejich umístění 
v tomto prostoru je zatím nejasný.

Vít Hadrava, Peter Kováčik

Resumé
Olomouc (Kat. Olomouc-město, Bez. Olomouc), 

Šantova- und Wittgensteinova-Straβen. Neuzeit. Stadt, 
Festung. Rettungsgrabung.

Obr. 93. Olomouc, 
Akademická 4a. 1– 
18 – výběr keramiky 
9.–10. století, 19 – ka-
menný artefakt – pru-
bířský kámen?. Kres-
ba M. Schindlerová.
Abb. 93. Olomouc, 
Akademická Nr. 4a. 
1–18 – frühmittelal-
terliche Keramik aus 
9.–10. Jahrhundert, 
19 – Probiersten?. 
Zeichnung M. Schind-
lerová.
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OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO, OKR. OLO-
MOUC)

Zamenhofova ulice. Středověk, novověk. Hřbitov. 
Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „Rozvoj výstaviště 
Flora Olomouc, dostavba pavilonu A“ byl pracovníky 
společnosti Archaia Olomouc, o. p. s., v měsíci červen-
ci 2012 uskutečněn zjišťovací záchranný archeologický 
výzkum, předcházející projektované výstavbě. Plocha 
o rozměrech cca 850 m2 se nacházela v prostoru areálu 
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., na jižní hraně staré bu-
dovy pavilonu A. Plocha je vymezena budovou stávající-
ho pavilonu A na severu a na západě, ulicí Zamenhofovou 
a obslužní komunikací na východě.

Vlastní terénní část zjišťovacího archeologického 
výzkumu spočívala ve vyhloubení 4 bagrovaných sond, 
v jejich manuálním dočištění a dokumentaci za účelem 
zjištění počtu hrobů a pohřbů v jednotlivých sondách, 

mocnosti hřbitovní vrstvy a eventuálně dalších archeo-
logických památek. Výsledky archeologického výzkumu 
rozhodně prokázaly přítomnost intaktních archeologic-
kých památek v daném prostoru, a to historického hřbito-
va z 18.–19. století a pozůstatků starší pozdněstředověké 
až renesační cihlové konstrukce.

Sondy S1–S4 konkrétně zachytily archeologické pod-
loží, zkulturněný půdní horizont, destrukce starších cih-
lových staveb, předhřbitovní vyrovnávky, hroby a hřbi-
tovní horizont, recentní navážky k výstavbě pavilonu. 
V hojném množství se zde nalézaly soliterní lidské kos-
terní pozůstatky, fragmenty hrnčířské a stavební kerami-
ky, železné hřebíky a v sondě S1 také růženec ze slitiny 
mědi. Na předmětné ploše lze tedy očekávat kromě ji-
ného odkryv cca 500 hrobů, které bude nutno exkavovat 
v rámci následného předstihového záchranného archeolo-
gického výzkumu. 

Petra Ben Mahjoub Veselá, Táňa Moskalíková

Obr. 94. Olomouc, Akademická 
4a. Výběr keramiky 11.–12. sto-
letí. Kresba M. Schindlerová.
Abb. 94. Olomouc, Akademická 
Nr. 4a. Frühmittelalterliche Ke-
ramik (11.–12. Jahrhundert). 
Zeichnung M. Schindlerová.
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Resumé
Olomouc (Kat. Olomouc-město, Bez. Olomouc), 

Zamenhofova-Straβe. Mittelalter, Neuzeit.  Friedhof. 
Rettungsgrabung.

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

Akademická ulice, č. o. 4a, parc. č. st. 174/2. Raný 
až vrcholný středověk (9. – 13. století). Sídlištní aktivi-
ty, prubířský kámen?. Záchranný výzkum.

Lokalizace: souřadnice S-JTSK: Y = 546516,78; X = 
1121252,11.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán sta-
vebními úpravami objektu, který se nachází v historic-
kém jádru města Olomouce na tzv. Předhradí, přibližně 
60 m severně od stavby bývalé Tereziánské zbrojnice. 
Budova je součástí kláštera sester františkánek. 

Výzkum proběhl v březnu 2012, sledovány byly úpra-
vy v suterénu a výkopy pro základy nového vstupního 
schodiště do objektu. Podlaha v suterénu byla snížena 
o 1 m, přičemž nebylo dosaženo geologického podloží 
ani pravěkého horizontu kulturních vrstev. Kromě pozůs-
tatků zdiva dřívější stavby byla dokumentována původní 
stratifi kace dochovaného archeologického terénu. Byla 
zjištěna přítomnost vrstev datovatelných do 9. až 13. sto-
letí. Kromě množství keramiky (obr. 93, 94) a zvířecích 
kostí mezi nálezy vyniká kamenný předmět (obr. 93:19) 
obdélného tvaru (88 x 18 x 8 mm) s dvojkónickým provr-
tem na jedné straně. Artefakt je vyroben z břidlice tmavě 
šedé barvy, na povrchu má četné rýžky a jedna delší stra-
na je výrazně obroušená. Pochází z vrstvy (k. 127) dato-
vané keramikou do průběhu 9. až 10. století. Svým tva-
rem je blízký raně středověkým prubířským kamenům, 
u nichž byla tato funkce prokázána spektrální analýzou. 
U nově nalezeného kamene se na výsledky analýzy čeká.

V druhotné poloze byly ve středověkých vrstvách 
také přítomny zlomky pravěké keramiky. Kromě atypic-
kých střepů bylo možno identifi kovat několik zlomků 
zařaditelných do eneolitu a ke kulturnímu komplexu lu-
žických popelnicových polí. Jeden typický okraj pochází 
z laténské nádoby.

Dolní náměstí, kostel Zvěstování Páně, parc. č. 
st. 540/2. Středověk, novověk. Město. Záchranný vý-
zkum.

Lokalizace: souřadnice S-JTSK: Y = 546960,17, X = 
1121714,16.

Na podzim 2012 (říjen až listopad) byla zahájena 
rekonstrukce vstupní terasy kapucínského kostela na 
Dolním náměstí v Olomouci. Kromě opravy statických 
poruch terasy bylo cílem propojení sklepních prostor. 
Kapucínský kostel Zvěstování Páně byl vystavěn v letech 
1653 až 1661, kdy byl kostel vysvěcen. Roku 1843 došlo 

k přestavbě vstupního schodiště do kostela, další rekon-
strukce v rámci kláštera proběhly v letech 1909 a 1926 
(Zahradník, Macek 2005).

Během prací v roce 2012 bylo zjištěno, že prostor pod 
terasou byl druhotně vyplněn zásypem z konce 19. až po-
čátku 20. století. Bylo dochováno nosné zdivo původního 
schodiště, odkryta však byla i starší zeď, orientovaná ve 
směru severozápad – jihovýchod, široká 0,9 m. Její pata 
nebyla dosažena, měřitelná výška činila 2,1 m. Vyzděná 
byla z kamene s malou příměsí zlomků cihel a dlaždic. Na 
jejím jihozápadním líci byla dochována omítka. Jde o po-
zůstatek zástavby jihovýchodní fronty Dolního náměstí 
předcházející stavbě komplexu kapucínského kláštera. 

Při snižování úrovně terénu pod terasou bylo odstra-
něno 1 m silné souvrství neporušených uloženin, datova-
ných do průběhu raného až vrcholného středověku. Za-
znamenán byl zatím blíže neurčený zahloubený objekt, 
zasypaný někdy v průběhu 14. století. V nižších partiích 
byla zjištěna přítomnost keramiky datovatelné do 11. 
–12. století. Tyto sídlištní vrstvy souvisí s předlokační 
osadou u kostela sv. Blažeje, který se nacházel 120 m 
jihovýchodním směrem. Ojediněle byly mezi keramikou 
zjištěny také zlomky středohradištních nádob.

Náměstí Republiky, ulice 1. máje, Wurmova. Raný 
až vrcholný středověk, novověk. Sídlištní aktivity. Zá-
chranný výzkum.

Lokalizace: souřadnice S-JTSK, linie A mezi body: 
1) Y = 546735,37, X = 1121269,44; 2) Y = 546503,9, 
X = 1121211,24; linie B mezi body: 1) Y = 546536,33, 
X = 1121200,35; 2) Y = 546534,11, X =1121209,01; 3) 
Y = 546432,37, X = 1121186,58; 4) Y = 546403,27, X 
= 1121190,58; 5) Y = 546400,38, X = 1121178,8; linie 
C mezi body: 1) Y = 546453,47, X = 1121202,35; 2) Y 
= 546406,6, X = 1121200,35; 3) Y = 546411,26, X = 
1121229,45; 4) Y = 546437,92, X = 1121300,76.

V srpnu až listopadu 2012 byl realizován záchran-
ný archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí 
plynovodu v prostoru olomouckého Předhradí. Kromě 
uvedených ulic, kterými vedl hlavní výkop, zasahovaly 
napojovací jámy také do ulic Pekární, Akademické, Ml-
čochovy, Dómské a na Biskupské náměstí. 

Výzkum probíhal v souběhu s výkopovými pracemi. 
I když šlo o výměnu plynovodního potrubí, docházelo 
v převážné části sledovaného výkopu k rozšíření výko-
pu a odkrytí archeologicky pozitivních situací, které byly 
dokumentovány. Výkop měl průměrně šířku 0,5 m a do-
sahoval hloubky 1,2–1,8 m. Podmínky pro výzkum byly 
z hlediska bezpečnosti práce v některých úsecích (zejmé-
na v ulici 1. máje a Wurmově) značně ztíženy a kompli-
kovány i nepřerušeným tramvajovým provozem. 

Zachycené pravěké osídlení je popsáno v oddílech 
Eneolit a Doba bronzová. Z období raného středověku je 
možno čtyři zjištěné objekty zařadit do střední doby hra-
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dištní a čtyři do mladší doby hradištní. Linie plynovodu 
procházela areálem, který byl součástí velkomoravského 
sídliště. Osídlení zde přetrvalo a později se stal prostor 
podhradím olomouckého hradu.

Výkop pro plynovod byl zahájen v západní části ná-
městí Republiky a pokračoval podél tramvajové trati (cca 
2,5 m od kolejí) zhruba severovýchodním směrem k třídě 
1. máje. Z hlavní trasy byla vedena přípojka k Vojenské-
mu archivu, dále byla opravována samostatná přípojka 
v jihovýchodní části náměstí, při ústí ulice Křížkovského. 
V přípojce pro Vojenský archiv byl zachycen zahloubený 
objekt, jehož horní hranice byla v úrovni 0,6 m pod po-
vrchem recentně porušena a dno se nacházelo pod úrovní 
dna sledované přípojky, jeho zjištěná hloubka tak činila 
0,5 m. Objekt byl na profi lu dlouhý 1,4 m, měl nepravi-
delné, mírně skloněné stěny. Jeho výplň (k. 106) obsa-
hovala kromě pravěkých zlomků také keramiku 9. až 1. 
poloviny 10. století. Zbytek stejně staré kulturní vrstvy 
byl zachycen v hloubce 0,8–1,2 m v úseku 16.–19. metru 
hlavního výkopu a byl převrstven uloženinou s kerami-
kou 12. až počátku 13. století. V úseku 21.–24. metru byl 
do písčitého podloží zahlouben objekt s nepravidelnou 
východní stěnou a porušenou západní částí. Jeho horní 
hranice byla v hloubce 0,7 poničená, dno opět nebylo za-
chyceno. Ve výplni (k. 118) byla zjištěna mladohradištní 
keramika, jeden zlomek je možné datovat do 2. poloviny 
10. století. Mladohradištní vrstva silná jen 0,05–0,1 m 
byla v hloubce 0,7 m přítomna v úseku 32.–35. metru. 

Ve výkopu při ulici Křížkovského byla zaznamená-
na poněkud odlišná stratigrafi e. Novověké úpravy terénu 
sahaly do hloubky 1,25 m, od této úrovně až na dno vý-
kopu (-1,35 m) byly zaznamenány dvě vrstvy s kerami-
kou z 2. poloviny 14. století. Změna stratifi kace nastává 
také v hlavní linii plynovodu, a to od 53,5 m, kde byla 
porušena kamenná zeď (k. 903) široká 0,8 m, orientova-
ná ve směru sever – jih. Její koruna se nacházela v úrov-
ni 0,66 m pod povrchem, základová spára byla zjištěna 
v hloubce 0,9 m. Až k této zdi byla dochována pravěká 
vrstva, od zdi dále na východ měl terén charakter dru-
hotně přemístěné zeminy s četnou přítomností zlomků 
lidských kostí. Je pravděpodobné, že zeď 903 souvisí 
s ohradní zdí hřbitova u kostela Panny Marie na Předhra-
dí, který byl využíván od vrcholného středověku až do 
roku 1784, kdy byl zrušen. Samotný kostel byl odsvěcen 
a roku 1839 zbořen. S kostelem zřejmě souvisí další torzo 
zdi (k. 904) odkryté před městskou knihovnou (č. p. 856). 
Jednalo se nároží kamenného zdiva pojeného kvalitní vá-
pennou maltou.

Hlavní trasa plynovodu pokračovala třídou 1. máje. 
Rekonstruována byla jednak jižní linie v úseku po uli-
ci Akademickou a pak od č. p. 837 po ulici Wurmovu, 
a dále severní linie od ulice Pekární po ulici Dómskou 
s odbočkou v ulici Mlčochově. Vzhledem k porušení situ-
ací byly profi ly dokumentovány jen na několika místech 
trasy, více byl archeologický terén dochován v odbočkách 
v jednotlivých bočních uličkách. V samotné třídě 1. máje 
byly před č. 5 (č. p. 820) na profi lu P12 zjištěny vrstvy 
s mladohradištní keramikou v hloubce 0,4–1 m, a před č. 
7–9 (č. p. 1028 a 818) na P13 byly dokumentovány dva 
zahloubené objekty. Východnější byl zahlouben do pís-
čitého podloží, jeho umělá horní hranice byla zachycena 
v hloubce 0,5 m, konkávní dno v hloubce 1,3 m. Na profi -
lu měl délku 2,3 m, přičemž jeho západní strana byla zni-
čená inženýrskými sítěmi, východní stěna byla konkávně 
prohnutá. Z výplně (k. 167) tohoto zahloubeného objektu 
byla získána keramika datovatelná do průběhu 10. století 
s možným přesahem již do 9. století (obr. 95). Druhý za-
hloubený objekt ležel 2 m západněji. Byl zahlouben do 
pravěké vrstvy, jeho horní hranice byla zjištěna v hloub-
ce 0,5 m, nepravidelné dno mělo nejnižší bod v úrovni 
1,4 m. Na profi lu byl výkop zachycen v délce 2,2 m, stě-
ny byly nepravidelné, mírně skloněné. Jeho výplň tvořilo 
několik uloženin (k. 160–164), které obsahovaly kromě 
pravěkých střepů také keramiku středo- a mladohradištní. 
Výkop zanikl zřejmě na přelomu 11. a 12. století.

Také v odbočkách do bočních ulic bylo zaznamenáno 
několik pozitivních situací. V ulici Akademické ve vzdá-
lenosti 2,5 m od hranice s třídou 1. máje byl dokumento-
ván profi l, na kterém byl zachycen sled středo- až mlado-
hradištních vrstev. V ústí ulice Pekární bylo zachyceno 
kamenné zdivo pojené kvalitní maltou, široké 1,7 m. Toto 
zdivo bylo odkryto již v roce 1976 při stavbě plynovo-
du v ulici Pekární, kterou sledoval PhDr. J. Bláha (Bláha 
1978), jenž zdivo ztotožnil s pozdně gotickou přestavbou 
kaple Všech svatých. V ulici Mlčochově byl ve vzdá-

Obr. 95. Olomouc, ulice 1. máje před č. 7-9. Výběr ke-
ramiky 9.–10. století, 1 - k. 161, 2–4 – k. 167. Kresba 
M. Schindlerová.
Abb. 95. Olomouc, 1. máje-Straβe vor Nr. 7-9. Frühmit-
telalterliche Keramik aus 9.–10. Jahrhundert. 1 – aus der 
Lage 161, 2–4 – aus der Lage 167. Zeichnung M. Schind-
lerová.
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lenosti cca 4 m od třídy 1. máje dokumentován objekt 
s konkávním dnem zahloubený do pravěké vrstvy. Objekt 
byl zachycen v délce 1 m, v hloubce 0,5–1,3 m. Jeho vý-
plň k. 150 obsahovala středohradištní keramiku. Na ulici 
Dómské byly kromě pravěkého objektu dokumentovány 
značné úpravy terénu v průběhu 14. století a v novověku. 

Závěrečná etapa rekonstrukce plynovodu probíhala 
v ulici Wurmově, kde byl výkop veden podél západní 
fronty budov až před boční vstup do budovy Arcibis-
kupského paláce (č. p. 562), kde byl ukončen. Zároveň 
byly sledovány čtyři přípojky. Úsek výkopu od křižovat-
ky s třídou 1. máje až po 26. metr byl recentně porušen. 
Také ve zbývajícím úseku Wurmovy ulice byl profi l až 
do hloubky 1 m porušen inženýrskými sítěmi. Téměř 
v celé délce bylo obnaženo podloží tvořené pískem, je-
hož povrch se pohyboval v hloubce 1,1–1,2 m, od úse-
ku 68. metru až 1,3 m. Nad podložím byly v některých 
úsecích zachyceny zbytky pravěké vrstvy, v úseku 47.–
50. metru podloží přímo pokrývala mladohradištní ulože-
nina s keramikou 2. poloviny 10. – 1. poloviny 11. století 
(k. 203). Podobně v úseku 67.–69. metru se nad podložím 
a pravěkým objektem nacházela uloženina k. 221, která 
obsahovala keramiku raně středověkou a také z 2. polo-
viny 13. století. Kromě pravěkých zahloubených objektů 
byly v ulici Wurmově přítomny i raně středověké výko-
py. Dva lze datovat do střední doby hradištní, a to jeden 
v úseku 40,5–41,5 metru, kde porušoval pravěký výkop. 
Jeho stěny byly hladké s mírným sklonem a dno se na-
cházelo hlouběji, než byla úroveň stavby. Druhý objekt 
v úseku 46,5–47,5 metru měl svislou jižní stěnu a severní 
porušenou, dno opět nebylo zjištěno. V délce 9 m (úsek 
29.–38. metru) bylo podloží přerušeno zahloubeným ob-
jektem, jehož severní i jižní stěny byly na profi lu výraz-
ně skloněné. Ačkoli byla situace přerušená výkopem pro 
kanalizaci, zdá se, že jde o jediný objekt. V jeho výplni 
byly rozlišeny nejméně tři uloženiny (k. 210–212) s ke-
ramikou datovanou do 2. poloviny 10. až 1. poloviny 13. 

století. Přítomnost keramiky 13. století byla zjištěna také 
v přípojkách, jednak k č. 1 ve vrstvě k. 200, nad pravěkou 
uloženinou, kde byl zjištěn střep z tzv. kolonizační kera-
miky z 2. poloviny 13. století, a dále ve výkopu na dvoře 
č. p. 841. V závěrečném úseku plynovodu, na profi lu P17 
před Arcibiskupským palácem, byla nad pravěkými vrst-
vami přítomna v hloubce 0,3–0,6 m také vrstva datovaná 
do průběhu 12. století. (Konzultace k raně středověké ke-
ramice poskytl Mgr. Pavel Šlézar, za což mu touto cestou 
děkujeme.)

Hana Dehnerová, Petr Večeřa
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Resumé
Olomouc (Kat. Olomouc-město, Bez. Olomouc)

Akademická-Straβe Nr. 4a, Parz. Nr. 174/2. Mittelal-
ter (9.–13. Jahrhundert). Siedlug. Probierstein?. Rettu-
ngsgrabung.

Dolní náměstí (Platz), Kirche Verkündigung des 
Herrn, Parz. Nr. 540/2. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Obr. 96. Opava-Město, domi-
nikánský klášter. Půdorys kláš-
tera s vynesenou situací arche-
ologicky zkoumaných ploch.
Abb. 96. Opava-Město, domi-
nikanisches Kloster. Grundriss 
des Klosters mit Bezeichnung 
der Grabungsfl äche. 
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Náměstí Republiky (Platz), 1. máje- und Wurmova-
-Straßen. Mittelalter (9.–14. Jahrhundert), Neuzeit. Sie-
dlug. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)
Bylinková ulice. Doba hradištní, středověk, novo-

věk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Od května do června 2012 proběhl výzkum Archeo-
logického centra Olomouc, p. o., na ploše stavby pro šest 
rodinných domků realizované fi rmou K-STAV, a. s. Po 
skrývce orniční vrstvy byly zjištěny části kulturní vrstvy 
se zahloubenými sídlištními objekty. Bylo prozkoumáno 
32 čtverců o velikosti 3 × 3 m s 21 objekty zahloubený-
mi do různých úrovní kulturní vrstvy (mocné 0,2–1,8 m). 
Nálezové situace jsou datovány do různých období pra-
věku až novověku (viz také oddíl Doba železná). Lokalita 
leží na jižním svahu terasy nad údolní nivou řeky Moravy 
v nadmořské výšce 209–211 m. Je identifi kována v mapě 
ZM 1:10 000, list 24-22-24, v souřadnicích Z s. č.: J s. č.: 
373 mm : 178 mm, 366 mm : 173 mm.

Ze svrchní části kulturní vrstvy a z obsahu sedmi jam 
pochází keramický materiál datovaný do starší doby hra-
dištní. Objekty zapuštěné do kulturní vrstvy byly iden-
tifi kovány kumulací kamenů a keramiky. Četné zlomky 
železné strusky v těchto kontextech ukazují na zpraco-
vání železa na této lokalitě. Podobné osídlení bylo za-
znamenáno i v nedaleké Lidické ulici (Kalábek 2006). 
Z povrchu kulturní vrstvy byly získány také zlomky 
keramických nádob datované do vrcholného středověku 
a novověku. 

Marek Kalábek    

Literatura
Kalábek, M. 2006: Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. Olo-

mouc). Přehled výzkumů 47, 263.

Resumé
Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc), Bylinková-

Straβe. Burgwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Pekařská ulice 12, Dům umění, bývalý dominikán-

ský klášter a kostel sv. Václava, p. č. 345, 346, 348. 
Středověk, novověk. Klášter. Záchranný výzkum.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu někdej-
šího dominikánského kláštera (dnes Dům umění) proběhl 
v letech 2009–2011 záchranný archeologický výzkum, 
realizovaný archeologickým pracovištěm Národního pa-
mátkového ústavu Ostrava (akce č. 65/09). Zkoumaná 
plocha se nachází v severní části městského jádra, v pro-
storu vymezeném ulicemi Mnišskou, Solnou a Pekař-
skou. Od počátku 14. století až do svého zrušení v roce 
1786 se zde nacházel klášter dominikánů s konventním 
kostelem sv. Václava.

Archeologický výzkum byl realizován ve dvou eta-
pách. V průběhu roku 2009 se v předstihu před zahájením 
vlastní rekonstrukce objektu podařilo archeologicky vy-
řešit prostor plánované nové západní přístavby, trasu ka-
nalizace na rajském dvoře a tamtéž se nacházející studnu 
(sondy S1 – S22). V letech 2010–2011 probíhal archeolo-
gický výzkum v souběhu se stavební činností v místech, 
kde se stavební výkopy dostaly do kolize s dochovanými 
archeologickými terény (sondy S23 – S38; obr. 96). Pa-
ralelně s probíhajícím archeologickým výzkumem byla 
v interiéru někdejšího klášterního komplexu provedena 
operativní dokumentace nadzemních stavebních kon-
strukcí. 

I přes limity dané požadavky stavby byly prostřednic-
tvím záchranného archeologického výzkumu dílčím způ-
sobem prozkoumány prakticky všechny stěžejní prostory 
areálu kláštera, konkrétně rajský dvůr, západní křídlo, 

Obr. 97. Opava-Město, domini-
kánský klášter. Západní křídlo 
kláštera, sektor B. Půdorysná si-
tuace zdiv souvisejících s hlav-
ními stavebními fázemi této čás-
ti kláštera. Pohled od východu. 
Foto F. Kolář.
Abb. 97. Opava-Město, domi-
nikanisches Kloster. Westlicher 
Gebäudetrakt, Sektor B. Grun-
driss des Mauerwerkers, zusam-
menhängend mit Hauptbaupha-
sen diesen Klosterteil. Anblick 
von Osten. Foto F. Kolář. 
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část severního a východního křídla a část ambitu. Mimoto 
byla rovněž provedena sondáž v presbytáři konventního 
kostela sv. Václava. Nejvíce pozornosti bylo věnováno 
zaniklému západnímu křídlu konventu, jehož místo měla 
zaujmout nová přístavba. Zde se kromě dokladů osídlení 
datovatelného do doby před vznikem kláštera a repre-
zentovaného nejrůznějšími zahloubenými objekty hos-
podářského a odpadního charakteru podařilo podrobně 
dokumentovat složitou situaci historických základových 
zdiv souvisejících s hlavními stavebními fázemi této části 
kláštera (obr. 97). Další důležité – byť dílčí – poznatky 
přinesl výzkum ambitu, kapitulní síně, severního kříd-
la konventu a v neposlední řadě rovněž rajského dvora. 
Kromě dokladů předklášterního osídlení v průběhu 13. 
století se jednalo zejména o nálezové situace dokládající 
počátky a následný dlouhodobý stavební vývoj kláštera, 
odrážející se zejména v postupném nárůstu podlahových 
úprav. V interiéru ambitu a kapitulní síně byly zachyceny 
části etážových pohřebišť; vzhledem k věkové a gende-
rové skladbě pohřbených zde lze kromě řádových brat-
ří předpokládat rovněž pohřby světských podporovatelů 
kláštera. V interiéru konventního kostela sv. Václava 
byly v prostoru presbytáře kromě ojedinělých kostrových 
pohřbů dokumentovány předklášterní sídlištní aktivity 

a zejména výrazný nárůst podlahových úprav v průběhu 
funkční existence kostela. 

              František Kolář, Pavla Skalická, Michal Zezula

Resumé
Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), Pekařská 

Straβe 12, Dům umění, ehemalige Dominikanenkloster 
mit St. Wenzelskirche, Parz. Nr. 345, 346, 348. Mittelal-
ter, Neuzeit. Kloster. Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Bývalá Radniční ulice, p. č. 239/1. Středověk 

a raný novověk. Město. Předstihový výzkum.

Předstihový výzkum v místě plánované realizace ob-
chodního domu proběhl v letech 2010–2011 v domovním 
bloku mezi Horním náměstím a Popskou ulicí v historic-
kém jádru Opavy (č. akce Národního památkového ústa-
vu 45/2010). Bylo zjištěno sporadické pravěké osídlení 
a několik menších objektů a jam neznámé funkce dato-
vaných od přelomu 12. a 13. století do 1. poloviny 13. 
století. Nejvýraznější horizont však tvořila obytná dře-
vohliněná zástavba. 

Domy projevující se zahloubenými suterény na sebe 
navazovaly v několika fázích a z roztroušených staveb se 
postupně vytvořila souvislá uliční fronta v linii Radniční 
ulice, známé z písemných pramenů až v 18. století. Nej-
starší nálezy spadají do období krátce po polovině 13. sto-
letí, nejmladší fáze vznikla podle dendrochronologických 
dat mezi léty 1275 až 1279. Orientaci domů k ulici po-
tvrzuje i umístění zázemí v podobě odpadní jímky a hos-
podářské stavby východně za domem. Všechny obytné 
stavby byly opuštěny v 1. polovině 14. století a prostor 
sloužil k deponování odpadu. Ve 2. polovině 14. století se 
zde projevují relikty prvních zařízení, která doprovázely 
proces výroby piva – hvozdových pecí. V závěrečné fázi, 
kterou datujeme na přelom 14. a 15. století, byla již tech-
nologie velice vyspělá. Nejmladší a nejlépe dochovaná 
nalezená sušící pec ve tvaru písmene „T“ byla sklenuta 
z pálených cihel, vytápění zajišťovalo oddělené topeniš-
tě a 3 m dlouhými rameny byl do prostoru veden ohřátý 
vzduch k sušení naklíčeného obilí (obr. 98). Příprava sla-
du se odehrávala v interiéru jedné z místností sladovny, 
tvořené kamennými zdmi. Podle nálezů z demoliční vrst-
vy měla budova zřejmě prejzovou střechu. Sousedil s ní 
dvůr dlážděný valouny a spolu s ním dvě menší dřevěné 
povrchové stavby. Areál zanikl požárem v 1. polovině 15. 
století. Prostor pak již zůstal nezastavěn až do 19. století, 
kdy se sem opět pozvolna vrací obytná zástavba a vzniká 
velká městská požární zbrojnice.

Barbara Marethová, Pavla Skalická

Obr. 98. Opava, bývalá Radniční ulice. Těleso hvozdové 
pece od západu, přelom 14. a 15. století. 
Abb. 98. Opava, ehemalige Rathausgasse. Malzofen von 
Westen, um Wende des 14. und 15. Jahrhunderts.
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Resumé
Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), ehemalige 

Rathausgasse, Parz. Nr. 239/1. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. 
Feststellungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Ulice Popská, p. č. 596. Vrcholný středověk. Město. 

Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum vyvolala rekon-
strukce místních sítí v historickém jádru Opavy (č. akce 
Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště Ostrava 49/2011). V sondě o rozměrech bez-
mála 2 x 1,5 m byla prozkoumána hrana západní stěny 
s otiskem dřeva a část půdorysu suterénu dřevohliněného 
domu, který zanikl požárem v 1. polovině 15. století. Oje-
dinělý nález představují částečně zuhelnatělé segmenty 
dřevěného vědérka s lýkovým spojem, odkryté v původní 

poloze na podlaze objektu. V zánikové výplni se nachá-
zela glazovaná reliéfní dlaždice s rostlinným motivem. 
Po odebrání zásypu, jehož svrchní část se kvůli hustému 
zasíťování nedochovala, se v podloží projevilo nároží 
představující nejspíše starší fázi zmíněné stavby. Objekty 
tvoří původní severní frontu ulice Popské, u níž v prů-
běhu novověku došlo k zhruba dvoumetrovému posunu.

Pavla Skalická
Resumé

Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), Popská-
Straβe, Parz. Nr. 596. Mittelalter. Stadt. Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Ulice Lazebnická, parc. č. 414/1, 414/2. Středověk, 

novověk. Město. Záchranný výzkum.

V měsících lednu až květnu 2011 proběhl v souvislos-
ti s projektem výstavby sjezdové rampy a podzemní gará-
že v Opavě na Lazebnické ulici záchranný výzkum (akce 
Národního památkového ústavu, územního odborného 
pracoviště v Ostravě č. 2/11). Realizován byl v několika 
fázích, od dohledu při snižování úrovně stávajících pod-
lah ve sklepních místnostech, přes sondáž při statickém 
zabezpečení budovy v blízkosti sjezdové rampy, až po 
plošný odkryv v její trase. Zkoumaná lokalita se nachází 
přímo v centru historického jádra města, po srovnání ma-
pových podkladů lze její pozici identifi kovat jako zadní 
část dvou původních dlouhých parcel, vyměřených při 
východní straně Horního náměstí. 

Dohled provázející stavební práce v suterénu nepo-
tvrdil přítomnost žádných archeologických nálezů, regis-
trována byla pouze snížená úroveň geologického podlo-
ží. Při strojním odkryvu v trase příjezdové rampy se ale 
projevily pozůstatky neporušeného souvrství a po dohodě 
s investorem byl realizován vlastní záchranný výzkum. 
Ve spodní části pravoúhle lomeného sjezdu navazujícího 
na podzemní garáž proběhl v plné míře plošný odkryv až 
na bázi zjištěné stratigrafi e, v horní části pak dokumenta-
ce odkrytých situací. 

Nápadným jevem sledovaným při sondáži i při ploš-
ném odkryvu byla absence výraznějšího půdního typu, 
obvykle registrovaného při výzkumech v centru města. 
Také keramika raně středověké výrobní tradice se obje-
vila ojediněle a pouze jako příměs v mladších situacích. 
Nejstarší dokumentovanou antropogenní aktivitou je pro-
to vrstva nad podložím, tvořená převážně druhotně pře-
místěnou spraší s nečetnými keramickými nálezy, které 
ale již patří do horizontu 2. poloviny 13. a přelomu 13. 
a 14. století. Podobného stáří jsou i dvě nevelké jámy 
kruhového půdorysu, hloubené do povrchu této vrstvy, 
podobně jako pozůstatek proutěného plotu, dochovaného 
ale již bez výpletu pouze v podobě řady šesti ražených 
zahrocených kůlů. Období 1. poloviny 14. století je za-
stoupeno sledem několika vrstev s obsahem rostlinných 
makrozbytků i větších fragmentů dřev. Využití dvorních 

Obr. 99. Opava, ulice Lazebnická. Pohled na plochu vý-
zkumu se zahloubenou částí nadzemní dřevohliněné stav-
by, včetně dochovaného základového trámového věnce.
Abb. 99. Opava, Lazebnická-Straβe. Blick auf die Gra-
bungsfl äche mit versenktem Holzerdebauteil, einschlieβlich 
den grundlegenden Balkenkranz.
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partií jako prostoru k dočasnému deponování domovního 
odpadu je ukončeno ve 14. století vybudováním nadzem-
ní dřevohliněné stavby, jejíž zahloubená část byla zachy-
cena v neúplnosti (obr. 99). Zdokumentovat se podařilo 
severozápadní stěnu a přilehlé úseky stěn na severový-
chodě a jihozápadě, a to včetně dna a dochované vnitřní 
dřevěné konstrukce. Ta byla registrována v podobě zá-
kladového trámového věnce, rohových nosných trámků 
a obložení stěn dřevěnými deskami, dochovanými do 
výšky 0,6 m ode dna objektu. Z trámového věnce pochá-
zí dendrovzorek s podkorním letokruhem, identifi kovaný 
jako jedle smýcená k roku 1294. Objekt zanikl ještě ve 
14. století při požáru, stopy ohoření byly sledovatelné na 
konstrukčních prvcích i na částečně propáleném dně; po-
měrně mocná mazanicová destrukce zabírala dvě třetiny 
výplně. S jistým časovým odstupem provázeným opět 
kumulací organického odpadu pak byla část plochy vy-

dlážděna říčními valouny. Ještě v 15. století došlo k dal-
ší výrazné terénní úpravě a celý prostor překryla vrstva 
přemístěného podloží v mocnosti 0,2–0,4 m. Následná 
část stratigrafi e je již novověká a představuje ji přede-
vším souvrství na bázi přepálené omazávky dřevěných 
konstrukcí. Do těchto vrstev pak byly postupně položeny 
základy několika fází zděné zástavby. Celou nálezovou 
situaci uzavírají nadzemní garáž a řada liniových výkopů 
inženýrských sítí budovaných ve 20. století.

 
Marek Kiecoň

Resumé
Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), Lazebnická-

-Straβe, Parz. Nr. 414/1, 414/2. Mittelalter, Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung.

Obr. 100. Opava, městské sady. Ka-
tastrální mapa s lokalizací výzkumu.
Abb. 100. Opava, Stadtgärten. Ka-
tasterkarte mit Bezeichnung der 
Grabungsfl äche. 

Obr. 101. Opava, městské sady. 
Podpovrchové relikty hlavní hra-
dební zdi s druhotně přiloženou hra-
dební hranolovou věží; v nadzemní 
partii stávající ohradní zeď minorit-
ského kláštera. Sonda S18, pohled 
od jihovýchodu. Foto F. Kolář.
Abb. 101. Opava, Stadtgärten. Un-
terirdische Relikten der Haupt-Be-
festigungsmauer mit sekundär ge-
bautenem Viereckturm; oberirdisch 
bestehende Verschanzungsmauer 
des Minoritenklosters. Grabungs-
schnitt S18, Blick von Südosten. 
Foto F. Kolář.
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OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)
Sady U Muzea, Smetanovy sady, Křížkovského 

sady, sady Svobody, Dvořákovy sady, parc. č. 492/1, 
498, 502, 520/1, 520/2, 520/3. Středověk, novověk. 
Město, opevnění. Záchranný výzkum.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí městských par-
ků v Opavě proběhl v roce 2012 záchranný archeologic-
ký výzkum, realizovaný archeologickým pracovištěm 
Národního památkového ústavu Ostrava (akce č. 24/12). 
Zkoumaná lokalita se nachází v jihozápadní, jižní a jiho-
východní části obvodu historického jádra Opavy, v pro-
storu dnes vymezeném okružním pásem městských par-
ků (obr. 100). Až do svého postupného rušení v průběhu 
19. století se zde nacházel prostor opavského městského 
opevnění.

V podstatné části rekonstruované plochy Dvořáko-
vých sadů a sadů Svobody byly dozorovány výkopy pro 
drenáže a elektrické rozvody, z nichž byly výběrově do-
kumentovány pouze ty úseky, ve kterých byly zachyceny 
zděné konstrukce související s druhotnou zástavbou pro-
storu někdejšího parkánu v průběhu 19. století (profi l P1 
a sondy S1 – S5). Obdobně se postupovalo také v případě 
stavebních výkopů ve východní části Smetanových sadů 
(sonda S6), kde byla mimoto v půdoryse dokumentována 
plošně rozsáhlá nálezová situace v místě nově budované 
komunikace pro pěší (sonda S7). Zachyceny zde byly zá-
klady původní obytné zástavby jihovýchodní fronty za-
niklé Johanitské ulice, demolované po roce 1945, včetně 
přiléhajícího dláždění chodníku a vozovky. Naproti tomu 
vstřícný přístup investora umožnil v rozsahu přesahují-
cím charakter běžného záchranného výzkumu dokumen-
tovat vybrané úseky stavebních výkopů, popř. realizovat 
sondáž v návaznosti na průběh těchto výkopů (sondy 
S15, S17, S18, S19). Díky tomu bylo možné na něko-
lika místech nejen zachytit, ale i v dostatečném rozsahu 
dokumentovat základní komponenty fortifi kačního systé-
mu města (obr. 101). V rámci archeologického výzkumu 
v městských parcích tak byl na dvou místech zachycen 
průběh středověkého městského příkopu (S15, S8), pod-
povrchové stavební pozůstatky hlavní hradby byly doku-
mentovány na čtyřech místech (S17, S12, S18, S19), na 
dvou místech byly registrovány pozůstatky dvou hranolo-
vých hradebních věží (S18, S19) a podpovrchové relikty 
parkánové hradby (S15, S8+S9+S13).

                                        Marek Kiecoň, František Kolář

Resumé
Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), sady U 

Muzea, Smetanovy sady, Křížkovského sady, sady Svo-
body, Dvořákovy sady, Parz. Nr. 492/1, 498, 502, 520/1, 
520/2, 520/3. Mittelalter, Neuzeit. Stadt, Befestigung. 
Rettungsgrabung.

OPAVA (K. Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, OKR. OPAVA)
Krnovská ulice, parc. č. 2157/14. Středověk, novo-

věk. Město. Záchranný výzkum. 

Záchranný výzkum byl vyvolán výstavbou nové ad-
ministrativní budovy Okresní správy sociálního zabez-
pečení (2009–2011, akce Národního památkového ústa-
vu, územního odborného pracoviště Ostrava č. 82/09). 
Zkoumané místo se nacházelo v areálu bývalých kasáren 
Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova, v místech 
menšího sportovního hřiště. Přilehlé objekty kasáren byly 
vystavěny v roce 1898 jako Kasárna arcivévody Raine-
ra určená pro domobranu, od roku 1919 Nové kasárna 
(Müller, Žáček a kol. 2006).

V průběhu zemních prací se v jihovýchodní části sta-
veniště podařilo zachytit 1 m hlubokou zásobní jámu. Její 
výplň obsahovala pouze jediný drobný (pravěký?) frag-
ment nádoby, vyrobené z jemné keramické hmoty černé 
barvy. Druhým zaznamenaným zahloubeným objektem 
byl oválný výkop, jehož hloubka činila pouze 0,18 m. 
V jeho výplni byl nalezen soubor předmětů čítající jeden 
kámen, malý kousek mazanice a kamenný artefakt, patr-
ně brousek. V jihovýchodním profi lu strojně odebíraného 
svahu staveniště byl dále zachycen negativ po dřevěném 
sloupu z období novověku.

Záchranný výzkum poprvé poskytl možnost sledovat 
archeologickou situaci v západní části Krnovské ulice. 
Pro absenci chronologicky citlivých nálezů ze zahlou-
bených objektů není ale možné jejich přesnější časové 
zařazení, pravděpodobně se ale jedná o objekty pravěké. 
Výzkum ukázal, že stratigrafi cká situace antropogenních 
uloženin a půdních horizontů je v tomto prostoru silně 
ovlivněna pedoturbačními procesy na hraně říční terasy 
řeky Opavy.  Na povrchu k řece se svažujícího sprašové-
ho podloží se v jejich důsledku vytvořila hlinitá uloženina 
dosahující mocnosti až 1,4 m, která na zkoumané lokalitě 
překrývala výplně zmíněných zahloubených objektů. Na 
základě nálezu keramického fragmentu nádoby ze závěru 
středověku lze tuto situaci datovat jen rámcově do stře-
dověku až raného novověku. Následující mocné zásypy 
stavební suti, rozkládající se v celé ploše staveniště, prav-
děpodobně souvisí až s léty po druhé světové válce, kdy 
v této oblasti vyrostlo několik rumištních meziskládek, 
na které se svážel vozíky po úzkorozchodných kolejištích 
stavební odpad z domů zničených válkou na Krnovské 
ulici a z centra města. 

Pavel Malík

Literatura 
Müller, K., Žáček, R. a kol. 2006: Opava. Praha: Nakla-

datelství Lidové noviny, 239.

Resumé
Opava (Kat. Opava-Předměstí, Bez. Opava), 

Krnovská-Straβe. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungs-
grabung.
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OPAVA (K. Ú. MALÉ HOŠTICE, OKR. OPAVA)
Městská část Pusté Jakartice, „U remízů“, parc. 

č. 828/1. Středověk, novověk, 1945. Povrchový prů-
zkum, záchranný výzkum.

V měsíci březnu roku 2011 byl proveden záchranný 
výzkum na východním okraji remízu, jižně od opavské 
městské části Pusté Jakartice (Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Ostrava, akce č. 8/11). Vý-
zkum byl vyvolán oznámením Policie ČR, že v těchto 
místech nalezli tzv. detektoráři kosterní pozůs-
tatky vojáka z 2. světové války. Na základě toho 
zde byla provedena rekognoskace terénu a do-
kumentována nálezová situace. Archeologickou 
metodou se tak podařilo prozkoumat vykrádací 
šachticí narušený hrob a vypreparovat zbytek 
narušeného mužského skeletu, který náležel 
podle výstroje a výzbroje padlému německé-
mu vojákovi. Identifi kační známka ovšem ne-
byla zjištěna a spolu s ní byla pravděpodobně 
odcizena také opasková přezka. Povrchovým 
průzkumem v okolí hrobu bylo v ornici nale-
zeno několik železných a ocelových fragmentů 
součástek vozové techniky, zbytků explodova-
né munice a jeden nevybuchlý německý dělo-
střelecký projektil Sprenggranate ráže 105 mm 
s hlavovým nárazovým zapalovačem (odevzdán 
Pyrotechnické službě Policie ČR). Dále bylo 
nalezeno několik desítek novověkých keramic-
kých fragmentů nádob a okolo třiceti drobných 
střepů vrcholně středověké keramiky.

Pavel Malík

Resumé
Opava (Kat. Malé Hoštice, Bez. Opava), 

Stadtteil Pusté Jakartice, „U remízů“. Mittelal-
ter, Neuzeit, 1945. Geländebegehung, Rettungs-
grabung.

OSLAVANY (OKR. BRNO-VENKOV)
Ulice Novoveská, U zámku, Zámecká, bývalé JZD, 

Hybešova, Skalky, V hájku; parc. č. 2643/1, 2657, 
4702, 571/1, 2053. Středověk, novověk. Město, klášter. 
Záchranný výzkum.

Záchranný výzkum provedený v Oslavanech přine-
sl během výstavby nové kanalizace v letech 2011–2012 
spoustu nových poznatků. I když nebyly odkryty vesměs 
žádné plošné situace, sítí jednotlivých a průběžných řezů 

Obr. 102. Oslavany, Zámecká ulice. 
Řez příkopem a středověkou hradbou.
Abb. 102. Oslavany, Zámecká-Straβe. 
Schnitt durch mittellalterliche Befesti-
gung (Graben und Stadtmauer).

Obr. 103. Oslavany. Zámecká ulice. Půdorys a profi l studny.
Abb. 103. Oslavany. Zámecká-Straβe. Grundriss und Profi l des 
Brunnens.
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byly získány hodnotné údaje, které informují o historic-
kém vývoji města.

Na ulici Novoveské, západně od domu č. p. 33/42 
(Hlavní), ležícího mezi ulicemi Kostelní a Hlavní, bylo 
rýhou protnuto zasypané suterénní zdivo zaniklého novo-
věkého domu (č. p. 52), který původně zasahoval až do 
prostoru křižovatky cest Hlavní a Novoveské. Další situ-
ace, dokumentovaná na kontaktu ulice U Zámku a nám. 
Republiky, jen potvrzuje zjištění z minulých let, kdy jsou 
z tohoto prostoru uváděny halštatské nálezy u fary a ško-
ly. Dosud se však jednalo jen o pouhé obecné údaje, které 
byly nyní doplněny o nová stratigrafi cká pozorování a ná-
lez (skleněný korálek s očky), který umožňuje přesnější 
zařazení sídliště do období pozdního halštatu až časné-
ho laténu (6.–4. století př. n. l.). V těchto místech přešla 
následně rýha do prostoru, který byl porušen mohutnou 
terénní depresí, jež byla zasypaná novověkým materiá-
lem – jednalo se evidentně o dnes již neexistující starý 
mlýnský náhon, který směřoval do ulice U zámku, kde 
stál mlýn (ulice Mlýnská) ještě v 18. století, jak nás o tom 
spravuje situace z 1. vojenského mapování Moravy (list 
č. 76).

Velmi zajímavá jsou zjištění, jež se váží na kanalizač-
ní rýhu směřující ulicí Zámeckou k bývalému JZD, které 
se rozkládalo na nábřeží Oslavy západně od zámku. Úsek 
nacházející se mezi vchodem do zámku a ulicemi U zám-
ku a Mlýnská proťal středověká a novověká souvrství, 
která zaplňovala situace (zdiva, výkopy), jež je umožňují 
interpretovat jako zaniklý obranný příkop neznámé šířky 
a hloubky, nad nímž pravděpodobně stála ještě kamenná 
hradba (obr. 102). Tuto hradbu lze keramickými nálezy 
datovat rámcově do 14.–15. století. Realizaci předpoklá-
daného opevnění, které bylo zachyceno na jihozápadním 
nároží zámku, přistavěného roku 1577 Kryštofem z Al-
thanu ke klášteru, mohli uskutečnit např. páni z Pernštej-
na, kteří prováděli v letech 1471–1520 opravy kláštera 
(srv. Kuča 2000, 755). Opevněná část mohla původně 
souviset s plochou hospodářského a stavebního dvora, 
který náležel ke klášteru.

Z vrstev vyplňujících příkop byla získána kolekce 
zlomků terakotových kamnových kachlů (jednoho ná-
dobkového a dalších obdélných, pocházejících z nástavce 
kamen, datovaných cca do 2. poloviny 15. století) a po-
četné substrukce propálených maznicových stěn, které by 
mohly být dokladem požáru, jenž měl podle písemných 
údajů zachvátit klášter v době vlády Ludvíka Jagellon-
ského po roce 1525 (srv. Foltýn a kol. 2005, 592).

Patrně dvě pásma příkopů byla doložena na dalších 
dvou dokumentovaných řezech, mezi kterými byla za-
chycena starší kamenná studna se složitým stavebním vý-
vojem (obr. 103). Její polohu lze ve vrcholném středově-
ku lokalizovat do západního předpolí klášterního dvora, 
kde se nacházel starším příkopem hrazený sídlištní areál. 
Studna byla využívána hlavně ve 13. a 14. století a zanik-
la nejspíše v průběhu 15. století, kdy byl kolem kláštera 

zřízen fortifi kační systém, který ji vyčlenil z obou areá-
lů. Zřízení studny navázalo nejspíše na osídlení z přelo-
mu 12. a 13. století, které předcházelo zbudování dvorů 
a kláštera a bylo hospodářsko-výrobního rázu, o čemž 
referuje nález zahloubeného objektu s propáleným okra-
jem, který by mohl být podle ojedinělých nálezů kolo-
mazi interpretován jako polní dehtařská pec. Pec zanikla 
patrně ještě v 13. století, kdy došlo k ukončení výstavby 
prvotního areálu kláštera a ke zbudování palisádového 
a příkopového hrazení plochy, která se nacházela mezi 
ohbím Oslavy a západním křídlem dnešního zámku. Sem 
lze nejspíše lokalizovat také osídlení předcházející stavbě 
kláštera s pozdější realizací hospodářského dvora, který 
však ještě nebyl součástí klášterního areálu, ale souvisel 
nejspíše se starším městečkem, založeným podle histo-
rických zpráv roku 1104 pod názvem Qlauane (srv. Kuča 
2000, 752). 

Depresi (příkop), kterou prošla rýha napříč, lze po-
psat jen velmi stručně, neboť dokumentována byla jen 
její okrajová část s palisádovým žlabem, jehož šíře činila 
30 cm a hloubka překračovala 60 cm. Podle sklonu vnitř-
ní stěny (cca 45 °) lze předpokládat, že deprese (příkop) 
měla šířku větší než 3 m, hloubku však nebylo možné 
pro nepříliš velký dosah kanalizační rýhy a nástup spodní 
vody v hloubce 2,7 m stanovit. Příkopovitá deprese byla 
v minulosti krátce po svém vyhloubení zanášena zemi-
nou, která poskytla nálezy keramiky ze 13.–15. století. 
Na jejím západním okraji, byl zhruba v polovině 15. sto-
letí postaven suterén větší podsklepené kamenné stavby, 
o jejímž rozsahu ani významu nic bližšího nevíme, pouze 
to, že se její základ zahloubil do výplně vrcholně stře-
dověkého objektu a porušil vrstvy ze 14. až 15. století. 
Kamenná stavba respektovala velkou terénní depresi, 
zaplněnou vrstvami obsahujícími zlomky keramiky z 15. 
–17. století, která svou pozicí navázala na starší depresi 
(příkop) popsanou výše. Díky opakující se pozici, znač-
ným rozměrům a hloubce se lze domnívat, že se mohlo 
jednat opět o relikt příkopu, který v 15. století navázal na 
starší, v té době již značně zanesenou fortifi kaci. Důvo-
dem jeho obnovy mohla být např. katastrofi cká povodeň, 
nebo válečné události, které postihly klášter na počátku 
15. století (Merta 2003, zde další literatura). Příkop tedy 
s velkou pravděpodobností obklopoval areál dosud ne-
známého hospodářského dvora nebo městečka. Na jeho 
místě bylo později za socialismu zřízeno ve zbytcích 
historických budov JZD. Později byly na okraji příkopu 
zbudovány cesty, které následovaly po zániku kamenné 
stavby stojící na vnitřní hraně příkopu (jeden propálený 
horizont v zásypu naznačuje jeho zánik požárem); lze je 
klást do cca 16.–17. století.

Další zaniklou kamennou stavbu se podařilo zazna-
menat na ulici Zámecké na podélných profi lech P6 a P7, 
které dokazují, že zde stála velká nepodsklepená halová 
budova s vnitřními omítnutými stěnami, která zanikla ješ-
tě před zbudováním cesty respektující dnešní ulici v 19. 
století. Objekt byl založen evidentně v 17. nebo 18. stole-
tí. Dokládají to situace z 1. vojenského mapování (list č. 
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76), které proběhlo na Moravě v letech 1764–1783, kdy 
tato cesta ještě neexistovala. Na mapách 2. vojenského 
mapování (list W_10_I) z let 1836–1852 ji však již bez-
pečně nacházíme. S budovou souvisel nepochybně také 
nefunkční tah cihelné kanálové štoly, jež směřovala ke 
korytu nedaleké řeky Oslavy. V areálu bývalého JZD byla 
dále zachycena stará cihelná jímka s přítokovým kaná-
lem ze směru, ve kterém se dosud nachází relikt kamenné 
stavby stojící východně za marketem na ulici Mlýnská č. 
p. 15, jenž je srovnatelný se situací na mapě stabilního 
katastru z roku 1825 (srv. např. Kuča 2000, 753).

Na ulici Hybešova byl před domem č. p. 25 zachycen 
profi l s fl uviálními sedimenty Ketkovického potoka nebo 
Oslavy. Jedna z vrstev poskytla nálezy keramiky, která 
se hlásí k přelomu 14. a 15. století. Mohlo by se jednat 
o důkaz osídlení středověkého předměstí Oslavan. Pro 
omezený plošný rozsah rýhy však nelze vlastní charakter 
osídlení blíže specifi kovat.

Na ulici V Hájku u domu č. p. 845/20 byl při ražbě 
šachty zachycen okraj mohutného hlubokého výkopu, 
který je podle místních občanů možné spojit s budová-
ním starší kanalizace z 50. let minulého století. Není však 
vyloučeno, že se mohlo jednat také o pozůstatek hornické 
činnosti z období počátků ražby úvodních děl (2. polovi-
na 18. století) při výchozech uhelných slojí, což by mohly 
potvrzovat nálezy kamenného uhlí v zásypu objektu.

Petr Kos
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Resumé
Oslavany (Bez. Brno-venkov), Novoveská-, U Zám-

ku-, Zámecká-, Hybešova-, Skalky- und V Hájku-
Straβen, ehemalige landwirtschaftliche Genossenschaft; 
Parz. Nr. 2643/1, 2657, 4702, 571/1, 2053. Mittelalter, 
Neuzeit. Stadt, Kloster. Rettungsgrabung.

OSLAVANY (K. Ú. PADOCHOV, OKR. BRNO-VEN-
KOV)

„Silnice na Ivančice“, důl Františka, ulice U mlýn-
ka; parc. č. 586/1, 404/1, 4752/1. Středověk, novověk. 
Vesnice. Záchranný výzkum.

V letech 2011–2012 proběhlo v Padochově budování 
nové kanalizace. Severo-severovýchodně od domu č. p. 
174 se podařilo na protilehlé straně silnice zachytit po-
zůstatky kvádrového zdiva, které lze rámcově zařadit do 
19.–20. století a spojit je s mostkem/propustkem dešťo-
vé stoky, která podtékala původní prašnou cestu pravdě-
podobně ve směru sever – jih. Podobný poznatek plyne 
rovněž ze situace zachycené rýhou u hlavního vjezdu 
do areálu bývalého dolu Františka (dnešní pivovar), kde 
bylo dokumentováno masivní kvádrové zdivo bývalého 
mostku, pod nímž protékala strouha jihovýchodně – se-
verozápadním směrem. Rýha doložila také kamennou 
obezdívku koryta obecní strouhy. V okolí dolu Františka 
byla fotografi cky dokumentována souvrství související 
s provozem dolu do roku 1848. Rýha procházející stře-
dem obce doložila existenci zasypaného hlubokého úvo-

Obr. 104. Ostrava, Muzejní ulice. 
Umístění sondy v rámci současné 
zástavby s vyznačením jednotlivých 
sektorů (černý prostor porušen kana-
lizací).
Abb. 104. Ostrava, Muzejní-Straβe. 
Bezeichnung des Grabungschnittes im 
Raum der gegenwärtigen Verbauung 
mit Bezeichnung der einzelnen Sekto-
ren (schwarz-markiert ist Störung von 
Kanalisation). 
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zu, který byl zcela zaplněn vyvážkami z produkce neda-
lekého důlního hospodářství. 

Za opravdu zajímavý nález lze v Padochově označit 
pouze část základové zdi zaniklé kamenné zděné stavby, 
která byla kanalizační rýhou porušena v ulici U mlýnka 
ve čtvrti U Mašinky, západně od předzahrádky domu č. 
p. 113. V tomto případě nelze vyloučit, že se podařilo 
zachytit základovou část zděného obvodového hrazení 
bývalého mlýna, nebo zpevnění mostu vedoucího přes 
říčku Balinku. Přesnější datace nálezu však nebyla díky 
absenci nálezového materiálu možná. Lze se jen spokojit 
s orientačním zařazením do rozmezí období středověku 
a novověku.

Petr Kos

Resumé
Oslavany (Kat. Padochov, Bez. Brno-venkov), “Sil-

nice na Ivančice”, ehemalige Bergwerk Františka, U 
Mlýnka-Straβe; Parz. Nr. 586/1, 404/1, 4752/1. Mittelal-
ter, Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.

OSTRAVA (K. Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA, OKR. OS-
TRAVA-MĚSTO)

Muzejní ulice. Středověk, novověk (13. – 20. stole-
tí). Město. Zjišťovací výzkum.

Na konci roku 2009 (od 19. 11.) a v průběhu roku 
2010 (do 13. 4.) byl v souvislosti s rekonstrukcí vodo-
vodu a kanalizace prováděn na ulici Muzejní zjišťova-
cí archeologický výzkum. Terénní práce prováděly Ná-

rodní památkový ústav (akce č. 110/2009) a Ostravské 
muzeum, p. o. Lokalita se nachází v místech historické 
zástavby původního středověkého města (parc. č. 3489). 
Na nejstarších zpodobněních ulice (např. Anneisův plán 
z r. 1779; kopie uloženy v Archivu města Ostravy, sbírka 
map a plánů, inv. č. 1291, 1292) lze sledovat její stejný 
průběh a rámcově i rozsah. Ulice byla lemována z jed-
né strany velkoměšťanským domem č. 9 (54) a z druhé 
strany budovou radnice, původně pravděpodobně rovněž 
právovárečnou usedlostí. Prozatím se zdá, že podoba 
uliční sítě, lemované usedlostmi nadanými propinačním 
právem, nepodléhala od středověku výraznějšímu vývoji 
(Moravec 2011, 114) – zřejmě s výjimkou budovy Staré 
radnice (Grůza 2003; Kroček 2005, 474). Bylo tedy mož-
né předpokládat, že i dnešní ulice Muzejní má relativně 
starobylý původ, který navazuje snad již na rozměření 
prostoru při lokaci. Poznatky z archeologického výzku-
mu nepřinesly v tomto směru žádné překvapení.

Prostor ulice byl zkoumán již v roce 2004 při rekon-
strukci Ostravského muzea (Kolář, Střílková 2005), a to 
hned několika sondami. V blízkosti ulice proběhly i další 
archeologické výzkumy, především související s aktivita-
mi na náměstí (Zezula et al. 2009).

Výkop pro kanalizaci a vodovod procházel téměř 
celou délkou ulice (obr. 104) a od určité úrovně se ví-
ceméně zahluboval do neporušených nálezových situací. 
Část souvrství (recentní a novověká) byla snížena stroj-
ně a následně zdokumentována na řezech. Zbylá partie 
stratigrafi e byla odebírána ručně dle obvyklé metodiky. 
Prozkoumán byl celý prostor výkopu až na ulehlé podloží 
(šedý nebo žlutý jílovitý fl uviální sediment). Zjišťovací 
sonda byla rozdělena na 9 sektorů (A až I) s průměrnou 
délkou okolo 4 m. 

Stratigrafi cké jednotky, které je možné spojit s již lo-
kovaným městem, nasedaly téměř po celé délce sondy 
na půdní typ s minimem nálezů, který je možné časově 
zařadit do 12. až 1. poloviny 13. století. Na tuto vrstvu 
naléhal horizont s velmi četnými fragmenty dřeva, kůže, 
ale i většími čočkami přemístěného podloží. Toto sou-
vrství, které se jeví jako relativně mohutné v mocnosti, 
nejspíše odpovídá době zakládání a stavbě usedlostí na 
čerstvě rozměřených okolních parcelách, tedy 2. polovině 
13. století a počátku 14. století. Poměrně četný keramic-
ký a jiný inventář může tedy korespondovat s nestabilním 
odpadním zázemím jednotlivých usedlostí v sousedství. 
V celém úseku sondy nebyly v této nejstarší fázi iden-
tifi kovány žádné podstatnější zahloubené objekty než 
drobné kůlové jamky nebo okrajové partie prostornějších 
objektů, které ovšem patrně souvisely se stavební činnos-
tí na sousední parcele. Další horizont tvořilo valounové 
zpevnění, které se dochovalo víceméně v celé ploše son-
dy a je možné je časově zařadit cca do 1. čtvrtiny 14. 
století. Zdá se, že dlažba nedostačovala, a tak se na jejím 
povrchu objevuje ještě haťované zpevnění terénu. Nejpr-
ve bylo relativně neorganické, lokálně situované v rámci 
zkoumané plochy. V jihozápadní části sondy pak tuto for-

Obr. 105. Ostrava, Muzejní ulice. Kresebná rekonstrukce 
zpevnění povrchu pomocí dřevěných prvků, 1. polovina 
14. století. Kresba Z. Moravec.
Abb. 105. Ostrava, Muzejní-Straβe. Zeichnung-Rekonst-
ruktion einer Holzfestigung der Oberfl äche, 1. Hälfte des 
14. Jahrhunderts. Zeichnung Z. Moravec.
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mu překryla již systematizovaná fi xace. Tehdejší pochozí 
úroveň zde byla zpevněna pravidelnou řadou dřevěných 
prvků (často desek a fošen), které byly kladeny jeden za 
druhým zpravidla kolmo na delší osu ulice. Jako materiál 
na vyložení ulice sloužilo pravděpodobně již minimálně 
jednou použité dřevo nebo větve a menší kmeny stromů. 
Tohoto druhu fi xace povrchu se Muzejní ulici dostalo v 1. 
polovině 14. století (obr. 105). Nad tímto zpevněním se 
opět nacházelo několik dalších zpevnění komunikace for-
mou valounovo-štěrkové dlažby. V novověku se i v těch-
to místech projevilo vysypání ulice pískem a do takto 
připraveného povrchu byly pak umístěny větší valouny. 
Ačkoliv tento způsob zpevnění terénu můžeme sledovat 
i na jiných místech Moravské Ostravy (viz Zezula et al. 
2009, aj.), není v případě této formy dlažby v Muzejní 
ulici jasné, zda pochází ze stejného časového horizontu, 
nebo zda je spíše mladší.

Archeologický výzkum na lokalitě potvrdil domněn-
ku, že dnešní ulice Muzejní sloužila jako veřejný komu-
nikační prostor s největší pravděpodobností již od lokace 
města. Její význam byl především v novověku zřejmě 
umocněn okolností, že se v jejím sousedství nacházela 
radnice a za ní masné lávky (Kroček 1991, 311). Ulice 
v rámci středověkého města spojovala hradební zeď s ná-
městím. Je zajímavé, že se jí poměrně záhy dostává re-
lativně kvalitního zpevnění (obdobně např. Masarykovo 
náměstí). Rovněž je pozoruhodné, že se zde plně docho-
val počáteční horizont lokovaného sídliště, který třeba na 
nedalekém Masarykově náměstí zcela chybí.

Ulice 28. října, Muzejní, Dlouhá, Velká, Pivovar-
ská. Středověk, novověk (13.–20. století). Město. Zá-
chranný výzkum.

V roce 2010 (od 19. 2.) a v následném roce 2011 (do 
15. 5.) byl v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kana-
lizace prováděn na několika ulicích v historickém jádru 
města záchranný archeologický výzkum. Terénní práce 

prováděly Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště Ostrava (akce č. 12/2010) a Ostravské muze-
um, p. o. Celkově bylo vyčleněno 10 různě velkých sond 
(obr. 106). Ve stávajících trasách vodovodu a kanaliza-
ce byly kontrolovány a případně dokumentovány stěny 
výkopů (S2, S3, S6, S8, S9, S11). Pokud stavba zasáhla 
neporušené terény, byly další práce zastaveny a archeo-
logické situace byly snižovány ručně (S4, S5, S7, S10).

Plocha byla odkrývána postupně, přičemž bylo v rám-
ci bezpečnosti práce nutné použít pažící boxy. Tento způ-
sob ovšem částečně znemožňoval dokumentování valné 
části podélných profi lových stěn.

Ulice 28. října (sondy 2, 3)
Podstatná část průběhu sondy 2 byla situována v are-

álu zlikvidovaného právovárečného měšťanského domu 
(k němu viz Kroček 2007, 569). Podle očekávání se tedy 
na dokumentovaných profi lových stěnách objevily situ-
ace sídelní zástavby. Výkop pro kanalizaci byl zahájen 
v místech předpokládané střední a zadní části městiště. 
Areál samotného velkoměšťanského domu orientované-
ho štítovou stranou na náměstí odkopán nebyl.

Ve střední a zadní části parcely bylo možné sledovat 
stavební činnost především z doby okolo přelomu 13. 
a 14. století. Prostor byl zřejmě komunikačně využívaný, 
neboť po likvidaci staveb se objevují náznaky po jeho 
zpevnění říčními valouny. Nejspíše v souvislosti s ustá-
lením zástavby v přední části parcely dochází i k posunu 
funkce střední a zadní partie městiště. Zatímco ve střední 
částí se nejspíše nacházelo odpadní a hospodářské zá-
zemí, v zadní části mohl význam poklesnout na plochu, 
kam byl deponován vykopaný materiál nebo kde existo-
vala zahrada.

Na nálezy bohatá byla situace v odpadním areálu 
(sektor A), kde se na profi lové stěně vyrýsovala odpadní 

Obr. 106. Ostrava, historické jádro. 
Umístění jednotlivých sond (S1 – S11) 
v rámci současné zástavby.
Abb. 106. Ostrava, Stadtkern. Bezeich-
nung den Grabungsschnitten (S1 – S11) 
im Raum der gegenwärtigen Bebauung. 
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jímka s materiálem rámcově z doby okolo poloviny 15. 
století (především stolní a kuchyňská keramika).

Sonda 2 pokračovala za parcelní hranici velkoměš-
ťanského domu, do tzv. předměstského areálu (k před-
městí viz Kroček 1989). Dokumentované archeologické 
situace ukazují na několik následných stavebních fází. 
První je možné vztáhnout k nejstaršímu keramickému 
horizontu městského založení, tedy do doby cca okolo 
přelomu 13. a 14. století. Stavba byla vybudována ve 
středové části zkoumaného prostoru, snad kratší stranou 
natočenou směrem do ulice Prostřední (dnes ulice 28. říj-
na). V těchto místech pak pokračovala stavební aktivita 
i během 14. a 15. století, popřípadě i v novověku.

Dokumentace v sondě 3 byla limitována ne příliš roz-
sáhlým zahloubením výkopu pro vodovod. I přesto se na 
základě charakteru jednotlivých stratigrafi ckých jednotek 
zdá, že se proti předpokladům v daném prostoru nena-
cházela případná ulice Prostřední, ale bylo zde rozměřeno 
městiště.

Ulice Muzejní (sondy 4, 5)
Výzkumy na ulici Muzejní se odbývaly především 

v roce 2009 a 2010 a o jejich výsledcích je referováno 
v samostatném příspěvku. Oba výkopy S4 a S5 tak nava-
zovaly na kanalizaci ošetřenou v rámci předstihového vý-
zkumu. I zde se objevují humusovité uloženiny s četnými 
nálezy, které odpovídají době výstavby nejstarších used-
lostí na sousední parcele (2. polovina 13. století a počátek 
14. století), na rozdíl od zjištění z předstihového výzku-
mu se ale na úrovni pod prvním celoplošným dlážděním 
objevuje ve směru k náměstí ještě jedna starší valounová 
dlažba. Dalším rozdílem proti nálezovým okolnostem 
předstihového výzkumu je pozice dřevěného haťování, 
které je v sondě 4 situováno pod celoplošným dlážděním 
z doby okolo 1. čtvrtiny 14. století. Daný prostor byl pak 
zpevněn asi ještě třikrát. Výzkum rovněž zachytil průběh 
starého dřevěného vodovodu rámcově z 19. století.

Původní nálezové situace v sondě 5 byly do značné 
míry rozrušeny novodobými zásahy. Tento prostor byl 
nejspíše určitým způsobem hraniční, byly zde zachyce-
ny jak komunikační vrstvy (dlažba apod.), které patrně 
souvisely s ulicí sledující průběh nedaleké hradební zdi, 
tak situace interpretovatelné jako pozůstatky po činnos-
ti na městské parcele (okrajová partie blíže neurčeného 
objektu).

Ulice Velká (sonda 6)
Nálezové situace byly ve výkopu pro kanalizaci do-

chovány ve fragmentu, který lze interpretačně jen těž-
ko uchopit. V sektorech A a B byly zachyceny dva vět-
ší středověké objekty, které měly nejspíše co do činění 
se zástavbou na právovárečných parcelách. Situace ko-
munikačního charakteru (především dlažby) byly doku-
mentovány až mezi body S6/F-G, tedy směrem k ulici 
Vojanově v samotném závěru výkopu pro kanalizaci. 
Fixace povrchu dlažbami jistě odkazuje na nejdůležitější 
komunikaci ve městě vedoucí od Hrabovské brány k brá-
ně Kostelní (srov. Kroček 1997).

Ulice Dlouhá (sonda 8)
Výkop pro kanalizaci zde v jednom místě odhalil po-

zůstatky po rozsáhlejším zahloubeném objektu s humu-
sovitou výplní, který je možné časově zařadit do 2. polo-
viny 14. století až 1. poloviny 15. století.

Ulice Pivovarská (sondy 7, 9, 10, 11)
Nejvýznamnější zkoumanou plochu představuje son-

da 7. Protínala valnou část původní neprávovárečné par-
cely a zachytila i situace za ní. Celý prostor sondy byl 
rozdělen na sektory, které byly ve většině případů sníženy 
až na úroveň geologického podloží (sníženy nebyly sek-
tory B, F a z bezpečnostních důvodů sektor G). Zjištěné 
poznatky dovolují areál sondy rozdělit na několik oblastí. 
První zahrnuje sektory A-C. V jejich rámci se nacházel 
rozsáhlý zahloubený objekt, který nejspíše představo-
val suterén dřevohliněného domu. Snad ve 2. polovině 
15. století zde došlo k požáru. Stavební jáma domu byla 
pak podle všeho zavezena hlinitými uloženinami, které 

Obr. 107. Ostrava, Pivovarská ulice. Keramický pohár 
nalezený v sondě S7, 15. století.
Abb. 107. Ostrava, Pivovarská-Straβe. Keramikbecher 
aus Grabungsschnitt S7, 15. Jahrhundert. 
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daný prostor nivelizovaly a připravily pro další stavební 
činnost. Ta ovšem výraznější otisky v terénní situaci ne-
zanechala. V nadloží zásypu a úprav terénu se projevují 
doklady dalšího požáru, tentokrát přibližně z doby okolo 
poloviny 16. století (požár města 1556?). Z jednoho ob-
jektu tohoto horizontu pochází nemalý soubor komoro-
vých kachlů s bílou engobou.

Další oblast představuje závěr sektoru C a především 
sektor D, kde byly zachyceny výkopy nejspíše provoz-
ního a odpadního účelu. Keramické nálezy zařazují zá-
sahy v tomto prostoru rámcově do 15. století (obr. 107), 
přičemž pozůstatky staršího osídlení mohly být odtěženy. 
V následném sektoru E byl zdokumentován nejspíše po-
zůstatek po pyrotechnickém zařízení rovněž z 15. století. 
Pec byla zřejmě položena severovýchodně – jihozápad-
ním směrem s předpecním prostorem na jihozápadní stra-
ně. Výzkumem byl zachycen její okraj, zásypová výplň 
se projevila jen na profi lové stěně. Když pec dosloužila, 
byla svrchní část zřejmě destruována a pak byl objekt cel-
kově zasypán. 

V sektoru F až G se pod novověkými uloženinami 
nacházel rozměrný objekt s hutnou jílovitou výplní s říd-
ce zastoupenými nálezy ze 14. století. Podloží zde bylo 
z bezpečnostních i technických důvodů dosaženo jen čás-
tečně, takže přesnou představu o dnu výkopu nemáme.

Hojné doklady středověkého osídlení pochází ze sek-
torů H a I, kde byly zachyceny dvě dřevohliněné stavby 
rámové konstrukce ve vzájemné superpozici. Starší byla 
vybudována ve 14. století a v jeho 2. polovině nejspíše 
požárem zničena; mladší na její polohu částečně navazo-
vala, ale byla rozměrnější. Nebyla však v provozu dlou-
ho, neboť již na přelomu 14. a 15. století byl do jejích 
trosek situován provozní odpad domácnosti – nejen kera-
mika, ale třeba i rozbitá skleněná číše, sekera atd. První 
stavba ovšem ještě porušuje starší nálezové situace. Zdá 
se, že oběma strukturám předcházel na tomto místě další 
sídlištní objekt z doby okolo přelomu 13. a 14. století, 
z nějž se ovšem dochovalo jen torzo. 

Navazující oblast se sektorem J a částí sektoru K byla 
rovněž poznamenána existencí dvou rozsáhlejších ob-
jektů, tentokrát však neznámé funkce. Materiál, který je 
vyplnil, pochází v obou případech rámcově z konce 14. 
a počátku 15. století. 

V dalších sektorech, především L a M, se již plně 
dostáváme do areálu dalších neprávovárečných parcel. 
V sektoru M byla překvapivě zjištěna kamenná zeď, rám-
cově pravoúhle zalomená, dlouhá 3,22 m. Díky zásypové 
výplni ve vnitřním prostoru zdi lze předpokládat, že ko-
nec využívání této plochy nastal v době okolo poloviny 
15. století. Zeď zřejmě vzhledem k nevelké šíři sloužila 
jen jako podezdívka jinak dřevohliněné stavby.

Úplně jiné situace byly zjištěny v sondě 9, jejíž doku-
mentovaná stěna byla prakticky naproti sektoru M v son-

dě 7. Byly zde zaznamenány dvě valounové dlažby a ná-
znak třetí; prostor v sondě 9 tedy sloužil již od středověku 
jako komunikační.

Podstatnou část sondy 10 zabíral rozsáhlý novověký 
objekt. Ten zčásti porušoval výkop pro mladší kamennou 
zeď domu, který již zachycuje katastrální mapa z roku 
1833. Doklady středověkého osídlení byly dochovány 
jen v malé části. V sektoru A se nacházely vrstvy komu-
nikačního charakteru (rámcově z přelomu 14. a 15. století 
a 1. poloviny 15. století), přičemž zde byl identifi kován 
i sídlení objekt (cca z konce 14. století), který může na-
značovat ohraničení komunikačního prostoru.

Nejméně poznatků pochází ze sondy 11, kde byl do-
kumentován jen fragment jedné kulturní vrstvy neznámé-
ho časového zařazení.

Archeologický sondážní výzkum rekonstruované ka-
nalizační a vodovodní sítě přinesl četné nové poznatky 
k vývoji zkoumaného prostoru (např. v případě kamenné 
podezdívky neprávovárečné usedlosti nebo dosud v Ost-
ravě nezkoumaného objektu pyrotechnického zařízení). 

Zbyněk Moravec, Pavel Malík
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středoevropského prostoru doby Jana Lucemburské-
ho. Ostrava: Ostravské muzeum, 107–133.
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Resumé
Ostrava (Kat. Moravská Ostrava, Bez. Ostrava)

Muzejní Gasse. Mittelalter, Neuzeit (13. – 20. Jahr-
hundert). Stadt. Probegrabung.

In Muzejní Gasse fand im Jahreswechsel 2009/2010 
eine Rettungsgrabung (Sonde 1) statt. Die Arbeiten wur-
den im Platz ausgeführt, wo eine Straße von Mittelalter 
existiert hatte. Es war möglich die Versuche zur Festi-
gung der Oberfl äche der Gasse mit dem Pfl aster oder hol-
zen Elementen folgen. Der Bohlweg war in einem Teil 
systematisch und in anderem zufällig gelegen worden. 

28. října-, Muzejní-, Dlouhá-, Velká- und Pivovar-
ská-Straβen. Mittelalter, Neuzeit (13. – 20. Jahrhun-
dert). Stadt. Rettungsgrabung.

Im 2010 und 2011 wurden in Ostrava die Kanalisation 
und Wasserleitung mit durchgeführtene archäologische 
Forschung rekonstruiert. Sonden 2, 3, 7 und 8 dokumen-
tieren die Situationen des Siedlungscharakters. Die Ar-
beiten in den Sonden 4 und 9 wurden im Platz ausgeführt, 

Obr. 108. Ostrava, Hradní ulice. 
Lokalizace sond 1–4 na katastrální 
mapě.
Abb. 108. Ostrava, Hradní-Straβe. 
Bezeichnung der Grabungsschnit-
ten 1–4 auf die Katasterkarte. 

Obr. 109. Ostrava, Hradní ulice. Zachycení obou příkopů z 1. poloviny 15. století na profi lové stěně sondy 1. Zásyp 
mladšího příkopu zvýrazněn šedou barvou, zásyp staršího šrafováním.
Abb. 109. Ostrava, Hradní-Straβe. Abbildung beiden Gräben aus 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts auf dem Profi l der 
Grabungsschnittwand. Verfüllung den jüngeren Graben grau, den älteren mit Schraffi erung bezeichnet. 
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wo eine Straße von Mittelalter existiert hatte. In den Son-
den 5, 6 und 10 befanden sich beide Situationen.

OSTRAVA (K. Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA, OKR. OST-
RAVA-MĚSTO)

Hradní ulice. Středověk (14. – 15. století). Město. 
Záchranný výzkum.

Archeologický výzkum provedený ve spolupráci Ná-
rodního památkového ústavu (územní odborné pracoviště 
Ostrava, akce č. 1232/11) a Ostravského muzea, p. o., byl 
vyvolán rekonstrukcí kanalizace na ulici Hradní (parcela 
81/3), která je vedena poblíž Slezskoostravského hradu 
(o bližší historii viz Kouřil, Prix, Wihoda 2000). Samotná 
exkavace proběhla v říjnu a listopadu roku 2011, stavba 
však byla sledována až do června následujícího roku (obr. 
108).

Předchozí archeologické výzkumy v 70. letech 20. 
století probíhaly především na nádvoří hradu, tedy mimo 
předpokládaný původní areál (Wiegandová 1972; 1973; 
recentně k výzkumu Moravec 2011, 129–130). Na zá-
kladě dokumentace k výzkumu se zdá, že prozkoumané 
kulturní souvrství nasedající na jílovité podloží vznikalo 
pravděpodobně až po úpravách Jana Sedlnického z Chol-
tic ve 30.–40. letech 16. století. Keramika z prozatím 
nejstaršího identifi kovaného horizontu (tj. doba okolo 
2. poloviny 13. století až počátku 14. století) pochází 
z předsíně hlavního paláce a může tedy potvrzovat správ-
nost umístění nejstaršího jádra fortifi kované stavby (srov. 
Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 338, obr. 238). 

Areál hradu od posledního výzkumu L. Wiegandové 
prošel mnoha rekonstrukčními zásahy, ale archeologický 
výzkum nebyl od té doby na lokalitě realizován.

V převážné části trasy kanalizace byly kontrolovány 
stěny výkopů a případně dokumentovány (sondy 3 a 4). 
Pokud stavba zasáhla do neporušených terénů, byly další 
práce zastaveny a archeologické situace odkopávány ruč-
ně (sondy 1 a 2).

Nejzásadnější situace byly zachyceny v sondě 1. Jed-
ná se o odkrytí dvou příkopů, jež je možné považovat za 
součást středověkého fortifi kačního systému hradu. Oba 
objekty byly ve vzájemné superpozici (obr. 109). U star-
šího příkopu neznáme jeho celkovou šířku ani hloubku, 
ale zdá se, že byl rozsáhlejší než příkop mladší, jehož 
zjištěná maximální šířka činila 5 m a hloubka 1,22 m. 
Zánik staršího příkopu v 1. polovině 15. století mohl být 
spojen s rekonstrukcí hradu nebo jeho některých částí 
(přítomnost pískovcových kamenů a malty v zásypu). 
Druhý příkop se nejspíše stáčel směrem k hradbám; jeho 
další průběh neznáme, ale snad mohl obkružovat vstup 
do hradu (jehož dispozice se mohla změnit a mohlo tak 
díky tomu dojít k zasypání prvního příkopu). Neměl však 
dlouhého trvání. Zasypán byl ještě v 1. polovině 15. sto-
letí a už nebyl obnoven. Je otázka, zda zanikl v souvis-
losti s případným vpádem husitů roku 1428 nebo se stal 

„obětí“ možných stavebních aktivit jednoho z polipan-
ských vlastníků, tj. Jana Čapka ze Sán. V nedaleké sondě 
2 byl příkop rovněž zachycen (ideálně navazuje na starší 
příkop ze sondy 1), avšak v těchto místech nezaniká v 15. 
století, ale až v novověku, snad v 18. století. Delší ucho-
vání příkopu lze přičíst především díky jeho pozici před 
samotným vstupem do hradu. Je možné předpokládat, že 
až do novověku byla tato partie příkopu před hradní bra-
nou čištěna a udržována.

Zajímavé situace byly zjištěny i v prostoru sondy 3. 
Zde byl opět zachycen příkop stále probíhající ve stejné, 
rámcově východně – západní orientaci. V těchto místech 
se již fortifi kační prvek celkem vzdálil od dnes existu-
jících stěn hradu, byl zasypán pískem a kameny a pře-
devším porušoval jiný středověký objekt, jehož zásyp je 
možné časově zařadit do doby okolo přelomu 14. a 15. 
století. Linie příkopu víceméně sleduje starší příkop zjiš-
těný v sondě 1 a pokračující do sondy 2.

V sondě 4 byly dokumentovány jen novověké situace, 
především pak obvodová kamenná zeď domu, kterou lze 
na základě indikační skici z r. 1836 a katastrální mapy 
z roku 1878 přiřadit k domu č. p. 4 stojícímu na parcele 
č. 46.

Zbyněk Moravec, Pavel Malík
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Resumé
Ostrava (Kat. Slezská Ostrava, Bez. Ostrava-město), 

Hradní Gasse. Mittelalter, Neuzeit (14. – 19. Jahrhun-
dert). Burg, Stadt. Rettungsgrabung.

Die archäologische Forschung nimmt zwei große Ob-
jekte auf, welche als die Burggräben interpretiert werden 
können. Die Gräben waren in gegenseitige Superposition. 
Der ältere ging in 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts unter, 
aber der jüngere dauerte nicht lang. Die soll also im erste 
Hälfte des 15. Jahrhunderts vernichtet werden.
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OSTROVAČICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Díly v zadní trati“. Středověk. Sídliště. Záchran-

ný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 612602.26:1158912.36.

V březnu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum na severozápadním okraji polní 
trati „Díly v zadní trati“ v souvislosti s výstavbou nového 
výtlačného vodovodního řadu. Dosud neznámá lokalita 
se nachází přibližně 1,5 km jižně od středu intravilánu 
městyse a je situována v nadmořské výšce od 320 do 322 

m, na úpatí členitého severozápadního svahu, který kle-
sá z vrchu Hvízdalka (442,4 m n. m.) k levé straně nivy 
Říčanského potoka. Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 
000, listu 24-32-22, určena krajními body o souřadnicích 
79:21 a 80:22 mm od Z:J s. č.

V uvedeném místě byly zachyceny dvě sídlištní jámy, 
které je možné na základě nepočetného materiálu získa-
ného z jejich výplní datovat rámcově na přelom raného 
a vrcholného středověku, respektive obecně do středově-
ku. V jednom případě se patrně jedná o pozůstatek domu 
s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu a s ka-
menným otopným zařízením.

Petr Kos, Michal Přichystal

Resumé
Ostrovačice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungs-

grabung in der Flur „Díly v zadní trati“ wurden 2 mittel-
alterliche Siedlungsgruben entdeckt. Eine Grube könnte 
vielleicht die Grundlage eines Grubenhauses sein.

PAVLOV (K. Ú. RADNICE, OKR. ŠUMPERK)
„Za humny“. Středověk, novověk. Sídliště. Povr-

chový sběr.

Lokalizace: plocha mezi body: 1) X = 1104784, Y = 
572110; 2) X = 1104718, Y = 572144; 3) X = 1104469, Y 
= 572663; 4) X = 1104221, Y = 572546; 5) X = 1104271, 
Y = 572372; 6) X = 1104271, Y = 572372; 7) X = 
1104752, Y = 572065 (S-JTSK).

Během rekognoskace terénu prováděné na podzim 
roku 2011 na katastru obce Radnice bylo na ploše vy-
mezené výše uvedenými souřadnicemi (kóta 353 m n. m. 
a její okolí jihovýchodně od stávající zástavby obce) 
zjištěno několik nápadných kumulací keramiky. Nejvý-
raznější z nich se nacházela několik desítek metrů jiho-
východním směrem od bodu 3 v místech zaniklého pra-
meniště. Celkem bylo nalezeno cca 30 kusů fragmentů 
nádob, v několika případech se značnou příměsí tuhy. 
Jiné zlomky mají na svém povrchu charakteristické zna-
ky typické pro loštickou keramiku, avšak její starší fázi. 
Zbylá keramika byla vypálena do středně šedé barvy. 
Většinu těchto fragmentů nádob lze datovat do průběhu 
2. poloviny 13. století, případně na přelom 13. a 14. sto-
letí. Jeden zlomek keramiky s příměsí písku béžovožluté 
barvy, tzv. „krupičkové“, která je typická pro olomouc-
ký keramický okruh, je z průběhu 14. století. Přibližně 5 
kusů keramiky je rámcově datovatelných do období no-
vověku. První zmínka o obci Radnice je z roku 1350 (in 
Radnycz; Hosák, Šrámek 1980, 349).

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar

Obr. 110. Počenice-Tetětice. Rozlámaná socha Krista. 
Abb. 110. Počenice-Tetětice. Zerbrochene Christus-
Skulptur. 

Obr. 111. Počenice-Tetětice. Část kamenného kříže.
Abb. 111. Počenice-Tetětice. Ein Teil des Steinkreuzes.
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Resumé
Pavlov (Kat. Radnice, Bez. Šumperk). Mittelalter, 

Neuzeit. Siedlung. Oberfl ächensammlung.

POČENICE-TETĚTICE (K. Ú. POČENICE, OKR. 
KROMĚŘÍŽ)

Intravilán obce. Středověk, novověk. Kostel, hřbi-
tov. Záchranný výzkum. 

Archeologický dohled probíhal při výkopových pra-
cích v rámci sanace a odvlhčení kostela sv. Bartoloměje 
v Počenicích (lokalizace na mapě ZM ČR 1:10 000, list 
24-42-14, v okolí bodu 248/96 mm od Z/J s. č.). Ve vět-
šině výkopů po obvodu kostela byly na profi lech nepřilé-
hajících ke kostelu zachyceny pouze navážkové kontexty 
novověkého až recentního stáří, mezi kterými se náhodně 
vyskytovaly úlomky lidských kostí a recentní keramiky. 
U východní stěny kostela byla v profi lu a na hromadách 
zjištěna zvýšená kumulace lidských ostatků, u severní 
stěny pak bylo narušeno několik recentních hrobů. Veš-
keré nalezené lidské pozůstatky byly při výkopových pra-
cích separovány a následně pietně uloženy zpět do země.

Barokní základy kostela byly zdokumentovány na 
profi lu u jižní stěny kostela a dále byla provedena do-
kumentace staršího základu u severní stěny kostela (za 
dokumentaci děkuji Radimu Vrlovi z Národního památ-
kového ústavu, územního odborného pracoviště v Kro-
měříži). Poblíž se také podařilo vykopat na několik kusů 
rozlámaný kamenný kříž se sochou Krista, jehož části 
byly předběžně uloženy v bývalé márnici poblíž kostela 
(obr. 110, 111).

Veškeré lidské kosti nalezené při výzkumu byly vol-
ně poházeny v navážkových hlínách; jedná se zřejmě 
o zbytky hrobů narušených výstavbou nového kostela sv. 
Bartoloměje v letech 1764–1768. Při odkryvech podél 
obvodu nynějšího kostela bylo zjištěno, že se cca 60 cm 
pod úrovní stávajícího terénu nachází rozšířený základ 
odsazený cca 15–25 cm od vlastního nosného zdiva chrá-
mu. Stěny kostela jsou cihlové, odsazený základ koste-
la je však vybudován jak z cihel, tak i z větších kamenů 
zděných na maltu a je zřejmé, že sice pochází z období 
výstavby kostela v letech 1764–1768, je však možné, že 
samotné opracované kameny základu pocházejí ze starší 
stavby. Podobně je tomu i u základového zdiva zachyce-
ného u severní stěny kostela, které je starší než konstruk-
ce základů stávajícího kostela a může mít souvislost se 
stavbou kostela sv. Petra, který je v těchto místech do-
ložen již v průběhu 15. století. K bližšímu určení jeho 
půdorysu a dispozice by však bylo třeba provést plošný 
odkryv terénu.

Ivan Čižmář

Resumé
Počenice-Tetětice (Kat. Počenice, Bez. Kroměříž). 

Mittelalter, Neuzeit. Kirche, Friedhof. Rettungsgrabung.

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

Hrad. Povrchový průzkum.

Mezioborová prospekce zříceniny hradu prováděná 
Ústavem archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty 
Masarykovy univerzity Brno, zahájená v roce 2011 (Ko-
vář et al. 2012), pokračovala i v roce 2012. Na jaře bylo 
provedeno základní geodetické zaměření lokality (obr. 
112). Geoinformační technologie se pak staly nástrojem 
přesné lokalizace nelegálních terénních aktivit a náhod-
ných povrchových nálezů učiněných na lokalitě či v jejím 
okolí. Nové zaměření hradu rovněž umožnilo verifi kaci 
stávající plánové dokumentace. Objev dosud neznámého 

Obr. 112. Pozořice (okr. Brno-ven-
kov), hrad Vildenberk. Plán hradu 
a jeho okolí. 
Fig 112. Pozořice (Brno-venkov 
District), Vildenberk Castle. Plan of 
the castle and its vicinity. 
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terénního reliktu v podhradí, který snad lze velmi před-
běžně interpretovat jako hráz vodní nádrže, potom sou-
středil výzkumné aktivity i do těchto míst. Předběžná in-
terpretace tohoto útvaru se stala také impulzem pro revizi 
písemných pramenů k dějinám a hospodářskému zázemí 
hradu i celého panství.

Provedená revize přinesla některé indicie k počátkům 
rodu Vildenberků i k okolnostem založení či získání je-
jich rodového hradu. Základy k vybudování panství ve 
strategicky důležitém prostoru východně od Brna, jímž 
procházela klíčová komunikace na Olomouc, mohl po-
ložit snad již moravský číšník Protiva z Doubravice. 
Jeho pravděpodobný potomek a vlastní zakladatel rodu 
Vildenberků, Půta z Pozořic, pak měl silné vazby na mo-
ravského zemského hejtmana Jindřicha z Lipé i na nově 
založený starobrněnský klášter cisterciaček s cihlovou 
bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Spolu s již dříve 
zjištěnými náznaky značného použití pálených cihel na 
Vildenberku dovolují tyto kontakty uvažovat o působení 
starobrněnské huti i při výstavbě či úpravách nového Pů-
tova hradu.

Zajímavá data poskytla revize písemných pramenů 
i k možnosti existence rybníka v podhradí hradu. Ex-
plicitní zmínky v pramenech nejsou známy, pouze roku 
1371 jsou na panství zmíněny blíže nelokalizované ryb-
níky. Raně novověký urbář pozořického panství z roku 
1587 však obsahuje zajímavé relikty povinností podda-
ných k hradu, k nimž by mimo placení poplatků za hlásky 
mohla patřit i povinnost udržovat a opravovat rybníky, 
zmíněná u vsí Pozořice a Šumice. Právě obyvatelé těchto 
dvou vsí by totiž s ohledem na jejich geografi ckou polo-
hu mohli péči o případný rybník v podhradí Vildenberka 
vykonávat.

Mezioborový výzkum hradu Vildenberk, přestože se 
stále nachází v počáteční fázi, tak již stačil přinést některé 
první zajímavé výsledky. Nové vyhodnocení písemných 
pramenů k dějinám hradu i celého panství a zhotovení 
nového plánu lokality za pomoci geodetických a geoin-
formačních metod dále zpřesnilo naše dosud nedostateč-
né znalosti o vývoji a významu tohoto pozoruhodného 
moravského hradu.

Josef Jan Kovář, Jan Petřík, Michal Hlavica, Stanislav 
Vohryzek, Richard Bíško, Jarmila Nedbalová

Literatura
Kovář, J. J., Petřík, J., Macháňová, L. 2012: Pozořice 
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Resumé
Pozořice (Brno-venkov District), Vildenberk Castle. 

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

Obr. 113. Prostějov (k. ú. Krasice), 
„Višňovce“. Pohled na zvířecí skele-
ty ve výplni objektu č. 503.
Abb. 113. Prostějov (Kat. Krasi-
ce), “Višňovce”. Ein Anblick auf 
die Tierskelette in der Objektfüllung 
(Obj. Nr. 503). 

Obr. 114. Pustá Polom, kostel sv. Martina. Půdorys koste-
la s vynesenou situací archeologicky zkoumaných ploch. 
Abb. 114. Pustá Polom, Martinskirche. Grundriss der 
Kirche mit Bezeichnung der Grabungsfl äche. 
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PROSTĚJOV (K. Ú. KRASICE, OKR. PROSTĚJOV)
„Višňovce“. Mladší doba hradištní. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

Ve druhé polovině měsíce dubna 2012 proběhl zá-
chranný archeologický výzkum spojený s budováním 
komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Krasice (městská 
část Prostějova, okr. Prostějov; ZM ČR 1:10 000, list 
24-24-12, 116:336, 116:337, 117:351, 116:352 od Z:J s. 
č.). Zemní práce byly realizovány v severní části polní 
trati „Višňovce“, tj. na polykulturní archeologické loka-
litě známé díky aktivitám A. Gottwalda již počátkem 20. 
století (např. Šrot 1975, 64) a výrazně dotčené intenzivní 
výstavbou probíhající jižně dnešní ulice J. B. Foerstera od 
roku 1996 (nejprve terénním odkryvem Muzea Prostějov-
ska v Prostějově, např. Procházková 1999, následně pak 
řadou drobnějších akcí prostějovského pracoviště Ústavu 
archeologické památkové péče Brno - namátkou např. 
Šmíd 2008, Fojtík 2010). 

Prozkoumáno a zdokumentováno bylo tentokrát cel-
kem 12 archeologických objektů, které dokládají osídlení 
místa ve střední a mladší době bronzové, v časném laténu 
a v období mladohradištním. Časově nejmladší kompo-
nentou jsou tedy dva objekty související s dosud nezná-
mou osadou Slovanů mladší doby hradištní - část patrně 
obdélné jámy se zaoblenými rohy (snad polozahloubené 
chaty?, objekt č. 500) obsahující, vedle přepálených ka-
menů, též bohatý soubor fragmentů keramických nádob, 
a typická zásobní  jáma hruškovitého tvaru (objekt č. 
503), která ve své výplni skrývala mimo kostry psa též 
kosterní pozůstatky tří hospodářských zvířat - torzo ske-
letu kozy a dva úplné skelety prasat (obr. 113).

Pavel Fojtík
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Prostějov dle nálezů Červinkových, Gottwaldových, 
Dobešových, Všetičkových, Skutilových, aj. Rukopis 
uložený v Muzeu Prostějovska v Prostějově.

Resumé
Prostějov (Kat. Krasice, Bez. Prostějov), „Višňovce“. 

Jüngere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

PUSTÁ POLOM (OKR. OPAVA)
Kostel sv. Martina, p. č. 1. Novověk. Kostel. Zá-

chranný výzkum.

V souvislosti s rekonstrukcí podlahy v presbytáři 
kostela sv. Martina v Pusté Polomi proběhl v roce 2012 

záchranný archeologický výzkum, realizovaný archeolo-
gickým pracovištěm Národního památkového ústavu Os-
trava (akce č. 5/12). Ves Pustá Polom se nachází na území 
historického Slezska, v mělké pramenné pánvi říčky Se-
ziny, přibližně 12 km jihovýchodně od Opavy, 9 km jižně 
od Kravař a 9 km severně od Bílovce. Kostel je situován 
na západním okraji obce, v nadmořské výšce cca 440 m.

Ves Pustá Polom (něm. Wüst Pohlom) byla založena 
pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století. Před rokem 
1238 se dostala do majetku hradišťského kláštera pre-
monstrátů a fungovala zde jako lokální středisko části 
klášterních statků na Opavsku. Kostel sv. Martina před-
stavuje klasicistní novostavbu z let 1802–1803, posta-
venou nákladem baronů Kalckreutherů za přispění obce 
a hrabat Larisch-Mönnichů a Wilczků na místě původní-
ho dřevěného kostela nejasného stáří. Farní kostel v Pus-
té Polomi se v písemných pramenech poprvé připomíná 
k roku 1276 (Prix 2004).

Obr. 115. Pustá Polom, kostel sv. Martina. Pohřby v jižní 
části presbytáře. Sonda S1, pohled od severu. Foto F. Ko-
lář.
Abb. 115. Pustá Polom, Martinskirche. Bestattungen im 
Südteil des Presbyteriums. Grabungsschnitt S1, Blick von 
Norden. Foto F. Kolář.
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V interiéru presbytáře kostela byly v roce 2012 re-
alizovány tři archeologické sondy (S1 – S3; obr. 114). 
Důležité zjištění představuje zachycení části původního 
pohřebiště, předcházejícího výstavbě stávajícího kostela 
sv. Martina z let 1802–1803 a vázaného k původnímu pa-
trně dřevěnému kostelu, poprvé v písemných pramenech 
připomínanému k roku 1276 (Prix 2004; Hosák 2004, 
756; Kronika farnosti Pustá Polom). Stavební pozůstatky 
původního středověkého kostela nebyly v rámci výzku-
mu zachyceny, dle předpokladu Dalibora Prixe se však 
měl nový kostel stavět v blízkosti dosavadního, nikoliv 
na jeho místě. V době výstavby nového kostela tak mohl 
původní kostel nadále sloužit svému účelu, a teprve po 
dokončení novostavby byl tento rozebrán. Výzkumem 
bylo zachyceno základové zdivo jihovýchodního nároží, 
jižní a severní obvodové zdi presbytáře, narušující hori-
zont pohřbů nacházejících se na hřbitově kolem původní-
ho kostela (obr. 115). V presbytáři nového kostela nebyly 
objeveny žádné interiérové pohřby, plně v souladu s nově 
nastoupenou praxí vycházející z císařských dekretů z 80. 
let 18. století. V interiéru presbytáře se dobře dochoval 
stavební horizont představovaný vrstvami stavebního od-
padu (cihlový prach, fragmenty cihel a malty). V rámci 
tohoto souvrství byla zachycena rovněž popožárová pla-
nýrka, související patrně s požárem krovu novostavby 
kostela v listopadu roku 1803 (Kronika farnosti Pustá 
Polom). Tyto vrstvy tvořily podklad pro oltářní stupeň, 
zhotovený nejprve ze dřeva, později z cihel.  

                 
                                                                 František Kolář
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Resumé
Pustá Polom (Bez. Opava), Martinskirche. Neuzeit. 

Kirche. Rettungsgrabung.

RAKOVÁ U KONICE (OKR. PROSTĚJOV)
„Dolní padělky“, „Za humny“, „Niva“. Středověk, 

novověk. Sídliště?. Povrchový sběr.

Lokalizace: trať „Dolní padělky“ – plocha mezi 
body: 1) X = 1118112, Y = 568349; 2) X = 1118165, Y = 
568270; 3) X = 1118331, Y = 568381; 4) X = 1118276, 
Y = 568471 (S-JTSK);  trať „Za humny“ – plocha mezi 
body: 1) X = 1118072, Y = 568436; 2) X = 1118091, Y = 
568452; 3) X = 1117942, Y = 568733; 4) X = 1117918, Y 

= 568725 (S-JTSK); trať „Niva“ – bod v okruhu 50 m: X 
= 1118455, Y = 568865 (S-JSTK).

Během rekognoskace terénu prováděné v jarních 
měsících roku 2011 na polích na katastru obce Raková 
u Konice bylo na plochách vymezených výše uvedený-
mi souřadnicemi zjištěno několik nápadných kumulací 
keramiky. V trati „Dolní padělky“ byly nalezeny 3 frag-
menty z nádob s příměsí tuhy datovatelné do průběhu 2. 
poloviny 13. století až počátku 14. století. Další 3 kusy 
zlomků pocházejí z nádob ze 14. století, a to typických 
pro olomoucký keramický okruh, neboť jde o béžovožlu-
tou písčitou, tzv. „krupičkovou“ keramiku. 1 kus výduti 
je datovatelný do 15.–16. století a jedná se o fragment 
nádoby loštického typu s charakteristickými puchýřky. 
Dalších 15 kusů keramiky je datovatelných rámcově 
do období novověku. Bylo nalezeno též několik vzorků 
vápence, tudíž nelze vyloučit možné zpracovávání této 
suroviny v nejbližším okolí. Další 2 kusy keramiky s vý-
raznou příměsí tuhy pochází i z prostoru jihovýchodně 
od souřadnicemi vymezené plochy, avšak stále náležející 
do trati „Dolní padělky“. Pocházejí z polohy nacházející 
se blízko vodoteče. Ze stejného prostoru pochází i cca 
13 kusů novověké keramiky, včetně malého fragmentu 
neglazovaného kachle. Z tratě „Za humny“ z prostoru 
vymezeného výše uvedenými souřadnicemi pocháze-
jí 2 kusy keramických zlomků s příměsí tuhy a opět 3 
kusy tzv. „krupičkové“ keramiky ze 14. století. Dalších 5 
kusů keramiky náleží časově do období novověku. Z tra-
ti „Niva“ (okolí vymezeného bodu), z místa prameniště 
menší vodoteče, pochází 1 kus „krupičkové“ keramiky 
typické pro 14. století a olomoucký keramický okruh. 
První zmínka o obci Rakové je z roku 1276 (de Racowe; 
Hosák, Šrámek, 1980, 359).

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé
Raková u Konice (Bez. Prostějov). Mittelalter, Neu-

zeit. Siedlung?. Oberfl ächensammlung.

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

„Plachty“. Středověk. Sídliště. Záchranný vý-
zkum. 

Lokalizace: S-JTSK 612940.25:1159393.34.

V březnu a dubnu roku 2012 uskutečnili pracovníci 
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., zá-
chranný archeologický výzkum na jihovýchodním okraji 
polní tratě „Plachty“ v souvislosti s výstavbou nového 
výtlačného vodovodního řadu. Dosud neznámá lokalita 
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se nachází přibližně 1,5 km severovýchodně od středu in-
travilánu města a je situována v nadmořské výšce od 316 
do 318 m, na úpatí členitého severozápadního svahu, kte-
rý klesá z vrchu Hvízdalka (442,4 m n. m.)  k levé straně 
nivy Říčanského potoka. Její přesná poloha je na ZM ČR 
1:10 000, list 24-34-02, určena krajními body o souřadni-
cích 50:350 a 54:351 mm od Z:J s. č.

V uvedeném místě byly zachyceny pozůstatky 2 sta-
veb s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, 
základy vyzděnými z lomových kamenů a otopným za-
řízením. Jednu z nich je možné na základě získaného 
keramického zlomku datovat rámcově na přelom raného 
a vrcholného středověku.

Petr Kos, Michal Přichystal

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

der Rettungsgrabung in der Flur „Plachty“ wurden 2 mit-
telalterliche Grundlagen der Grubenhäuser entdeckt.

RUDKA (OKR. BRNO-VENKOV)
Střední část intravilánu (mezi domy č. p. 4, 5 a 46). 

Novověk. Vesnice. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 617689.11:1153452.72.
V dubnu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu 

archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum ve střední části intravilánu obce 
(mezi domy č. p. 4, 5 a 46) v souvislosti s výstavbou 
splaškové kanalizace. Lokalita se nachází v nadmořské 
výšce okolo 442 m, v údolní nivě po pravé straně říčky 
Bobravy. Její přesná poloha je na ZM ČR 1:10 000, list 
24-32-16, určena bodem o souřadnicích 2:130 mm od Z:J 
s. č.

Liniové výkopy v uvedeném prostoru porušily asi 1,5 
m mocné novověké souvrství, které se zde vytvořilo jak 
přirozenou sedimentací erodovaného materiálu, tak umě-
lým navážením a vyrovnáváním terénu.

Michal Přichystal

Resumé
Rudka (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgrabung 

im Zentralteil der Gemeinde wurden neuzeitliche Schich-
ten entdeckt.

RYCHVALD (OKR. KARVINÁ)
Kostel sv. Anny, p. č. 305, 319. Novověk. Kostel, 

hřbitov. Záchranný výzkum.

Ve druhé polovině roku 2012 byl realizován záchran-
ný archeologický výzkum u kostela sv. Anny v Rychval-
du (č. akce Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště Ostrava 34/2012). Při ručním hlou-
bení výkopů pro drenáž a nové okapové svody pracovníci 
narušili několik hrobů, zbylá část již byla odkrývána pou-
ze archeologickou metodou a za přítomnosti antropologa.

Původní dřevěný katolický kostel zasvěcený taktéž 
sv. Anně stával jinde – nedaleko bývalého fojtství v místě 
dodnes uváděného jako tzv. starý hřbitov, cca 0,5 km od 
současného kostela. S převahou obyvatel protestantského 
vyznání v 16. století byl v letech 1595–1596 za podpory 
Bernarda Barského z Baště vystavěn nový protestantský 
kostel stylově ještě odpovídající pozdně gotickému slohu. 
Kostel prodělal několik změn; na místě původní sakristie 
vznikla na konci 19. století kaple Božího hrobu, nová sa-
kristie pak byla vystavěna na opačné, tedy jižní straně. 
Tyto změny bylo možno postihnout také archeologicky, 
protože základy nové sakristie narušily starší pohřby. Na 
hřbitově okolo kostela se pohřbívalo do roku 1908. Hřbi-
tovní zídka byla stržena za německé okupace, stejně jako 
zanikly veškeré pozůstatky hřbitova; dnes již hřbitov není 

Obr. 116. Slavkov (okr. Opava), Lipová ulice. Keramic-
ký fragment.
Abb. 116. Slavkov (Bez. Opava), Lipová-Straβe. Das ke-
ramische Fragment.

Obr. 117. Spytihněv. Začišťování stavebních článků z de-
strukce kostela v řečišti Moravy.
Abb. 117. Spytihněv. Bereinigung der Bauglieder aus der 
Kirchedestruktion im Morava-Flussbett. 
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vůbec patrný a okolo kostela se nachází zatravněná plo-
cha se vzrostlými stromy.

Výkop pro drenáž lemoval obvod kostela zhruba 
v šíři 0,5 m. Zasáhl 206 hrobů a další dvě desítky ob-
jektů, u nichž lze tuto funkci předpokládat. Celkem bylo, 
ať již zcela nebo zčásti, preparováno 86 koster (ostatní 
se nacházely v profi lech nebo byly zcela stráveny), z če-
hož 32 připadá na nedospělé jedince. Při zběžné statistice 
byly patrné minimálně čtyři horizonty pohřbívání spojené 
vždy se zrušením starších pohřbů, přičemž tři jsme schop-
ni vyčlenit kromě stratigrafi cké pozice také na základě 
orientace hrobů. Nejstarší fáze dodržovala středověkou 
orientaci západ – východ, hlava pohřbeného směřovala k 
západu. Mladší pohřby pak byly orientovány sever – jih, 
přičemž průkazná poloha hlavy byla pouze ve východ-
ním a jižním sektoru, a to směrem k jihu. Nejmladší ho-
rizont pak byl při severní zdi kostela snadno zaměnitelný 
díky shodné orientaci s horizontem předchozím, ovšem 
orientace hrobů ve směru jih – sever v jeho rámci zcela 
převládala. Hrobovou výbavu tvořily běžné nálezy, jako 
medailony s náboženskými motivy, růžence a křížky. Ze 
součástí oděvů bylo nalezeno několik knofl íků a přezka 
opasku. V zásypech byly nalezeny tři krejcary z let 1858, 
1859 a 1860. 

Pavla Skalická

Resumé
Rychvald (Bez. Karviná), St.-Anna-Kirche, Parz. Nr. 

305, 319. Neuzeit. Kirche, Friedhof. Rettungsgrabung.

SLAVKOV (K. Ú. SLAVKOV U OPAVY, OKR. OPAVA)
Lipová ulice, parc. č. 1243/1-7. Středověk, novo-

věk. Sídliště. Záchranný výzkum.

V souvislosti s budováním infrastruktury pro šest ro-
dinných domů byl při jižním okraji intravilánu obce pro-
veden záchranný výzkum (2010–2011, Národní památ-
kový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, akce č. 
55/11). V místech příjezdové komunikace a na parcelách 
budoucích staveb rodinných domů byla skryta ornice. 
Při ručním začištění podorniční vrstvy byl nalezen jeden 
zdobený keramický fragment nádoby, rámcově datova-
telný do 13. století (obr. 116) a menší shluk fragmentů 
mazanice. Dále bylo z této uloženiny získáno na tři de-
sítky novověkých keramických fragmentů nádob, z nichž 
zhruba polovina nesla stopy po glazování. V západním 

Obr. 118. Staré Město u Bruntálu, areál kostela Nepo-
skvrněného početí Panny Marie. Situace archeologického 
výzkumu provedeného v roce 2011.
Abb. 118. Staré Město u Bruntálu, Mariä-Empfängnis-
Kirche. Bezeichnung der Grabung im 2011. 

Obr. 119. Staré Město u Bruntálu, areál kostela Nepo-
skvrněného početí Panny Marie. Superpozice pozdně 
románské apsidy a zdiva gotické boční kaple v jižním 
sousedství presbytáře.
Abb. 119. Staré Město u Bruntálu, Mariä-Empfängnis-
Kirche. Überlagerung der spätromanischen Apside und 
des gotischen Mauerwerkes, stammend aus die Seitenka-
pelle, in südlicher Nachbarschaft des Presbyteriums.
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prostoru stavby bylo dokumentováno několik blíže časo-
vě nezařaditelných kůlových jamek a jedna zásobní jáma 
kultury s lineární keramikou.

Pavel Malík

Resumé
Slavkov (Kat. Slavkov u Opavy, Bez. Opava), Lipová-

Straβe. Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

SPYTIHNĚV (OKR. ZLÍN)
„Hradiště“ – řečiště Moravy. Středověk. Kostel. 

Dokumentace.

Archeologický dohled byl realizován v průběhu sní-
žení hladiny jezu Spytihněv kvůli běžné kontrole a opra-
vám. Odkrytá kumulace štěrku a kamenů v řečišti Moravy 
je dle přítomnosti architektonických článků a fragmentů 
zdiva nepochybně destrukcí středověké sakrální stavby 
blíže nezjistitelného půdorysu (obr. 117). Přímo na místě 
již nejsou dochovány žádné intaktní archeologické situ-
ace, zcela chybí případné pozůstatky původních vrstev. 
Zbytky stavby včetně drobných reliktů zdiva 900 a 901, 
jsou ve všech případech přemístěné, původní dispozici 
a polohu kostela není možné zjistit. Nelze vyloučit, že já-
dro stavby popisované V. Hrubým (naposledy Kohoutek, 
Vácha, Vrla 2005) je dnes překryto povodňovou hrází na 
pravém břehu řeky a nalezené relikty se pouze zřítily do 
řečiště. Dosud vyzvednuté architektonické články jsou 
jasně vrcholně středověkého původu a se zmiňovaným 
velkofarním kostelem je lze spojovat jen stěží.

Ivan Čižmář, David Parma

Literatura
Kohoutek, J., Vácha, Z., Vrla, R. 2005: Výzkum stře-

dověké architektury na Zlínsku IV. Archaeologia his-
torica 30, 67–77.

Resumé
Spytihněv (Bez. Zlín), “Hradiště” – Morava Flussbett. 

Mittelalter. Kirche. Dokumentation.

STARÉ MĚSTO (K. Ú. STARÉ MĚSTO U BRUNTÁLU, 
OKR. BRUNTÁL)

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, parc. 
č. 108. Středověk, novověk. Kostel. Záchranný vý-
zkum.

V měsících červenci až listopadu 2011 proběhl v ná-
vaznosti na projekt nově budované dešťové kanalizace 
a drenáže srážkových vod zjišťovací a záchranný archeo-
logický výzkum v areálu kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu (akce Národní-
ho památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Ostravě 51/11).

Areálu staroměstského kostela, jehož dnešní podoba 
je výsledkem barokní přestavby z roku 1787, věnovala 
v minulosti pozornost řada badatelů. Diskuse byla ve-
dena zejména k jeho pozdně románskému předchůdci, 
kterému náleží velký portál s půlkruhovou archivoltou 
dochovaný v západní zdi hlavní lodi (srov. Prix 1991, zde 
další literatura; Samek 1994, 270-271). Archeologické 
výzkumy Svatopluka Břízy (k jejich výsledkům viz Prix 
1991 a 1999) a Jiřího Kohoutka (2004; Kohoutek, Milit-
ký 2003) odkryly severně od presbytáře, po stranách lodi 
a v závěru gotického presbytáře, adaptovaného v roce 
1787 na sakristii, relikty zdiva, které bylo možno spojit 
se staršími stavebními fázemi kostela. Zkoumány byly 
také příkop a obvodová kamenná zeď vymezující areál 
spolu s vnitřním příkopem v jeho centrální části. Získané 
poznatky ovšem neumožnily zkoumané situace přesněji 
časově zařadit a také románská podoba kostela zůstávala 
blíže neznámá. Archeologicky bylo ale doloženo, že jeho 
loď byla větší než dnešní barokní, a závěr byl zakončen 
polokruhovitou apsidou, nahrazenou později gotickým 
polygonálním závěrem.

Archeologický výzkum v roce 2011 (obr. 118) jednak 
potvrdil existenci románského základového zdiva při již-
ní části lodi, a navíc odkryl v jižním sousedství presby-
táře další podkovovitou apsidu zjevně související s nej-
starší stavební fází kostela, interpretovanou následně jako 
součást závěru velké trojlodní baziliky, jemuž náleží i ap-
sida zjištěná v r. 2002 Jiřím Kohoutkem (na interpretaci 
získaných poznatků ze stavebně historického hlediska se 
významně podílel PhDr. Dalibor Prix, CSc., z Ústavu dě-
jin umění AV ČR). Ze stavebního horizontu kostela a ze 
zásypů nejstarších hrobových jam pocházejí keramické 
zlomky raně středověké výrobní tradice, které dokládají, 
že počátky kostela spadají do 1. poloviny 13. století, kdy 
tato stavba patrně sloužila jako duchovní centrum oblasti, 
zajištěné magdeburským městským právem, uděleným 
bruntálským osadníkům před rokem 1213 markrabětem 
Vladislavem Jindřichem (srov. např. Wihoda 2007, 234). 
Relikty apsidy překrývalo zdivo gotické kvadratické 
kaple s opěráky, vybavené dlažbou z plochých kamenů 
a kvadratickou oltářní menzou (obr. 119). Kaple, dříve 
interpretovaná jako přístavek nad studnou, byla zbořena 
v rámci barokní přestavby kostela v roce 1787 a teprve 
po její demolici zde byla vyhloubena studna, která je ze 
stratigrafi ckého hlediska nejmladší stavební konstrukcí 
v tomto prostoru.

V jižní části areálu kostela, tzn. v prostoru mezi obě-
ma příkopy (jejich jižní, níže položený segment se ale 
nedochoval), byla v rámci archeologického výzkumu 
položena přibližně 85 m dlouhá sonda, která se dotkla 
i vnitřního příkopu. Z důvodu absence nálezů se jej ale 
ani nyní nepodařilo blíže datovat. Stavební materiál ve 
spodní části jeho výplně nicméně dokládá, že tento útvar 
souvisí s některou ze stavebních fází kostela. Zjištěná 
hloubka pohybující se kolem 0,7 m ukazuje nejspíše  na 
jeho symbolickou funkci. 
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V exteriéru příkopu bylo v trase liniového výkopu pro 
odvodnění areálu odkryto cca 60 hrobů, které lze časo-
vě zařadit většinou jen relativně na základě vzájemných 
superpozic, přičemž je zřejmé, že tato část areálu byla in-
tenzivně využívaná k pohřbívání od středověku až do 1. 
poloviny 20. století. I zde naprosto absentovaly jakékoliv 
stopy sídlištních aktivit s výjimkou jednoho zahloubené-
ho objektu s poměrně četnými keramickými nálezy z pře-
lomu 15. a 16. století, zjištěného poblíž vjezdu na hřbitov. 

Michal Zezula, Marek Kiecoň
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Resumé
Staré Město (Kat. Staré Město u Bruntálu, Bez. Brun-

tál), Mariä-Empfängnis-Kirche, Parz. Nr. 108. Mittelal-
ter, Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

Obr. 120. Svatobořice-Mistřín (okr. Hodonín). Pohled na 
prozkoumaný kostrový pohřeb.
Fig. 120. Svatobořice-Mistřín (Hodonín District.). A view 
of the excavated skeleton grave.

Obr. 121. Svitavy (k. ú. Moravský Lačnov). Sekera. 
Abb. 121. Svitavy (Kat. Moravský Lačnov). Beile.

Obr. 122. Svitavy (k. ú. Moravský Lačnov). Sekera. 
Abb. 122. Svitavy (Kat. Moravský Lačnov). Beile.
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STARÝ BOHUMÍN (OKR. KARVINÁ)
Slezská ulice, parc. č. 217/5. Novověk. Město. Zá-

chranný výzkum.

V souvislosti se stavebními úpravami a přístavbou 
nového objektu  k zadnímu traktu domu č. p. 150 byl pro-
veden záchranný výzkum (23. 12. 2010, akce Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
Ostrava č. 125/10). Dokumentací profi lů bylo zjištěna cca 
1,5 m mocné novověké souvrství obsahující keramické 
fragmenty nádob, kachlů a kostí. 

Pavel Malík
Resumé

Starý Bohumín (Bez. Karviná), Slezská-Straβe. Neu-
zeit. Stadt. Rettungsgrabung.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (K. Ú. MISTŘÍN, OKR. HO-
DONÍN)

„Trávníky“. Doba mladohradištní. Pohřebiště. Zá-
chranný výzkum.

V roce 2012 se při stavbě silnice II/422 ve Svatobo-
řicích-Mistříně během několika pracovních dnů podaři-
lo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to 
včetně několika sídlištních objektů náležejících kultu-
ře únětické (viz oddíl Doba bronzová). Práce probíhaly 
v závislosti na intenzivním postupu rekonstrukce vozov-
ky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená 
místa s archeologickou situací, která se koncentrovala 
zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kos-
telem. Především laténskými nálezy a středověkým po-
hřebištěm známá lokalita (Filip 1953; Dohnal, Onduš 
1964) leží u pravého břehu řeky Kyjovky (dříve Stupavy) 
u nynějšího hřbitova, na mírném, k jihovýchodu obráce-
ném svahu, který jižním směrem přechází do inundačního 
terénu. Většinu prostoru dnes zabírají domky a dvory se 
zahradami. V souřadnicovém systému S-JTSK je poloha 
zkoumané pozitivní situace dána okolím bodu y=566460, 
x=1189091. Vedle již zmíněných nálezů z doby bronzové 

je pro poznání historie regionu bezpochyby velmi přínos-
ný objev další části mladohradištního pohřebiště, dato-
vaného nálezy denárů do poloviny 11. století. Nalezeno 
a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to 
jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů (obr. 120). 
Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vy-
soký počet mincí, několik obvyklých bronzových i stří-
brných záušnic a jeden bronzový prsten. Další výsled-
ky tohoto záchranného výzkumu proto přinese odborné 
zpracování získaných poznatků, a to zejména společně 
s antropologickým a numismatickým rozborem.

Marek Lečbych
Literatura
Filip, J. 1953: Keltské pohřebiště v Mistříně a žeh u mo-

ravských Keltů, Archeologické rozhledy 5, 332–361.
Dohnal, V., Ondruš, V. 1964: Výzkum na laténském po-
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Resumé
Svatobořice-Mistřín (Mistřín Cadastre, Hodonín Dis-

trict), „Trávníky“. A part of a Middle Ages cemetery from 
11th century was excavated during the rescue excavation 
in 2012.

SVITAVY (K. Ú. MORAVSKÝ LAČNOV, OKR. SVITA-
VY)

„Zadní pole“. Vrcholný středověk. Sekera. Ojedi-
nělý nález.

Koncem 50. let minulého století nalezl pan Ing. Moj-
mír Fadrný z Hradce nad Svitavou (jako malý chlapec 
tehdy ještě bydlící v Lačnově) na poli železnou sekeru 
(obr. 121, 122). Místo nálezu udávají koordináty na ZM 
1:10 000, listu 14-34-13, 105:184 s přesností cca 100 m. 
Předmět je uložen u nálezce.

Obr. 123. Synalov, hrad Osiky. 
Okraje a zdobené fragmenty. 
Abb. 123. Synalov, Burg Osiky. 
Die Keramikränder und dekorierte 
Fragmenten. 
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Sekera náleží k typu Xa podle M. Głoska, dle ikono-
grafi ckých pramenů datovanému do 14.–16. století (Gło-
sek 1996, 46–49, 80), s možnou datací již do 13. století. 
Analogie nacházíme např. v Sezimově Ústí (s datací do 
zánikového horizontu lokality, respektive před r. 1420; 
Krajíc 2003, 166, tab. 135: K143/2894), Semonicích 
(přelom 13. a 14. století; Huml 1967, 16, 36, tab. IX:1), 
na lelekovickém hradu (14.–15. století; Unger 1999, 123, 
obr. 135:1), aj.

Sekery tohoto typu bývají někdy pojímány vzhledem 
k přítomnosti dlouhé tuleje a spuštěnému ostří za válečné, 
toto označení je ale považováno za diskutabilní (Durdík 
1983, 16), což potvrzují ikonografi cké prameny (např. 
Głosek 1996, 46).

David Vích
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Resumé
Svitavy (Kat. Moravský Lačnov, Bez. Svitavy). Spät-

mittelalter. Beil. Einzelfund.

SYNALOV (OKR. BRNO-VENKOV)
Hrad Osiky. Středověk. Hrad, keramika. Povrcho-

vý sběr. 

Lokalizace: 49°26’37.43”N, 16°25’28.28”E. Poloměr 
10 m.

Dne 15. září 2012 nalezl autor na jihovýchodním rohu 
reliktu při západní straně jádra hradu 41 fragmentů ke-
ramických střepů (obr. 123). Podle charakteru materiá-
lu se jedná o vytříděné fragmenty pocházející po zásahu 
nelegálního výkopce ze zmíněného reliktu. Keramika je 
redukčně pálená, tmavě hnědé či černé barvy, často s ob-
sahem tuhy. Z uvedeného celkového množství patří 30 
kusů k výdutím (z toho 4 kusy jsou zdobeny žlábky), 
5 fragmentů patří ke spodní části nádob, 1 kus je reliktem 
dna nádoby (s podsýpkou), 3 fragmenty představují okra-
je, 1 fragment byl uchem konvice třmenové či džbánu, 
1 je částí těla zásobnice a 1 je neurčitelný. Lze je datovat 
do období kolem poloviny 13. století. Hrad je v písem-
ných pramenech doložen jen nepřímo roku 1407, kdy 
se u Lomnice připomíná kostel na lokalitě „Podhrade“ 
(Brandl 1873, 15; Plaček 2001, 462–463).  Tehdy ale byl 
už zaniklý.

Stanislav Vohryzek

Literatura
Brandl, V. (ed.) 1873: Knihy půhonné a nálezové. 

Brunae: Sumptibus Deputationis March. Moraviae.
Plaček, M. 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských 
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Obr. 124. Štramberk, místní část 
Tamovice, kostel sv. Kateřiny. 
Půdorys kostela s vynesenou si-
tuací archeologicky zkoumaných 
ploch. 
Abb. 124. Štramberk, Ortsteil 
Tamovice, St.-Katharinen-Kirche. 
Grundriss der Kirche mit Be-
zeichnung der Grabungsfl äche. 
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Resumé
Synalov (Bez. Blansko), Burg Osiky. Mittelalter. 

Burg, Keramikfragmenten. Oberfl ächensammlung. 

ŠTĚPÁNKOVICE (OKR. OPAVA)
Hlavní ulice, parc. č. 899, 900. Středověk, novověk. 

Vesnice, hřbitov. Povrchové nálezy.

V bezprostřední blízkosti kostela sv. Kateřiny z roku 
1756 a na přiléhající parcele byly na jaře 2011 provádě-
ny skrývky a bagrovací práce související s úpravou okolí 
kostela. Při těchto zemních pracích byla odkryta novo-
věká skládka nepravidelného oválného tvaru, obsahující 
velké množství značně se rozpadajících lidských kostí 
(akce Národního památkového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště Ostrava číslo 41/11). Dále se na techni-
kou rozrušeném písčitém podloží nalézaly dva předměty 
funerálního charakteru, a to ztrouchnivělý dřevěný frag-
ment desky rakve a kovový křížek. V blízkosti vchodu do 

kostela byl na povrchu podloží nalezen menší fragment 
nádoby z období vrcholného středověku. 

Pavel Malík
Resumé

Štěpánkovice (Bez. Opava), Hlavní-Straβe. Mittelal-
ter, Neuzeit. Dorf, Friedhof. Oberfl ächenfunde.

ŠTRAMBERK (OKR. NOVÝ JIČÍN)
Místní část Tamovice, kostel sv. Kateřiny, parc. 

č. 2583. Středověk, novověk. Kostel. Záchranný vý-
zkum.

V souvislosti s celkovou obnovou kostela sv. Kateřiny 
v Tamovicích proběhl v letech 2011 a 2012 záchranný 
archeologický výzkum, realizovaný archeologickým pra-
covištěm Národního památkového ústavu Ostrava (akce 
č. 33/11). Kostel je situován na konec pozvolně klesají-
cího východního svahu vrchu Holivák, nad hranou údol-
ní nivy říčky Sedlnice. Obklopuje jej hřbitov obehnaný 
dřevěným ohrazením. Kostel byl původně součástí vsi 
Tamovice, která v 16. století zanikla. Dnes se tak jedná 
o solitérní stavbu bez vazby na dřívější urbanistickou 
strukturu.   

Ves Tamovice byla založena pravděpodobně na pře-
lomu 13. a 14. století v rámci vrcholně středověké kolo-
nizace podhůří Beskyd. Kostel byl vybudován patrně na 
přelomu 14. a 15. století nebo v průběhu 1. poloviny 15. 
století a v dalších staletích byl stavebně upravován. Ve 
stávající podobě se jedná o prosté jednolodí s kvadratic-
kým presbytářem na východě, se sakristií po jeho severní 
straně a s panskou oratoří v patře. Jižní vstup do lodi je 
kryt obdélnou předsíňkou, loď je ze tří stran obklope-
na dřevěným krytým ochozem na šesti zděných pilířích 
(Prix 1994, 98–99).  

Archeologický výzkum stavbou dotčených ploch 
v interiéru kostela, realizovaný vzhledem k povaze sta-
vebních zásahů metodou plošného odkryvu, proběhl 
v severní polovině lodi (sonda S1), v sakristii (sonda S3) 
a v ossariu druhotně přiloženém zvenčí k sakristii (son-
da S6, obr. 124). V rámci všech těchto archeologicky 
zkoumaných ploch byly zachyceny pohřby staršího stře-
dověkého pohřebiště, které předcházelo výstavbě koste-
la a fungovalo v počátečním období existence vesnice. 
Kostrové pohřby v natažené poloze na zádech orientova-
né ve směru západ – východ byly v některých případech 
uloženy v rakvích. Tento hřbitovní horizont byl následně 
narušen základovým výkopem pro obvodové zdivo kos-
tela. V interiéru kostelní lodi se poté intenzivně pohřbí-
valo, archeologickým výzkumem bylo zachyceno cca 40 
kostrových pohřbů orientovaných opět ve směru západ 
– východ (pouze jeden pohřeb vykazoval orientaci sever 
– jih). Vlivem dlouhodobého pohřbívání na omezeném 
prostoru vykazuje kostelní pohřebiště etážovitý charak-
ter, jednotlivé pohřby se vzájemně porušují. Zemřelí byli 
uloženi v natažené poloze na zádech, přítomnost hřebíků 
a fragmentů dřeva v některých případech dokládá exis-

Obr. 125. Štramberk, místní část Tamovice, kostel sv. 
Kateřiny. Interiérové pohřby v severní části lodi. Sonda 
S1, pohled od východu. Foto F. Kolář.
Abb. 125. Štramberk, Ortsteil Tamovice, St.-Katharinen-
Kirche. Kirchenbestattungen im nördlichen Teil des Schif-
fes. Grabungsschnitt S1, Blick von Osten. Foto F. Kolář.
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tenci rakví. Důsledná absence doprovodných předmětů 
v hrobových jamách spolu s výrazným narušením hřbi-
tovního horizontu novověkou dlažbou odkazuje na prav-
děpodobný středověký až raně novověký původ pohřbů 
(obr. 125). Ostatky z pohřbů narušených při budování 
dlažby v kostele, stejně jako z pohřbů průběžně narušo-
vaných na hřbitově byly ukládány v ossariu. Archeolo-
gická činnost v exteriéru stavby se omezila na dozorování 
mělkých výkopů pro dešťovou kanalizaci, pozitivním vý-
sledkem bylo zachycení pozůstatků ubouraného zděného 
opěrného pilíře při severovýchodním nároží sakristie.

František Kolář
Literatura
Prix, D. 1994: Příspěvek k historii kostela sv. Kateřiny 

a zaniklé vsi Tamovice, okres Nový Jičín. Časopis 
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Resumé
Štramberk (Bez. Nový Jičín), Ortsteil Tamovice, St.-

Katharinen-Kirche. Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Ret-
tungsgrabung.

TŘEBÍČ (K. Ú. PODKLÁŠTEŘÍ, OKR. TŘEBÍČ)
„Zámek“. Vrcholný středověk, novověk. Klášter 

a zámek. Záchranný výzkum.

Stavební práce odkryly v měsících březnu a dub-
nu 2011 východní a jižní obvod kvadratury – křížovou 
chodbu bývalého benediktinského kláštera v Třebíči. Ná-
sledným archeologickým výzkumem byly pod podlahami 
místností a pod vrstvami recentní sutě a zásypu nalezeny 
pozůstatky udusaných hliněných podlah, respektive po-
chozích horizontů. Podle nálezů po nich chodili lidé v ob-
dobí vrcholného středověku až raného novověku. Pod-
lahy byly zachyceny ve 3 sondách i v rozsáhlejší ploše, 
přičemž byly tvořeny tenkou vrstvičkou udusaného jílu.

Z mobiliáře je nutné upozornit na velký soubor zlom-
ků keramických nádob, zvířecích i lidských kostí, kam-
nových kachlů, skla i drobných kovových předmětů (hře-
by, přezka, atd.). Tyto nálezy odpovídají 13.–18. století.

V červnu probíhal výzkum výkopů pro výtahovou 
šachtu v přízemí západní části bývalého kláštera. Opět 
v křížové chodbě se podařilo zachytit celkem 12 pohřbů 
dětí a dospělých. Pohřbení byli uloženi v rakvích až ve 
3 vrstvách nad sebou. Stav zachování kostí byl různoro-
dý, od zachovaných skeletů až po zcela rozložené kosti 
i větší části koster. Podle předběžného určení jde o do-
klad pohřbívání benediktinských mnichů v areálu kláš-
tera v období 13.–15. století. Zřejmě desítky až stovky 
dalších pohřbů čekají na odhalení budoucími výzkumy 
v celé kvadratuře bývalého kláštera.

Další fáze výzkumu v areálu bývalého benediktinské-
ho kláštera v Třebíči – Zámku se soustředila na vnější 
nádvoří západně od baziliky sv. Prokopa. Výzkum vyvo-
laný plošným snížením vrstev nádvoří proběhl v srpnu až 
listopadu 2012. Podařilo se zachytit útržky novověkého 
dláždění některých partií nádvoří, které bylo složeno 
z valounů křemene a hornin regionálního původu. Dále 
byly zjištěny ostrůvkovitě zachované zbytky pochozích 
a sídlištních vrstev souvisejících s životem sousedního 
kláštera a pozdějšího zámku. Mimo zahloubené objekty 
s nejasnou funkcí se zde nalézal zasypaný úvoz vrcholně 
středověké komunikace (?), okrouhlý objekt interpreto-
vaný snad jako studna či baptisterium a 2 vápenické pece. 
Obě kamenné pece poskytly velké množství suroviny, 
a to krystalického vápence i dolomitu ze zdrojů západ-
ně a severozápadně od Třebíče. Jsou podle nálezových 
okolností s největší pravděpodobností datovatelné do 16. 
století, kdy byla stavěna budova „Předzámčí“. Kamenné 
konstrukce jsou zvláště reprezentovány 2 metry široký-
mi základy středověké hradby oddělující vnější nádvoří 
od sousedního hospodářského zázemí a parku. Většina 
pozůstatků ostatních kamenných konstrukcí a základů 
(např. věžice?, zdi tarasu?) však pocházela až z novověku 

Obr. 126. Uherské Hradiště, Pro-
střední ulice. Pohled na odkrytou 
studnu ve dvoře traktu č. p. 41. 
Foto L. Chvalkovský.
Abb. 126. Uherské Hradiště, 
Prostřední-Straβe. Ein Anblick auf 
den entdeckten Brunnen im Hof-
trakt Nr. 41. Foto L. Chvalkovský. 
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a byla často druhotně složena z románských architekto-
nických prvků a pečlivě opracovaných kvádříků pochá-
zejících z blízké baziliky sv. Prokopa.

Pochozí, odpadní a sídlištní vrstvy nádvoří obsahova-
ly velké množství mobiliáře ze 13.–20. století, především 
keramiky. Keramika byla jednak stavební (prejzy, cihly 
i dlaždice), jednak šlo o zlomky velice rozmanitých tva-
rů stolních, kuchyňských a zásobních nádob. Překvapi-
vým zjištěním je skutečnost, že některé tvary nádob plně 
odpovídají keramice tzv. „severomoravského výrobního 
okruhu“. Velmi rozsáhlá je nalezená kolekce kostí hospo-
dářských zvířat. Mezi kovovými nálezy byly nejběžněj-
ší železné hřeby i kování a z jiných předmětů je možné 
upozornit na militária (šipky kuší a luků), drobné stříbrné 
a měděné mince a bronzové součásti oděvu a ozdoby.

Milan Vokáč, David Zimola

Resumé
Třebíč (Kat. Podklášteří, Bez. Třebíč), „Schloss“. 

Mittelalter, Neuzeit. Kloster, Schloss. Rettungsgrabung. 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Prostřední ulice, č. p. 41. Barokní období. Studna. 

Záchranný výzkum.

V měsíci květnu 2012 proběhl archeologický výzkum 
při stavebních pracích na rekonstrukci pavlačového domu 
č. p. 41 v Prostřední ulici v Uherském Hradišti. Lokalita 
se nachází v historickém centru města Uherské Hradiště 
mezi ulicí Prostřední a Zelným trhem. Jedná se o řadový 
jednopatrový dům na jihozápadní straně ulice Prostřední. 
Přístup do obytné části předního domu je možný zadním 

domem a přes dvůr ze strany Zelného trhu, kde na vstup 
navazuje jednoramenné křivočaré schodiště s vřetenovou 
zdí. Na dům při ulici navazuje po pravé straně dvorní kří-
dlo se zadním okoseným nárožím připojené užším krč-
kem. Za ním se nachází jednopatrový obytný dům orien-
tovaný k Zelnému trhu, v přízemí s průjezdem. Dnešní 
stavební podoba předního domu pochází z 19. století. 
Je vystavěn na místě domu staršího, který je známý na 
mapě stabilního katastru z roku 1824 ještě bez existence 
dvorního křídla. Zadní dům při Zelném trhu pochází také 
z konce 19. století. Oba domy byly přestavěny v letech 
1901–1902, z této úpravy pochází byty v patře i dnešní 
schodiště domu u Prostřední ulice. Starší přední dům má 
novorenesanční fasádu dochovanou v patře, mladší zad-
ní dům je orientovaný do Zelného trhu. Oba domy jsou 
propojeny dvorním křídlem, které je nedílnou součástí 
dochované kompozice.

Jako nejstarší vlastník domu č. p. 41 (původně č. 52) 
je uváděn zlatník Emerich k roku 1595, dále jsou známi 
Adam Píšťalka a Jan Kapusta. Po jeho smrti dům koupil 
roku 1621 Jan Wintermann a roku 1628 Jiří Nosal, který 
jej držel ještě roku 1634. K roku 1678 je známý majitel 
Antonín Erna, jehož dědici prodali dům perníkáři Pavlu 
Winklerovi. Roku 1774 je majitelkou jeho vdova Marie 
Anna Sänderová, roku 1821 Ignác Špiler junior, roku 
1853 František Friedl, 1870 Johann a Caroline Breyer 
(Fišer 1921, 201).

Při úpravách zadní části traktu domu blíže k Zelnému 
trhu byla po skrytí stávající dlažby odkryta studna, re-
spektive její kamenné okruží o vnitřním průměru 103 cm. 
Studna byla překryta menší valenou klenbou z pálených 
cihel. Na dně studny byla patrná voda. Prostým měřením 
byla zjištěna hloubka na dno 565 cm. Vzhledem ke ka-
menné konstrukci studny bylo přistoupeno ke zjišťovací-
mu archeologickému výzkumu.

Obr. 127. Uherské Hradiš-
tě. Oprava kanalizace (sto-
ky AV-2, AV-6a, AV-6c), 
září – prosinec 2012. Poloha 
liniových výkopů: 1. ulice 
Menclovice, 2. ulice Žero-
tínova – Na Baště, 3. ulice 
Dlouhá – Na Baště.
Abb. 127. Uherské Hradiště. 
Reparatur der Kanalisation 
(Kanäle AV-2, AV-6a, AV-6c), 
Septemper – Dezember 2012. 
Position der Liniengra-
ben: 1. Menclovice-Straβe, 
2. Žerotínova-Straβe – Na 
Baště-Straβe, 3. Dlouhá-
Straβe – Na Baště-Straβe. 
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Po odčerpání vody ze dna (cca 50 cm) bylo zjištěno, 
že studna je odshora až dolů postavena z pískovcových 
kvádrů, ve spodní části velmi masivních, kladených na-
sucho, bez použití jakéhokoliv pojiva. Do dna studny, 
tvořeného písčitým materiálem promíšeným s úlomky 
cihel a dřev, byla zkušebně zaražena geologická sonda 
do hloubky cca 50–60 cm. Z tohoto důvodu se přikročilo 
k odčerpání veškeré vody ze studny a průběžnému čištění 
a odebírání dna (obr. 126). Veškerý odebraný materiál ze 
dna studny byl ukládán do barelů a následně byl podrob-
ně zkoumán a tříděn. Tímto způsobem se podařilo sní-
žit dno studny o dalších 40 cm a z vytěženého „zásypu“ 
získat cca 150 ks zlomků keramiky (převážně ze 17.–18. 
století), zvířecích kostí, částí želez a kusy dřev. Všechny 
tyto nálezy budou předmětem dalšího zpracování.

Dno studny bylo sníženo až po její základ tvořený 
masivním základovým dubovým rámem, který nesl celou 
konstrukci. Nacházelo se v hloubce 605 cm a sestávalo 
z naplavených písků, které sloužily jako přirozená fi ltrace 
vody.

Kromě průzkumu studny byly sledovány i výkopy pro 
uložení přípojek a kanalizace v zadní části traktu domu 
č. 41 ve směru do Zelného trhu. Výkopy byly vedeny 
v hloubce 70–205 cm v původních rýhách, s výjimkou 
koncové části při vyústění do Zelného trhu. Zde byla pro-
vedena pouze fotodokumentace a stratigrafi cká měření, 
protože se jednalo o výkopy vedené v navážkových a již 
jednou narušených vrstvách.

Archeologický výzkum zadní části traktu č. p. 41 při-
nesl zajímavý poznatek nálezem unikátní kamenné stud-
ny. Studna objevená v zadní části traktu domu měla pů-
vodní hloubku 605 cm, vnitřní průměr 97–103 cm a byla 
celá postavena na masivním dubovém trámu víceméně 
čtvercového půdorysu. Zdivo studny bylo zhotoveno 
z pískovcových kvádrů a opracovaných kamenů. Zejmé-
na ve spodní části studny, kde byly použity opracované 
kvádry o rozměrech 40 x 25 cm, je možné uvažovat i o je-
jich původním umístění například v městském opevňo-
vacím systému. Směrem k ústí studny již byly kameny 
menší, převážně nepravidelného tvaru. Otázkou zůstává 
datování vzniku studny, můžeme ji rámcově zařadit do 
17.–18. století. Tomu by odpovídal i zlomkový keramic-
ký materiál objevený u dna studny, jenž bude předmětem 
dalšího zpracování.

Miroslav Vaškových
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Resumé
Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště). Barock. 

Brunnen. Rettungsgrabung.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ  HRADIŠTĚ)
Ulice Menclovice, parc. č. 1168/3; 110/14. 19. stole-

tí. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi dvěma body S-JTSK: 1. (X-
538080.2110, Y-1180614.0730), 2. (X-538 140.4670, 
Y-1180 784.3387).     

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace došlo v září 
až listopadu 2012 k archeologickému dohledu na trase 
výkopu v ulici Menclovice, a to od jejího vyústění na 
Moravním náměstí (na severu) až po šachtu u domu číslo 
popisné 962 (na jihozápadě; obr. 127:1). Jednalo se o li-
niový výkop o délce 180 m, šíři minimálně 1 m. Hloub-
ka výkopu dosahovala od 4,5 m na severu po maximálně 
3,0 m na jihozápadě. Lokalita se nachází na severozápadě 
katastru Uherského Hradiště, mimo historické jádro, ale 
ještě v ochranném pásmu městské památkové zóny. Jed-
nalo se původně o nezastavěnou plochu předměstí západ-
ně středověkých a posléze barokních hradeb, ze severu 
a západu ohraničenou meandrující Moravou. Odpadní 
vrstva v místě vyústění ulice Menclovice z Moravního 
náměstí vznikla na vnější straně někdejšího barokní-
ho bastionu. Z vrstvy byly získány tři novověké střepy 
(včetně zlomku z porcelánové pokličky), datované do 19. 
století (Menoušková 2012a). 

Ulice Žerotínova, Na Baště, Dlouhá, parc. č. 
653/14; 653/13, 653/10. Pozdní středověk, novověk. 
Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: dvě linie vymezené body S-JTSK: úsek 
ul. Žerotínova – Na Baště 1. (X -537937.00, Y-1180766.00), 
2. (X-538033.00, Y-1180761.00), 3. (X-538034.00, 
Y-1180802.00), 4. (X -538059.00, Y-1180816.00), 5. (X-
538064.00, Y-1180813.00); úsek ul. Dlouhá – Na Baště 1. (X-
537950.00, Y-1180901.00), 2. (X-537979.00, Y-1180964.00), 
3. (X-538030.00, Y-11809 76.00), 4. (X-538036.00,  
Y-1180951.00), 5. (X-538040.00, Y-1180911.00).

V souvislosti s opravami kanalizace došlo v listopa-
du až prosinci 2012 k archeologickému dohledu na trase 
výkopů na severozápadě intravilánu města. Jednalo se 
o úsek ulic Žerotínova – Na Baště a ulic Dlouhá – Na 
Baště (obr. 127:2, 3). Nadmořská výška se pohybovala 
mezi 178,55–178,87 m n. m.

Výkop v úseku Žerotínova – Na Baště začínal při 
vyústění ulice Žerotínova z křižovatky s ulicí Dlouhou, 
pokračoval západním směrem a od  křižovatky s ulicí Na 
Baště dále na jih k šachtě před parc. č. 438, odtud jihozá-
padním směrem k šachtě uprostřed parku. Celková délka 
tohoto úseku činila 165,7 m, výkop dosahoval minimální 
šíře 1,2 m a hloubky kolem 2–3 m. Ulice Na Baště je 
k roku 1803 připomínána jako Žabárna – Froschlackgas-
se, později jako Antonínská (Čoupek 1984, 9) s odkazem 
na označení barokního bastionu, který zde sával a jehož 
půdorys je stále patrný v parcelaci dané oblasti. Jedna-
lo se původně o nezastavěnou plochu západně středově-
kých hradeb, ze severu a západu ohraničenou meandrující 
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Moravou. Oblast nebyla dotčena středověkou zástavbou, 
byla však využita po roce 1655, resp. 1658, kdy došlo 
k výstavbě předsunuté linie barokního opevnění – basti-
onu č. 7, sv. Antonína. Návrh konceptu barokního opev-
nění je přičítán Giovannimu Pieronimu, císařskému pev-
nostnímu staviteli. Stavební práce vedl tehdejší velitel 
pevnosti Diego Sebastian de Massonis, a to v duchu zá-
sad novoitalské a staroholandské inženýrské školy (Raš-
ticová, Čoupek 2007, 107). Veduta města od anonym-
ního autora z roku 1670 zachycuje bastion sv. Antonína 
v prostoru ulice Žerotínova a zejména v ulici Na Baště 
jako dostavěný. Při archeologickém dohledu výkopu byly 
v celé délce ulice Žerotínova a v severní části ulice Na 
Baště (zde doznívaly) zaznamenány různě mocné vrstvy 
s výskytem cihel či jejich zlomků, které neprovázel žád-
ný datující materiál (zvláště V6, V8, V9a–b, V11). Byly 
zjištěny od hloubky 0,3–0,4 m pod povrchem, nejčastě-
ji do hloubky 0,6–1,2 m. S ohledem na vývoj osídlení 
této části města je lze s velkou pravděpodobností spojit 
s přítomností, popřípadě destrukcí bastionu (eventuelně 
strážního objektu) a vročit je tak nejdříve do 2. poloviny 
17. století s přesahem do celého období novověku, tj. až 
do 19. století (Menoušková 2012b). 

Ve střední části délky ulice Žerotínova byly tyto vrst-
vy zaznamenány až na dno výkopu, tj. do hloubky 2,2 m. 
Zde byly kompaktní a tvořily souvislou plochu o dél-
ce 3–4 m. S ohledem na pažení výkopu je však nebylo 
možné blíže prozkoumat. Nelze proto vyloučit, tak jako 
v případě ulice Dlouhé (viz níže), že se jednalo o pozůs-
tatky strážního objektu. Jednalo se o GPS souřadnice 
49°07’003’’N a 17°45’699’’ E. Rovněž ve střední části 
délky výkopu, tj. před parcelním číslem 362, č. p. 239, 
byl z hloubky kolem 1 m pod současným povrchem zís-
kán kvalitně zpracovaný keramický soubor 20 ks střepů 
barokního stáří (17. století). Zaznamenána byla také mi-
nimálně jedna požárová vrstva (V12). Větší část výkopu 
v ulici Na Baště byla archeologicky negativní. 

Výkop v úseku Dlouhá – Na Baště začínal v křižovat-
ce s ulicí Sojákovou, pokračoval na jihozápad a západ po 
celé délce ulice Dlouhé. Od křižovatky s ulicí Na Baště 
vedl na sever, k šachtě u parc. č. 1683. Délka tohoto úse-
ku činila 187,5 m. Jednalo se o liniový výkop o šíři mi-
nimálně 1,2 m a hloubce 2–3,2 m. Největší hloubky rýha 
dosahovala v křižovatce s ulicí Sojákovou. Počátek vý-
kopu byl situován v těsném, západním sousedství dosud 
stojícího úseku středověké hradby. Podle dochovaných 
vedut, ale i nálezové situace lze předpokládat, že probíhal 
zčásti po trase vodního příkopu. Ten před křížením s uli-
cí Na Baště přetnul a zamířil na sever (ulice Na Baště) 
do nezastavěného prostoru mezi středověkou a barokní 
hradbou. Podle stavebně historického průzkumu (Gar-
davský 1978) je možné v jižní části ulice Na Baště (při 
západní uliční čáře) předpokládat linii barokní kurtiny, 
která propojovala bastion č. 7 sv. Antonína s bastionem 
č. 8 sv. Ignata, který je také datovaný po roce 1658. Ten 
se původně nacházel v prostoru jižní části ulice Na Baště 
a západní části dnešní ulice Dlouhá. Již zmíněný stavebně 
historický průzkum však tento bastion sv. Ignata označuje 
za porušený, což podporují i negativní výsledky archeo-
logického dohledu liniového výkopu v tomto úseku.   

Nejvýznamnější nálezové situace a movité archeolo-
gické nálezy (keramika, zvířecí kosti, břidlicová deska, 
dřevěné hroty kůlů) byly získány v počátečním úseku 
ulice Dlouhé. Od křižovatky této ulice s ulicí Na Baště 
již byly zaznamenávány jen sporadické, recentní vrstvy. 
Nálezová situace na počátku výkopu (od křižovatky ulic 
Sojákova a Dlouhá) korespondovala s poznatky zjiště-
nými archeologickým výzkumem při opravě navazující 
kmenové stoky na přelomu let 2007–2008 (Menouško-
vá 2009). Provázelo ji celkem 5 kusů hrotů dřevěných 
kůlů, které tvořily součást opevnění vodního příkopu. 
Vzhledem k torzovitosti nálezů nebylo možné dát ma-
teriál na dendrochronologickou analýzu, hroty je možné 
datovat jen nepřímo na základě analogií s nálezy z let 
2007–2008 do 15.–17. století (Menoušková 2009), kdy 
docházelo k opravám hradeb. První kůl se podařilo za-

Obr. 128. Uherské Hradiště, Ve-
lehradská třída. Barokní hradba.
Abb. 128. Uherské Hradiště, 
Velehradská-Straβe. Barock-
mauer.
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chytit na počátku výkopu při západním profi lu, tj. na GPS 
souřadnicích 49°07’005’’N a 17°45’701’’ E. Poslední, tj. 
pátý z kůlů, byl zaznamenán na 33. metru délky výkopu, 
a to na GPS souřadnicích 49°06’980’’N a 17°45’682’’E, 
4,5 m severozápadně od dosud stojící hradby, v hloubce 
2,7 m od povrchu. Dále již kůly zachyceny nebyly. 

Na GPS souřadnicích 49°04’790’’N a 17°47’390’’E 
se na 7. metru délky výkopu v ulici Dlouhé 0,6 m pod 
povrchem podařilo zachytit novověkou na maltu stavě-
nou cihlovou zeď, která pokračovala dále: 1) již mimo 
vlastní výkop západním směrem pod těleso vozovky a 2) 
jižně po trase výkopu. Dosahovala délky minimálně 9 m 
a výšky 0,6–0,8 m. Šíře zdi zůstala neověřena. Již před-
chozími výkopy inženýrských sítí byla porušena, proto 
byla následujících 7 m sledována jako destrukce a nelze 
stanovit její skutečnou délku.

Souběžně byla ve výkopu zajištěna opracovaná bři-
dlicová deska se stopami malty patrně související s ob-
jektem. Ve vrstvě nacházející se pod tělesem zdi byly 
zaznamenány nálezy keramiky datovatelné do 16.–17. 
století. Zeď, resp. cihlový objekt, je tedy stratigrafi cky 

mladší, ač prozatím bez přesnějšího datování. Na vedutě 
města z 20. let 18. století jsou zděné, cihlové stavby – 
skladiště a strážní objekty (situované převážně kolmo ke 
středověké hradbě, v prostoru mezi středověkým a barok-
ním opevněním) – znázorněny ve východní části města, 
kterou veduta zachycuje. Analogicky lze usuzovat, že 
se nacházely i v dalších bastionech (v našem případě na 
západě). Hypoteticky je možné zachycené zdivo přiřadit 
budově této funkce, přičemž obytný objekt v prostoru těs-
ně za vodním příkopem, mezi středověkými a barokními 
hradbami, lze zcela vyloučit. Také cihlové zdivo napoví-
dá, že se jednalo o stavbu strategičtějšího významu, která 
měla odolat i případnému požáru (Menoušková 2012b). 

Dana Menoušková
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Menclovice-Straβe, Parz. Nr. 1168/3; 110/14. 19. Ja-
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Obr. 129. Uherské Hradiště (k. ú. Sady), ulice Vřesová, 
Malostranská. Oprava kanalizace (stoka BVII-1a, BVII-
-1a-1), říjen – listopad 2012. Poloha liniových výkopů.
Abb. 129. Uherské Hradiště (Kat. Sady), Vřesová- und 
Malostranská-Straβen. Reparatur der Kanalisation (Ka-
nal BVII-1a, BVII-1a-1), Oktober – November 2012. Po-
sition der Liniengraben.
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Velehradská třída, č. p. 246. Novověk. Město, ka-

menná hradba. Záchranný výzkum.

V polovině měsíce července v roce 2012 proběhl zá-
chranný archeologický výzkum při stavebních zemních 
pracích při stavbě „Charitní centrum sv. Ludmily“. Stav-
ba byla realizována v centru města Uherské Hradiště, 
na ulici Velehradská třída č. p. 246 na stavební parcele 
č. 209/2. Zkoumaná plocha se nachází těsně za hranicí 
městské památkové zóny Uherské Hradiště ve dvorním 
traktu domu, na břehu řeky Moravy.

Při kopání základové spáry došlo k částečnému po-
rušení vrstvy kamení. Dle ikonografi ckých pramenů se 
jednalo o část barokního opevňovacího systému z polo-
viny 17. až poloviny 18. století. Kolmo na základovou 
spáru byla tedy následně vytyčena sonda o rozměrech 1,2 
x 3 m. Podařilo se odkrýt svrchní část kamenné hradby, 
tvořené masivními a částečně opracovanými pískovco-
vými bloky s vnější cihlovou plentou, která svou šířkou 
a směrem přesně kopírovala linii výkopu základové spáry 
(obr. 128). Šířka kamenné konstrukce byla 0,8 m, vněj-
ší čelo tvořila cihlová plenta o šířce 0,35 m. Výkop byl 
veden do hloubky 2 m od svrchní části zdiva v jednolité 
navážkové vrstvě, až u dna výkopu byla rozpoznatelná 
černá písčitá vrstva záplavového charakteru. Sonda svojí 
hloubkou nedosáhl samotného základu hradby. 

K barokní hradbě se z vnější strany připojovaly další 
konstrukční struktury; jednak to byl kamenný „schod“, 
stejného charakteru zdiva jako hradba, a potom cihlová 
valená klenba. Schodovité odsazení zdiva bylo zachyce-
no v hloubce 1,1 m, šířka odkryté části byla 0,35 m, délka 
0,6 m, zdivo pokračovalo dále do profi lu i do dna vý-
kopu. Svrchní část valené cihlové klenby byla zachyce-
na v hloubce 1,9 m a pokračovala dále pod hradbu i pod 
sousední profi ly. Jednalo se o pozůstatek kanalizačního 
systému, vnitřní prostor byl z velké části zasypán; těsně 
pod nejvyšším bodem byl však dutý prostor, který pokra-
čoval dále minimálně ve vzdálenosti 1 m v obou směrech, 
tj. směrem do města i ven za hradby.

Tomáš Chrástek   
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Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště), 
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ (K. Ú. SADY, OKR. UHERSKÉ  
HRADIŠTĚ)

Ulice Vřesová, Malostranská. 19. století – 30. léta 
20. století. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: tři samostatné linie vymezené body S-JT-
SK: úsek ul. Vřesová: 1. (X–536587.00, Y–1183234.00), 
2. (X–536530.00, Y–1183108.00), 3. (X–536499.00, 
Y–1183084.00); úsek ul. Malostranská 1. (X–536562.00, 

Y–1183180.00) 2. (X–536502.00, Y–1183188.00); úsek 
u železničního náspu 1. (X–536503.00, Y–1183275.00) 
2. (X–536535.00, Y–1183264.00). 

V souvislosti s opravou kanalizace v ulicích Vřesová, 
Malostranská a v bezejmenném úseku severně podél ná-
spu železniční trati (Brno – Vlárský průsmyk) v katastrál-
ním území uherskohradištských Sadů došlo v říjnu až lis-
topadu 2012 k archeologickému dohledu na trase výkopu. 
Ten probíhal nejprve ulicí Vřesovou ve směru jihozápad 
– severovýchod. Výkop začínal u šachty nedaleko náspu 
železniční trati (u zahrady domu č. p. 74) a pokračoval se-
verovýchodním směrem. V místě parčíku za parc. č. 122 
se výkop zalomil k severovýchodu a přeťal hlavní silni-
ci k šachtě v chodníku před parc. č. 51/1 (celková délka 
169,9 m). Druhá linie výkopu vedla ulicí Malostranskou 
a napojovala se na výkop v křižovatce s ulicí Vřesovou. 
Odtud vedla k východu až k šachtě před parc. č. 139/1 
(délka 69,4 m). Výkop končil před křížením s ulicemi 
Ztracená a Spálená. Třetí linie probíhala souběžně s ná-
spem železniční trati, u jeho paty ve směru severozápad 
–jihovýchod (délka 32,7 m), za zahradami domů. Výkop 
byl realizován jako otevřený o šíři více jak 1 m a hloubce 
2–3 m (obr. 129). 

Obr. 130. Uničov, Olomoucká ulice. Plocha výzkumu.
Abb. 130. Uničov, Olomoucká-Straβe. Plan der Ret-
tungsgrabung.
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Zájmová plocha leží na jihozápadě původního his-
torického osídlení Sadů. Zejména jižní polovina sledo-
vaných výkopů byla patrně výrazně ovlivněna blízkým 
tokem Olšavy, která je vzdušnou čarou vzdálená 150–200 
m jižně. Zcela na jihu v ulici Vřesové, a také při výkopu 
u paty železničního náspu, je dosud patrná terénní sní-
ženina, daná meandrující řekou, v novověku přehrazená 
železničním náspem. Právě s ní je možné spojit recentní 
odpadní vrstvu a  četné nálezy keramiky, zvířecích kos-
tí a skla z konce 19. a počátku 20. století. Vrstva s nále-
zy byla zaznamenána na počátku výkopu na jihu a jako 
nevelká čočka v těsném, severním sousedství novověké 
studny. Nálezy je možné datovat díky výskytu regionálně 
oblíbené zakuřované keramiky a dalších typických kera-
mických výrobků 19. století na jedné straně a díky nálezu 
zátky sodovky s nápisem výrobce (sodovkárna Králík), 
která v regionu působila během 20.–30. let 20. stole-
tí, na straně druhé. Na GPS souřadnicích 49°03’01’’N 
a 17°28’43’’E se v ulici Vřesové podařilo zachytit stud-
nu, která na základě svědectví pana Pochylého patřila 
jeho rodině, tj. k domu č. p. 11 a byla vybudovaná ko-
lem roku 1900. V ulici Malostranské se podařilo zachytit 
nálezovou situaci odpadní vrstvy patrně z 19. století při 
křížení s ulicí Vřesovou a při vyústění do křižovatky ulic 
Ztracená a Spálená, a to v místě budované šachty. Výkop 
prováděný podél paty železničního náspu (úsek bez po-
pisného označení) byl archeologicky negativní (Menouš-
ková 2012).

Dana Menoušková
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UNIČOV (OKR. OLOMOUC)
Olomoucká ulice. Středověk, novověk. Město. Zá-

chranný výzkum.

V měsíci srpnu 2010 byla zahájena celková rekon-
strukce komunikace a inženýrských sítí na Olomoucké 
ulici (obr. 130), která byla ve středověku vytyčena při-
bližně ve směru průběhu snad již předlokační komuni-
kace od Olomouce a spolu s jihozápadně orientovanou 
Litovelskou ulicí vytvářela lichoběžníkový půdorys trži-
ště, dnešního Masarykova náměstí. V severní části města 
se obě komunikace spojily, aby od  Šumvaldské brány 
směřovaly do prostoru Jeseníků za ložisky nerostných 
surovin. Pravděpodobně ještě ve středověku však došlo 
k preferenci komunikační trasy na Olomouc přes Štern-
berk Brníčskou branou a starou trasu na Olomouc přes 
Olomouckou ulici uzavřela jen pro pěší určená Vodní 
branka (Kuča 2008, 884; Michna 1980, 178–180). V tom-
to prostoru byl také ve 30. letech 13. století založen kon-
vent minoritů s kostelem sv. Kříže, ve kterém již v 70. 
letech 20. století proběhl archeologický výzkum P. Mich-
ny (1980). Tento výzkum objevil dva zahloubené sute-
rény domů datované před vznik kostela. Zatímco mladší 
z těchto suterénů, tzv. zemnice č. 5 z 2. poloviny 13. sto-
letí, vykazovala závislost orientace na průběh ulice, tak 
starší, tzv. zemnice č. 10 z 1. poloviny 13. století, ještě 
nerespektovala pravidelnou uliční strukturu. Výstavba 
kostela sv. Kříže a přilehlého hřbitova zjevně ovlivnily 
tvar ulice, jak ho známe z mapy stabilního katastru z roku 
1834. V roce 1980 byly při pokládce elektrických kabe-
lů jižně od kněžiště kostela nalezeny dva kostrové hroby 

Obr. 131. Uničov, Olomoucká uli-
ce. Ideální rekonstrukce prostoro-
vých vztahů zahloubených suterénů 
domů, dřevohliněné stavby (světle 
1. pol. 13. století, tmavě 2. pol. 13. 
století) a průběhu komunikace.
Abb. 131. Uničov, Olomoucká-
Straβe. Ideale Rekonstruktion räum-
licher Zusammenhängen zwischen 
eingetieften Kellergeschossen der 
Häuser, des Holz-Erde-Hauses (hell-
grau 1. Hälfte der 13. Jahrhundert, 
dunkelgrau 2. Hälfte der 13. Jahr-
hundert) und der Straβe. 



281

Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013

a zahloubené sídlištní objekty, které dokládají zástavbu 
v tomto prostoru již ve 13. století (Dohnal 1982).

Samotnému záchrannému výzkumu předcházely dvě 
drobné zjišťovací sondy S1/10 a S2/10 (0,9 × 0,9 m), 
které měly za cíl zjistit úroveň povrchu původního stře-
dověkého terénu. Ten byl zjištěn v hloubce cca 0,7 m 
pod současným povrchem. Vzhledem k této skutečnosti 
bylo se zástupci města a projektantem dohodnuto, že sa-
nační vrstvy komunikace by neměly zasahovat pod tuto 
úroveň a středověké terény tak byly uchovány pro příští 
generace. Po skrývce podsypu komunikace bylo potvr-
zeno předpokládané značné porušení původního terénu 
liniemi inženýrských sítí (cca 50 %). Dokumentovány 
byly přeložky a rekonstrukce sítí, které přinesly poznat-
ky o úpravách povrchu ulic ve 13. a 14. století v podobě 
tří horizontů primitivního dláždění oblázkovým štěrkem, 
dřevěným haťováním a kladením dřevěných štíp kolmo 
na linii osy ulice, místy v podobě dřevěného roštu. Toto 
dřevěné zpevnění komunikace je datováno do 13. století, 
obdobně jako analogické zpevnění ulice na Masaryko-
vě třídě v Litovli (Šlézar, Faltýnek 2004, 206). Jižně od 
klášterního kostela byla zachycena torza čtyř kostrových 
hrobů a ojedinělé mělce zahloubené objekty ze 13. století, 
stopy komunikace se zde již nenacházely.

Mezi důležité objevy patří také dva zachycené suteré-
ny domů dokumentované na řezech výkopů pro inženýr-
ské sítě. Starší suterén z 1. poloviny 13. století u situace 
III byl zahlouben 1,3 m do jílovitého podloží a u svého 
dna měl tři horizonty dřevěných podlah, z nichž mladší 
dvě byly od sebe odděleny požárovou vrstvičkou. Mladší 
suterén u situace IX z 2. poloviny 13. století byl již za-
hlouben do kulturní vrstvy 13. století a sahal do hloub-
ky 1,8 m. Na dně byly dokumentovány stopy po vnitřní 
konstrukci v podobě sloupové jamky o průměru 0,4 m. 
Výplň suterénu byla překryta vrstvou s množstvím úlom-
ků pískovců z horizontu výstavby konventního kostela, 
které převrstvila komunikační úroveň tehdejší ulice 14. 
století v podobě oblázkového štěrku. V bezprostředním 
okolí obou těchto suterénů byly zaznamenány mělké síd-
lištní objekty z doby jejich fungování. I když nejsou zná-
my přesné půdorysy zachycených suterénů, průběh hrany 
svisle zahloubených stěn naskýtá možnost rekonstrukce 
jejich orientace vzhledem k průběhu středověké komu-
nikace (obr. 131). Tato rekonstrukce koreluje s poznatky 
P. Michny (1980). Oba suterény z 2. poloviny 13. století 
jsou orientovány v závislosti na průběh uliční komunika-
ce, zatímco oba starší suterény z 1. poloviny 13. století 
svoji orientaci na tuto linii nevykazují. Z toho vyplývá 
jistá neustálenost uliční sítě a snad i parcelace v počátcích 
města. Výsledky výzkumu na Masarykově náměstí v roce 
2009 prokázaly stabilitu půdorysu vyměřeného lichoběž-
níkového tržiště již od doby lokace města (mimo drobnou 
anomálii na severozápadní straně Masarykova náměstí 
vzniklou v novověku; k tomu Faltýnek et al. 2010, 480). 
Nestabilita v době 1. poloviny 13. století se tak týká prav-
děpodobně okrajových částí města. Kolem poloviny 13. 
století dochází ke zpravidelnění a do jisté míry i stabili-

zaci uliční sítě města. Tento akt by mohl mít odraz v pí-
semných pramenech 13. století vztahujících se k městu 
Uničovu. Zatímco v období 1. poloviny 13. století je nově 
lokované město označováno jako Uničov, od 2. poloviny 
13. století (1290) se označuje jako „Nova Civitas“ (pří-
padně alias Uničov; Kuča 2008, 880). Toto „nové město“ 
by mohlo být odrazem změny uspořádání poměrů v okra-
jových částech města a dotvoření základního půdorysu 
a uliční struktury. K defi nitivnímu ustálení uličních čar 
do podoby, kterou odráží stabilní katastr, dochází až na 
počátku 14. století. Svědčí o tom průběh uliční čáry s po-
zůstatky dřevohliněných domů z přelomu 13. a 14. století 
na východní straně Litovelské ulice, ten dokládá posun 
uliční čáry (Drobný 1997, 55). Také poloha obou nově 
objevených suterénů a existence dláždění až ze 14. století 
při ústí Haškovy ulice naznačují její vznik až na počátku 
14. století v souvislosti se založením kláštera. Tato zjiště-
ní by mohla být důležitá v otázce malých a velkých měš-
ťanských parcel z uničovské listiny z roku 1223 (např. 
Klápště 2002, 340; 2005, 369). Při neexistenci Haškovy 
ulice a kláštera minoritů ve 13. století se tak v půdorysu 
města rýsuje na jižní frontě domů Masarykova náměstí 
dlouhá „velká“ parcelace a na ni kolmo orientované krat-
ší „malé“ parcely podél komunikačních tahů, pozdějších 
ulic. Tuto teorii podporuje i situování fojtského domu na 
jižní stranu náměstí do č. p. 36.

V proluce severně od budovy školní jídelny byl zjiš-
těn neporušený původní terén, proto byl dohodnut arche-
ologický výzkum tohoto prostoru pomocí sondy S3/10, 
která měla rozměr 28 m2. V severovýchodní části sondy 
byla odkryta novověká (?) kamenná studna o vnitřní svět-
losti 0,9 m. Pod recentními a novověkými uloženinami se 
již v hloubce 0,4 m nacházela mazanicová destrukce dře-
vohliněného domu. Celkem byly v úrovních pod sebou 
odkryty destrukce tří dřevohliněných staveb ze 13.–14. 
století (pozůstatky dřevohliněných konstrukcí byly kromě 
výše uvedené Litovelské ulice zachyceny i v dalších čás-
tech města; srov. viz Dehnerová, Zatloukal 2003; Kaiser 
2002; Grégr, Kaiser 2009). Z nejstarší stavby z 2. polovi-
ny 13. století se podařilo dokumentovat i část půdorysu 
s jihozápadním nárožím v podobě shořelého trámového 
věnce. Situování stavby ukazuje opět vazbu na průběh 
komunikace, jako u suterénů z 2. poloviny 13. století 
(obr. 131). V jižní části sondy bylo patrné rozhraní měš-
ťanské parcely a uličky z první poloviny 14. století, která 
byla vydlážděna drobným štěrkem. Pod horizontem dře-
vohliněných staveb se od hloubky 1,1 m nacházely dvě 
kulturní vrstvy z doby 1. poloviny 13. století a několik 
zahloubených objektů doprovázených shlukem kůlových 
a sloupových jamek (ploty?). V hloubce 1,4 m souvrství 
nasedalo na jílové podloží. Zajímavými nálezy z tohoto 
lokačního horizontu 1. poloviny 13. století jsou olově-
ný slitek o váze 115 g s viditelnými otisky dna a stěny 
tyglíku a drobné kapkovité slitky z výroby bronzoviny 
(vzorky byly analyzovány metodou XRF na Přírodově-
decké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – RNDr. 
Sulovský a Mgr. Moník; olověný slitek obsahuje 95,1 % 
Pb a slitky z výroby bronzu obsahují cca 35 % Sn a 60 % 
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Cu). V okrajových částech města tak lze počítat s kovoli-
teckou výrobou související s těžbou a zpracováním kovů 
v Nízkém Jeseníku a existencí uničovského horního ob-
vodu již v roce 1234. Nálezy slitků olova známe ze stře-
dověké Opavy, kde se měšťané angažovali ve zpracování 
a distribuci jesenického olova (hlavně do Uher) z ložisek 
u Horního Benešova. I v Opavě byli kovolitci zatlačeni 
do okrajových zón města (Kouřil 2006, 39; Wihoda 2007, 
226).

Pavel Šlézar
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Resumé
Uničov (Bez. Olomouc), Olomoucká-Straβe. Mittel-

alter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung. 

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)
Třída Dr. Beneše č. p. 88, parc. č. 236. Středověk, 

novověk. Město, sídlištní vrstvy. Záchranný výzkum.

V srpnu 2011 se na ploše zbouraného původního 
domu uskutečnil záchranný výzkum formou dohledu vy-
volaný výstavbou rodinného domu na třídě Dr. Beneše 
č. p. 88. Lokalita se nachází v městské památkové zóně 
Uničov před někdejší městskou hradbou. Poloha naleziš-
tě je dána souřadnicemi: Y = 554507,12, X = 1100718,03; 
Y = 554498,25, X = 1100716,06; Y =554497,50, 
X = 1100720,63; Y = 554483,40, X = 1100717,14; 
Y = 554481,63, X = 1100724,43; Y = 554503,50, X = 
1100729,74.

Ve výkopech pro základové pásy budoucího domu 
(hloubka 1 m, šířka 0,7 m) byly zdokumentovány dva 
profi ly. Ve výkopu pro jižní obvodovou zeď byla pod 
recentními navážkami zachycena část kulturní vrstvy 
k 103, která obsahovala keramiku z 15. století. V proti-
lehlém výkopu na severní straně pak byla zjištěna novo-
věká vrstva k 107 s nalezenými zlomky keramiky z 16. 
–17. století.

Obr. 132. Uničov, ulice Olomoucká. 
Sonda S7/12, plochá střešní krytina 
se zahroceným koncem.
Abb. 132. Uničov, Olomoucká-
Straβe. Sonde S7/12, fl ache Dach-
eindeckung mit dem gespitzten Ende.
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V samostatném výkopu položeném uprostřed staveb-
ní parcely ve vzdálenosti 3 m od uliční čáry (rozměry 2 x 
1,8 m, hloubka 1,2 m) byl zdokumentován třetí profi l, 
kde byla opět zjištěna novověká vrstva k 110, ze které 
byl vzorkováním získán další soubor keramiky z 16.–17. 
století.

Geologické podloží nebylo žádným výkopem dosaženo.

V severním výkopu rýhy byla odkryta také kamenná 
zeď k 900. Zeď vybagrovanou do hloubky 1 m šlo sle-
dovat v celé délce výkopu (22,5 m). Zhruba 10 cm před 
jižním profi lem výkopu bylo možno zaznamenat její líc. 
Ve vzdálenosti 7,8 m od jihozápadního rohu lokality se 
zeď v úseku dlouhém 8,8 m rozšiřuje až do jižního pro-
fi lu. Šířka zdiva k 900 byla 0,65 m, šířku v rozšířeném 
úseku nebylo možno změřit, základová spára nebyla zjiš-
těna. Protože se lokalita nachází v těsné blízkosti někdejší 
městské hradby, můžeme předpokládat, že odkrytá zeď 
k 900 byla součástí městské fortifi kace, pravděpodobně 
parkánové zdi.

Petr Večeřa

Resumé
Uničov (Bez. Olomouc), Dr. Beneš-Straβe. Mittelal-

ter, Neuzeit. Stadt, Siedlungsschichten. Rettungsgrabung.

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)
Olomoucká č. p. 225, parc. st. 138/2, Olomoucká 

č. p. 226, parc. st. 138/3. Středověk, novověk. Klášter, 
město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: blok budov mezi body v S-JTSK: 1) X 
= 1101102,53, Y = 554374,54; 2) X = 1101106,18, Y 
= 554406,6; 3) X = 110127,81, Y = 554403,73; 4) X = 
1101125,47, Y = 554381,58; 5) X = 1101144,49, Y = 
554378,97; 6) X = 1101141,89, Y = 554367,27.

Záchranný archeologický výzkum v prostorách býva-
lého minoritského kláštera (zánik řeholní komunity roku 
1815; Foltýn 2005, 711-715), v současnosti využívaného 
pro potřeby Základní školy Haškova č. p. 211, probíhal 
ve východním křídle budov, jež náležejí do ulice Olo-
moucké (č. p. 225, parc. st. 138/2). Vyvolán byl rekon-
strukcí přízemní části areálu těchto budov, dále pak stav-
bou a rekonstrukcí kanalizačních a drenážních sítí, včetně 
přípojky této kanalizace na stávající městskou kanalizaci 
ve dvorním traktu parc. st. 138/2 a v prostoru parc. st. 
138/3 s č. p. 226, nalézající se již vně stávajících středo-
věkých městských hradeb (souřadnice liniových výkopů 
viz níže). Výzkum byl prováděn formou dohledu během 
všech zemních prací.

V první fázi této rekonstrukce byly z jednotlivých 
místností, jež byly označeny čísly sond S1/12 až S11/12, 
odstraňovány podsypy stávajících podlah, a to do hloub-

ky 0,5–0,6 m pod současný povrch. V převážné většině se 
jednalo o vlhkostí zasažené stavební suti, které byly kera-
mikou datovatelné do období průběhu 19. století, přičemž 
v těchto uloženinách se druhotně vyskytovala i keramika 
z průběhu vrcholného středověku a raného novověku. 
Tyto novověké uloženiny byly na mnoha místech naruše-
ny mladšími recentními zásahy a stavební suť byla v jed-
né z místností v průběhu 2. poloviny 20. století nahrazena 
škvárou. Během těchto prací byla v sondách S2/12, S5/12 
a S7/12 zjištěna torza několika zdiv nejasného účelu 
a stáří, a to z lomového kamene nebo cihel, případně šlo 
o zdiva smíšená. V místnosti se sondou S9/12 byly zachy-
ceny pozůstatky novověké cihlové kanalizace (zeď 911; 
okolí bodu v S-JTSK: X = 1101122,53, Y = 554385,14), 
která po zániku své funkce byla ještě v průběhu 2. polo-
viny 19. století v jednom místě o rozloze cca 2 m2 (ozna-
čeno jako sonda S13/12) částečně využita jako odpadní 
jímka. Obsahovala tudíž mimo stavební suti i značné 
množství fragmentů užitkové keramiky a různých částí 
kachlů z kamen. Z jiných odkrytých zdí bylo nejdůleži-
tější torzo kamenného zdiva, jehož koruna byla obnažena 
v jižní části bývalé křížové chodby, při její stávající se-
verní zdi (sonda S7/12, zeď 910; okolí bodu v S-JTSK: X 
= 1101116,2, Y = 554383,14; v převážné většině se jed-
nalo o velké kameny až bloky hrubozrnného pískovce, 
nahodilý malý fragment cihly, vše pojeno velmi kvalit-
ní vápennou maltou). Toto zdivo mělo severojižní směr, 
bylo kolmé na stávající zeď bývalé křížové chodby a při 
obou jejích lících, východním i západním, byly formou 
mikrosond zjištěny zbytky lité maltové podlahy. Toto zdi-
vo se dochovalo v délce cca 1,5 m, široké bylo 0,75 m, 
koruna této zdi se nacházela 0,55 m pod úrovní stávající 
podlahy a překryta byla stavební sutí obdobného cha-
rakteru, jak je popsáno výše, a to včetně datace. V tomto 
případě se s největší pravděpodobností jednalo o pozůs-
tatek některé starší středověké fáze kláštera. K velmi po-
zoruhodnému zjištění došlo i v části severního smíšeného 
zdiva stávající křížové chodby (v těchto zdech převažují 
spíše cihly a rozpoznatelné byly i mladší druhotné úpravy 
těchto zdiv), kdy jako plenty bylo pod stávající podlahou 
v jednom místě použito několik exemplářů ploché střešní 
krytiny se zahroceným koncem (obr. 132). Tento typ kry-
tiny byl v námi sledovaném regionu zachycen zatím vždy 
pouze v rámci výzkumů sakrálních anebo církevních sta-
veb, a to v Litovli (Faltýnek 2000; Faltýnek, Šlézar 2007; 
Kauerová, Vítek, Faltýnek 1999; Šlézar 2008) a Štern-
berku. Z posledně jmenované lokality je znám prozatím 
pouze ojedinělý exemplář tohoto typu krytiny shodou 
okolností využitý opět druhotně rovněž v plentě jedné 
z přízemních chodeb tamějšího augustiniánského kláštera 
(nepublikovaný a dosud nezpracovaný archeologický vý-
zkum odpadní jímky s obsahem keramiky z období kolem 
poloviny 20. století v areálu augustiniánského kláštera ve 
Šternberku; terénní práce a dokumentaci prováděl K. Fal-
týnek). Naproti tomu z místnosti se sondou S9/12 pochá-
zí opět z novověkého oplentování stávající obvodové zdi 
místnosti rovněž plochá střešní krytina, v tomto případě 
tzv. „bobrovka“.
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Rekonstrukce kanalizace se týkala jen několika míst-
ností a chodeb, přičemž byla prováděna převážně v tra-
sách stávající recentní kanalizace. Pouze na několika 
místech byly v interiérech budov narušeny intaktní ar-
cheologické situace většinou tvořené dalšími vrstvami 
obtížně datovatelných stavebních sutí. Pouze v místnosti 
se sondou S9/12 po odbourání části novověké cihlové ka-
nalizace (již výše zmíněná zeď 911; okolí bodu v S-JT-
SK: X = 1101122,53, Y = 554385,14) byl v délce 1,35 m 
odhalen neporušený východní profi l P3 (v tomto místě 
byl výkop označen jako sonda S12/12), a to do hloub-
ky 1,30 m pod stávající povrch, přičemž geologického 
intaktního podloží nebylo dosaženo. Pod 0,5 m mocnou 
vrstvou novověké stavební suti, jež byla odstraněna již 
dříve, se nacházel lokální pozůstatek požárové vrstvy 
mocný max. 0,10 m se značným množstvím přepálené 
mazanice a ojedinělou keramickou výdutí datovatelnou 
do raného novověku. Pod touto uloženinou se nacházela 
další, střední až tmavá šedá písčitá jílovitá hlína mocná 
max. 0,25 m. Mírně obsahovala drobky a malé fragmenty 
mazanic, mírně drobky a malé fragmenty vápenné malty, 
četně drobky až střední fragmenty cihel, přičemž kera-
mikou byla datována do průběhu 1. poloviny 16. století. 
Důležitý v tomto kontextu byl rovněž střední fragment 
střešní krytiny – prejzy. Následovalo cca 0,15 m světlé 
hnědé písčité jílovité dorovnávky terénu bez jakýchkoliv 
nálezů. Pod touto izolační vrstvou následovala další, a to 
o tloušťce 0,05–0,10 m – tmavá šedá písčitá jílovitá hlína 
s nahodilým velkým fragmentem dočerna propálené ma-
zanice a nahodilými drobky malty a mazanice. Získaným 
datačním materiálem byla v tomto případě ojedinělá vý-
duť tzv. „krupičkové“ keramiky ze 14. století, typické pro 
olomoucký keramický okruh. Stejný typ keramických 
výdutí byl získán z další cca 0,05 m mocné světlehnědé 
jílovité vrstvičky nalézající se pod výše popsanou ulože-
ninou. Báze výkopu byla tvořena 0,25–0,30 m mocnou 
tmavou šedou písčitou jílovitou hlínou s nahodilými 
drobky mazanic, malty, uhlíků, mírným podílem malých 
a středních kamínků; keramika náležela do průběhu 1. 
poloviny 14. století.

Kanálová přípojka ve dvorních traktech parc. st. 138/2 
a st. 138/3, linie mezi body v S-JTSK: 7) X = 1101126,51, 
Y = 554388,42; 8) X = 1101134,77, Y = 554384,3; 9) X 
= 1101143,71, Y = 554382,69; 10) X = 1101166,18, Y = 
554377,19.

Ve dvorním traktu parc. st. 138/2 byla hloubena nová 
kanálová rýha (přípojka) pomocí mechanizace, a to mezi 
body 7), 8) a 9). Označena byla jako sonda S14/12. V pře-
vážné většině byly narušovány již recentně překopané 
uloženiny s druhotným obsahem vrcholně středověké 
a výjimečně i novověké keramiky. V místě bodu 8) a zá-
roveň západního profi lu P6 byl výkop rozšířen z důvodu 
výstavby kanálové šachty a přitom proťal větvení novo-
věké kanálové stoky vybudované z cihel a kryté plotna-
mi břidlice. Tato již sjednocená v jednu pokračovala dále 
směrem k východu, a tedy k bloku budov bývalého kláš-
tera. Sonda S14/12 dále pokračovala směrem k jihu ke 

středověké hradbě – místo s bodem 9) a zároveň rovněž 
západním profi lem P5. V tomto místě dosahovala celková 
hloubka kanálové přípojky 1,35 m, přičemž pata kamenné 
hradby se nacházela v hloubce 1,25 m pod stávajícím po-
vrchem a měla šířku 0,90 m. Nadzemní část hradby byla 
široká cca 0,75 m. Velmi důležitým zjištěním je fakt, že 
základový výkop pro středověkou hradbu v tomto místě 
byl zahlouben do již existující kulturní vrstvy. Vzorková-
ním byly získány 2 výduti keramiky rámcově datovatelné 
do 13. století. 

Na sousední parc. st. 138/3 s č. p. 226, a to již vně 
městských hradeb, výkop pokračoval dále směrem k jihu, 
kde byla v místě s bodem 10) tato nová kanálová přípojka 
napojena pomocí kanálové šachty na stávající městskou 
kanalizaci. Větší část této větve přípojky proťala ve směru 
jižně od kamenné hradby recentní cihlovobetonová zdiva 
a dorovnávky terénu. Avšak směrem k severu od bodu 
10) byl v sondě S14/12 na úseku 6,50 m zdokumento-
ván a ovzorkován neporušený západní profi l P4. Celková 
hloubka výkopu byla v místech před napojením na nově 
budovanou kanálovou šachtu 1,50–1,60 m, přičemž kul-
turní vrstva o max. mocnosti 0,5 m nasedala na světlé 
hnědé jílovité intaktní geologické podloží v hloubce 0,75 
m. Kulturní vrstvu tvořila světlá šedá písčitá jílovitá hlína 
s nahodilými drobky a malými fragmenty mazanic a na-
hodilými drobky uhlíků. Vzorkováním získané fragmen-
ty keramiky pocházejí z průběhu 1. poloviny 13. století. 
Dále byl získán střední fragment mazanice s velmi dobře 
patrným otiskem plochého dřeva a několik fragmentů že-
lezářské strusky. Tato kulturní vrstva byla zčásti překry-
ta mladší kulturní vrstvou, avšak bez nálezů, a dále pak 
střední hnědou písčitou jílovitou hlínou o max. mocnosti 
až 0,40 m, rovněž bez nálezů.

Hana Dehnerová, Karel Faltýnek, Petr Večeřa
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Resumé
Uničov (Bez. Olomouc), Olomoucká-Straβe 225, 

Parz. Nr. 138/2, Olomoucká-Straβe 226, Parz. Nr. 138/3. 
Mittelalter, Neuzeit. Kloster, Stadt. Rettungsgrabung.

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)
Mohelnická ulice, parc. č. 2597. Vrcholný středo-

věk, novověk. Sídliště, město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X = 
1100645,24, Y = 554580,95; 2) X = 1100650,26, Y = 
554577,14; 3) X = 1100652,94, Y = 554575,58.

Záchranný archeologický výzkum probíhal formou 
dohledu během stavby polyfunkčního domu. Většina 
zemních prácí byla prováděna pomocí mechanizace. 
V první fázi šlo o úpravu stavební pláně, jež spočívala ve 
snížení terénu o 0,3–0,4 m. Takto byla odstraňována re-
centní stavební suť. Poté byly hloubeny základové pásy, 
a to do hloubky 0,8 m vůči již snížené úrovni, o šířce 
cca 0,6 m. Většina těchto linií proťala recentní stavební 
suti a recentní dorovnávky terénu, což bylo indikováno 
přítomností fragmentů plastových předmětů, betonu atd. 
Archeologická situace byla zjištěna pouze v severový-
chodním základovém pásu. Zdokumentován byl jihový-
chodní profi l P1 (situován do prostoru mezi čísla bodů 1) 
a 2); šlo o úsek dlouhý téměř 6,0 m). Bylo zjištěno, že pod 
recentní dorovnávkou o mocnosti 0,2 až 0,4 m, se nachá-
zí další starší dorovnávka terénu. Tu tvořila světlá hnědá 
písčitá jílovitá hlína, mocná 0,3–0,4 m, avšak archeolo-
gické nálezy v ní zjištěny nebyly. Pod touto uloženinou se 
nalézala kulturní vrstva tvořená tmavou hnědou písčitou 
jílovitou hlínou s nahodilými uhlíky, nahodilými malý-
mi až středními kamínky, mírně s drobky mazanic, a dále 
s nahodilým až mírným výskytem malých až středních 
fragmentů cihel (kumulace těchto artefaktů se nalézala 
zvláště v blízkosti kamenného zdiva; o něm viz níže). 
Nalezená keramika je datovatelná do průběhu 16. století. 
V jednom exempláři byl získán fragment výduti nádoby 
tzv. „krupičkové“ keramiky, typické pro olomoucký ke-
ramický okruh náležející do 14. století. Šlo nepochybně 
o intruzi starší keramiky do mladší uloženiny. Obdobně 
datovatelná byla i keramika získaná formou sběru z vý-
kopku z téže části základového pásu, a to již mimo zdo-
kumentovaný profi l, kde uloženiny byly již opět recentně 
překopány. I z těchto míst pochází jeden fragment kera-
miky ze 14. století. V žádném základovém pásu nebylo 
dosaženo intaktního geologického podloží. K tomuto cíli 
nedospěla ani ručně kopaná mikrosonda v místě zdoku-
mentovaného profi lu P1. Bylo takto pouze zjištěno, že 
tmavohnědá kulturní vrstva je mocná minimálně 0,4 m. 
Výše zmíněnou stavební rýhou s profi lem P1 došlo také 
k narušení kamenného zdiva pojeného středně kvalitní 
vápennou maltou, a to na dvou místech (místo, kde se 
výše zmíněné zdivo objevilo opět je lokalizováno bodem 
č. 3), z čehož s největší pravděpodobností vyplývá, že in-
kriminovaný základový pás narušil nároží nějaké starší 
budovy neznámého účelu. Zeď měla šířku 0,8 m a výko-

pem nebylo dosaženo její paty. V místní ústní tradici, za-
znamenané přímo během záchranného archeologického 
výzkumu, se uvádí, že v tomto prostoru se údajně měla 
nacházet kaplička, avšak již neznámého zasvěcení.

Střední ulice, parc. č. 485/2. Novověk. Sídliště, 
město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: bod v okruhu 5 m v S-JTSK: X = 
1100716,96, Y = 554627,91.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán pří-
stavbou garáže ke stávající usedlosti a výkopem základo-
vých pásů ve dvorním traktu parcely. Šířka tohoto výko-
pu byla cca 0,3 m a hloubka 0,8 m. Stratigrafi e uloženin 
ve všech třech liniích výkopu vykazovala téměř totožné 
znaky a nikde nebylo dosaženo intaktního geologického 
podloží. Od stávajícího povrchu do hloubky cca 0,3 m se 
nacházela recentní dorovnávka terénu s travním drnem. 
Dalších cca 0,2 m bylo tvořeno střední hnědošedou písči-
tou hlínou, v níž se nacházelo cca 30% drobků a malých 
fragmentů vápenné líčky a omítky. Báze výkopu o moc-
nosti cca 0,3 m sestávala ze střední hnědé písčité jílovité 
hlíny s četným podílem fragmentů cihel všech kategorií, 
nahodile se v ní vyskytovaly malé a střední kamínky. Tři 
fragmenty výdutí glazované keramiky jsou datovatelné 
do období mladého novověku, zbylé dva fragmenty ke-
ramiky jsou pravděpodobně poněkud starší, avšak rov-
něž novověké. Uložení dvou výše zmíněných kulturních 
vrstev proběhlo s největší pravděpodobností v poměrně 
rychlém časovém sledu a patrně souvisí přímo s některou 
z mladších stavebních úprav obytného domu. Recentní 
dorovnávka terénu s travním drnem pochází z období ko-
lem poloviny 20. století, což dokládá sklenička od léků, 
tvarově typická pro toto období.

Karel Faltýnek

Resumé
Uničov (Bez. Olomouc)

Mohelnická-Straβe, Parz. Nr. 2597. Spätmittelalter, 
Neuzeit. Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.

Střední-Straβe, Parz. Nr. 485/2. Neuzeit. Siedlung, 
Stadt. Rettungsgrabung.

ÚSOV (K. Ú. ÚSOV-MĚSTO A K. Ú. ÚSOV-ŽIDOV-
SKÁ OBEC, OKR. ŠUMPERK)

Intravilán. Středověk, novověk. Sídliště, komuni-
kace. Záchranný výzkum.

V roce 2012 pokračovaly archeologické dohledy ve 
městě Úsově, které podnítilo budování splaškové kana-
lizace (Daňhel 2012). Trasa vedení výkopů se shodovala 
se současnou silniční sítí, což se projevilo i v charakteru 
nálezů. Byla dokumentována především narušená arche-
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ologická souvrství komunikačního charakteru podél vý-
chodní strany nám. Míru a v ulicích Pod Křížovou horou, 
Podlesí, Školní, Zámecké a Zápotočtí, která dokládají 
zanášení předpokládaných úvozů (např. ve Školní uli-
ci) v období novověku. Ojediněle byl v těchto vrstvách 
přítomný i starší materiál vrcholného středověku. K pře-
konání nepevného podkladu bylo použito kladení hatí, 
zvláště zřetelné několika jejich vrstvami v místě původ-
ního překonání potoka Doubravky pod kostelem sv. Jiljí.

Miroslav Daňhel
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Resumé
Úsov (Kat. Úsov-město und Kat. Úsov-Židovská 

obec, Bez. Šumperk), Stadtsbereich. Spätmittelalter, 
Neuzeit. Siedlung, ehemalige Kommunikationen. Ret-
tungsgrabung.

VELATICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Velatický Široký“, parc. č. 595/49, 2035/5, 2036/4 

(rodinný dům Grolichovi); parc. č. 595 (komunikace). 
Raný středověk. Sídliště, fortifi kace(?). Záchranný 
výzkum.

Při příležitosti budování nové obslužné komunikace, 
inženýrských sítí a rodinného domu Grolichových z Vela-
tic byly roku 2012 zachyceny a dokumentovány objekty, 
které náležely v převážné většině mladší době hradištní 
(11. století). Pouze některé mohly být zařazeny do staré-
ho neolitu.

Mladohradišnímu období patřila velká obilní jáma 
a část většího objektu, který bylo možné označit s velkou 
pravděpodobností za manipulační prostor pece, snad po-
travinářské. Za důležité lze považovat zjištění, že inkri-
minovanými prostory (rodinným domem i komunikací) 
prochází lineární objekt, široký cca 3–4 m, který je na 
své severozápadní straně (rodinný dům Grolichových) 
poměrně mělký a bez nálezů, zatímco na straně jihový-
chodní nebylo při sondáži jeho dna dosaženo, ale byl zís-
kán početný soubor keramiky, jenž se hlásí k mladohra-
dištnímu období, ale také k tzv. pražskému typu nejstarší 
slovanské keramiky. Díky velmi omezenému rozsahu od-
kryvu nelze přesvědčivě doložit, zdali se jedná o starou 
komunikaci nebo fortifi kaci. Pozice objektu nerespektuje 
plochu příkopem hrazeného neolitického sídliště, které 
bylo zkoumáno zaměstnanci Ústavu archeologické pa-
mátkové péče Brno, v. v. i., v minulých letech, jeho sou-
vislost s ním lze tedy vyloučit. Naskýtá se však myšlenka, 
že se může jednat o starou středověkou komunikaci nebo 
příkopové hrazení či vymezení obvodu časně středověké 
osady, kterou reprezentují nálezy obilních jam ze 7.–8. 
století v západním (vnějším?) prostoru, a naopak vý-
znamná koncentrace objektů s chatami, krby nebo pecemi 
z 11. století, které se koncentrují pravděpodobně uvnitř 
a jsou na východní straně ohraničeny potokem Rokytni-
cí, bývalým smetištěm (dnes hřiště) a severním okrajem 
dnešní obce.

Petr Kos

Resumé
Velatice (Bez. Brno-venkov), “Velatický Široký”; 

Parz. Nr. 595, 595/49, 2035/5, 2036/4. Frühmittelalter. 
Siedlung, Fortifi kation(?). Rettungsgrabung.

Obr. 133. Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou), Stará 
synagoga. Půdorys objektu s vyznačením provedených 
sond a průběhu středověké městské hradby. 
Fig. 133. Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou District), the 
Old Synagogue. Ground plan of the builiding with mar-
king of trenches and discovered medieval town wall.
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VELKÁ BÍTEŠ (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
Hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele. Vrcholný stře-

dověk (13. – 1. polovina 14. století), novověk. Hřbitov, 
intruze materiálu. Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 624697.78:1147041.31.

V říjnu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný ar-
cheologický výzkum v severní části dosud využívaného 
tzv. starého hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v souvis-
losti s 2. etapou opravy jeho ohradní zdi. Přesná poloha 
výzkumu je na ZM ČR 1:10 000, listu 24-31-14, určena 
krajními body o souřadnicích 205:314 a 206:314 mm od 
Z:J s. č.

V uvedeném místě byl zdokumentován více než 2,2 m 
mocný sled novověkých až recentních navážek a vy-
rovnávek terénu přiléhající k vnitřní straně ohradní zdi 
z roku 1771 (k dataci zdi viz Kroupa 1999, 129; Zduba 
2007, 14). Jedna z těchto vrstev obsahovala jako intruzi 
zlomek kyjovitě zesíleného, směrem nahoru rozšířeného 
okraje keramické zásobnice s výzdobou žlábkovaných 
vlnic a vodorovných žlábků na vnější ploše a s příměsí 
grafi tu v materiálu, který lze časově zařadit rámcově do 
období 13. až 1. poloviny 14. století. Na rozdíl od 1. etapy 
opravy v roce 2011 nebylo ve sledovaném úseku zdi za-
znamenáno druhotné použití starších stavebních článků.

Masarykovo náměstí (před domem č. p. 1). Vr-
cholný středověk (1. – 2. třetina 13. století). Město. 
Záchranný výzkum. 

Lokalizace: S-JTSK 62451486:1147436.43.

V říjnu roku 2012 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný 
archeologický výzkum v prostoru Masarykova náměstí 
v souvislosti s pokládkou optického kabelu. Trasa před-
mětného kabelu o celkové délce 140 m vycházela ze 
stávající kabelové komory situované v chodníku poblíž 
severozápadního rohu domu č. p. 1. Odtud směřovala po-
dél jihovýchodní a jižní strany náměstí až k domu č. p. 
7. Porušení archeologických situací bylo zaznamenáno 
jen v úseku 0,00–2,52 m od zmiňované kabelové komo-
ry před domem č. p. 1. Přesná poloha místa je na ZM 
ČR 1:10 000, list 24-31-14, určena bodem o souřadnicích 
228:277 mm od Z:J s. č.

Zdokumentována zde byla 0,4 m hluboká sídlištní 
jáma, kterou je možné na základě získaných zlomků kera-
mických nádob datovat do samého počátku středověkého 
osídlení lokality v 1. až 2. třetině 13. století. S největší 
pravděpodobností se jedná o pokračování objektu zachy-
ceného v roce 1997 souběžným výkopem pro elektrický 
kabel (Doležel 1999, 381).

Michal Přichystal

Literatura
Doležel, J. 1999: Velká Bíteš (okr. Žďár nad Sázavou). 

Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 380–382.
Kroupa, P. 1999: Opevněný farní kostel sv. Jana Křtitele 

ve Velké Bíteši. In: K. Chamonikola (ed.): Od gotiky 
k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-
1550. II. svazek. Brno: Moravská galerie, 126–129.

Zduba, J. 2007: Velká Bíteš. Stručný průvodce starým 
městem. Velká Bíteš: Jan Zduba ve spolupráci s fi r-
mou Marie Zdubová a městem Velká Bíteš prostřed-
nictvím nakl. Jiřího Jeřábka.

Resumé
Velká Bíteš (Bez. Žďár nad Sázavou). Bei der Ret-

tungsgrabung im Friedhof bei der St. Johannes Baptist 
Kirche wurden neuzeitliche Schichten entdeckt. In einer 
Schicht wurde ein mittelalterliche Keramikscherbe ge-
funden.

Velká Bíteš (Bez. Žďár nad Sázavou). Bei der Ret-
tungsgrabung am Masaryk-Platz wurde eine Siedlungs-
grube aus dem 13. Jahrhundert entdeckt.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
Stará synagoga, Novosady. Středověk, novověk. 

Město, synagoga. Předstihový výzkum.

Od 18. 6. do 13. 7. 2012 provedli pracovníci Ústavu 
archeologické památkové péče Brno, v. v. i., a pracovníci 
Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity Brno na podnět Židovské obce v Brně 
předstihový archeologický výzkum interiéru tzv. Staré 
synagogy z 2. poloviny 17. století ve Velkém Meziříčí. 
Účelem výzkumu vyvolaného stavebními úpravami byla 
verifi kace plánové dokumentace z 19. století a průzkum 
v ní vyznačených sakrálních konstrukcí, tedy základů 
svatostánku a řečniště.

Terénní výzkum byl proveden tak, že u východní stě-
ny synagogy byla odkryta plocha 3,2 x 2,4 m označená 
jako sonda I/12, jejímž účelem bylo odkrýt situaci v pro-
storu předpokládaných základů svatostánku. Ve střední 
části hlavního sálu byla položena sonda II/12 o rozměrech 
3,4 x 2,5 m s cílem prozkoumat předpokládané základy 
řečniště. Sondou III/12 s rozměry 1,5 x 1 m u jižní stěny 
synagogy pak byl ověřen vztah mezi barokním zdivem 
budovy a kamennými základy, které byly odkryty dělníky 
při provádění hydroizolace (obr. 133). Objevená situace 
byla průběžně písemně a fotografi cky dokumentována. 
Kresebná dokumentace byla prováděna v měřítku 1:20, 
u profi lů v měřítku 1:10. Zajištění zdiva provedl vlastník 
budovy, tedy Židovská obec Brno.

Po provedení archeologického výzkumu lze nyní 
objekt Staré synagogy bezpečně datovat do 17. století. 
V první sondě byly dle očekávání odkryty a zdokumen-
továny převážně cihlové základy svatostánku, v sondě 
II/12 kamenné základy řečniště a třetí sonda objasnila 



288

Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

vztah překvapivě objevených základů středověké měst-
ské hradby (přetínající objekt v ose sever – jih) se zdivem 
synagogy. Dále byla zachycena původní výšková úroveň 
podlahy synagogy s nášlapnou vrstvou pravděpodobně 
z cihlové dlažby. Nálezy osteologického materiálu bez 
zastoupení vepře svou skladbou potvrzují specifi ka ži-
dovského stravování.

Na kontrolním dni dne 1. 8. 2012 bylo rozhodnuto 
o zakonzervování nálezových situací formou překrytí 
geotextilií a zpětného zásypu, a to až do rozhodnutí, v ja-
kém rozsahu bude obnova kulturní památky pokračovat.

Josef Unger, Josef Jan Kovář

Resumé
Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou District), Old Sy-

nagogue, site of Novosady. Middle Ages, Early Modern 
Period. Town, Synagogue. Salvage excavation.

VIDNAVA (OKR. JESENÍK) 
Mírové náměstí. Středověk, novověk. Město. Zá-

chranný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „Obnova Mírového 
náměstí ve Vidnavě“ proběhl v červenci 2012 záchran-
ný archeologický výzkum. Jednotlivé výkopy byly tudíž 
soustředěny ve středověkém a novověkém jádru města. 
Zdokumentováno bylo třicet profi lů v sondách S1–S12. 
Ve všech sondách se podařilo zachytit vrstvy středově-
kého nebo novověkého stáří obsahující odpovídající ke-
ramické fragmenty, některé z nich datovatelné již do ob-
dobí 13.–14. století. V některých sondách byly zachyceny 
rovněž pozůstatky novověké historické zástavby.

Zámek, č. p. 1. Pozdní středověk, novověk. Město. 
Záchranný výzkum.

V souvislosti s realizací stavby „Obnova zámeckého 
parku“ v k. ú. Vidnava, proběhl v červenci a srpnu 2012 
záchranný archeologický výzkum. Zkoumaná lokalita 
se nachází v intravilánu města, cca 100 m jihozápad-
ním směrem od historického centra Vidnavy, před budo-
vou zámku č. p. 1, parc. č. 2. Jedná se o menší zámecký 
parčík o celkové výměře 0,18 ha. Ve všech 13 sondách 
se podařilo zachytit vrstvy novověkého stáří obsahující 
odpovídající keramické fragmenty. V sondách S9 a S10 
byly odhaleny pozůstatky kamenné zdi. Může se jednat 
o relikty ohradní zdi vystavěné na konci 15. století.

Peter Kováčik, Nikol Polická

Resumé
Vidnava (Bez. Jeseník)

Mírové náměstí (Platz). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

Schloss, Hs.-Nr. 1. Spätmittelalter, Neuzeit. Stadt. 
Rettungsgrabung.

VIZOVICE (OKR. ZLÍN)
Masarykovo náměstí. Mladohradištní období, no-

vověk. Město. Záchranný výzkum.

Výzkum při stavbě zdravotního střediska probíhal za 
budovou č. 23 (vedle radnice). Polohu lze určit na mapě 
ZM ČR 1:10 000, list 25-32-23, v okolí bodu 396/290 
mm od Z/J s. č. Pod odborným dohledem byla vyhlou-
bena základová jáma o hloubce místy až 1,5 m, která ve-
směs respektovala půdorys starého divadla, jež zde stá-
valo v minulosti, a proto byly narušeny pouze recentní 
navážkové kontexty, což bylo zřetelně znát i na profi lech 
výkopu. Přesto se na dvou stěnách stavební jámy podařilo 
zachytit neporušená archeologická souvrství, která byla 
zdokumentována. Podařilo se prokázat, že prostor v mís-
tě bývalého divadla byl v novověkém období (17.–19. 

Obr. 134. Vlčnov. Nález kerami-
ky – detail.
Abb. 134. Vlčnov. Detail eines 
Keramikfundes.
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století) zastavěn menšími nemovitostmi patrně dřevěné 
či dřevohlinité konstrukce. Kumulaci na sebe skládaných 
kamenů u jižní stěny stavební jámy lze považovat za 
zbytky základového zdiva lehčí stavby, jejíž destrukce se 
pak projevovala i v souvrství na profi lu.

Na dalším profi lu se podařilo zachytit souvrství da-
tovatelné opět do novověku. Podle všeho byla plocha na 
tomto místě vydlážděna, a to hned dvakrát, jak ukazují 
kumulace k sobě naskládaných pískovcových  kamenů. 
Mezi oběma fázemi vydláždění byla zjištěna propálená 
vrstva, která snad může mít souvislost s velkým požárem 
města v roce 1877.

Asi nejzajímavějším zjištěním při výzkumu byl nález 
dvou zlomků keramiky s tuhovou příměsí v naplavené 
vrstvě, čímž se podařilo prokázat, že sídelní aktivity na 
území města Vizovic probíhaly již v době mladohradištní 
(10.–11. století).

Ivan Čižmář

Resumé
Vizovice (Bez. Zlín), Masarykovo náměstí (Platz). 

Jungburgwallzeit, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

VLČNOV (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)
Vlčnov č. p. 742. Středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Začátkem měsíce července proběhl v centru obce Vlč-
nov výzkum, vyvolaný revizí kabelového vedení. Zkou-
maná plocha se nachází před domem sousedícím svojí se-
verní zdí s budovou obecního úřadu, u křižovatky silnic 
Uherský Brod – Hluk a Veletiny – Dolní Němčí. V tomto 
místě byla tedy vyměřena sonda o rozměrech 3 x 3 m, 
jejíž prostor byl ze severní a východní strany vymezen 

současným chodníkem, ze západní potom podezdívkou 
pod plotem zahrady rodinného domu. 

V prostoru sondy se podařilo odkrýt část zahloube-
ného objektu s výplní tvořenou masivní mazanicovou 
destrukcí, hojně promíšenou množstvím uhlíků a zlomky 
keramiky. Z nálezů stojí za zmínku hrnec s límcovitým 
okrajem a radélkovou výzdobou, který bylo možno celý 
rekonstruovat (obr. 134). Odkrytou situaci lze datovat 
do 2. poloviny 13. století. Objekt byl bohužel značně 
porušen recentními výkopy a byla odkryta pouze jeho 
malá část. Podle vyprávění místních obyvatel bylo vel-
ké množství keramiky a mazanic vybagrováno při stavbě 
sousedního domu. Funkci objektu lze interpretovat jen 
velmi těžce, může se jednat o destrukci pece nebo část 
zhroucené stěny domu vinou požáru. Pro historii obce je 
však důležité datování objektu, nejstarší písemná zmínka 
o obci totiž pochází z roku 1264. V místech, kde se dříve 
křížily kupecké stezky, se tak podařilo archeologicky do-
ložit nejstarší horizont osídlení obce Vlčnov.

Tomáš Chrástek

Resumé
Vlčnov (Bez. Uherské Hradiště), Vlčnov Nr. 742.  

Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)
Náměstí Čsl. armády 112/1. Novověk. Sklep, zdivo 

a ojedinělé nálezy. Záchranný výzkum.

V září až prosinci 2012 provedlo Muzeum Vyškov-
ska, p. o., záchranný archeologický výzkum v domě na 
náměstí Čsl. armády ve Vyškově. Budova je kulturní pa-
mátkou (r. č. 8498). Původně sloužila jako úřední dům 
biskupského panství Vyškov, později se stala měšťan-
ským nájemním domem (Eliáš 1997). Zkoumaná plocha 

Obr. 135. Zlín (k. ú. Malenovice), “Mezi-
cestí”. Pohled na plochu výzkumu v trase 
přeložky Hleděnovského potoka. 
Abb. 135. Zlín (Kat. Malenovice), “Me-
zicestí”. Ein Anblick auf die Grabungs-
fl äche in der Trasse der Umleitung des 
Hleděnovský-Baches. 
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se nachází na rohu ulic Husovy a Nádražní, tj. v prostoru 
mezi hlavním vyškovským náměstím a budovou biskup-
ského zámku – v centru  památkové zóny Vyškov, v nad-
mořské výšce 250 m.  Na ZM ČR 1:10 000, list 24-42-12, 
je vymezena body 000:145, 001:147, 004: 145, 003: 142 
mm od Z:J s.č.

Výzkum se soustředil především na východní část 
domu, kde v souvislosti s budováním archivu probíhaly 
hlavní výkopové práce. V první fázi zemních prací byla 
ve východním rohu místnosti odhalena podlaha z šedého 
kamene vyspárovaného hlínou a  několik fragmentů zdi-
va z kamene a cihel. Další relikty zdiva (klenby a výklen-
ky z kamene a cihel) byly zjištěny při bourání novodobé 
přepážky a rozšiřování místnosti do její původní velikos-
ti. Jedna z kleneb tvořila strop úzkého sklepa (šířka 240 
cm), dnes zasypaného hlínou a dalšími komponenty. Byla 
vystavěna z kamene a cihel a omítnuta. Sklep pokračoval 
na obě strany – do zkoumané plochy i do vedlejší míst-
nosti. Tam jej nebylo možné dále sledovat. V roce 2011 
však byl sondou prozkoumán roh místnosti, která sousedí 
jak s prostorou zkoumanou v roce 2012, tak s místem, 
kam sklep pokračuje. V něm byla objevena zastavěná 
klenba, která patrně se sklepem souvisela.

Nálezy zdiva jasně dokazují, že i tato část domu byla 
původně podsklepena (dnes je podsklepena jen západní 
část). Není však možné přesně stanovit jejich stáří. Sou-
časný dům vznikl v době renesance na místě jednoho 
nebo dvou starších domů. Těžko určit, zda sklepy vznik-
ly před novou výstavbou nebo až spolu s ní. Vzhledem 
k tomu, že i nejstarší sklepní prostory v západní části jsou 
renesančního stáří, můžeme předpokládat, že tomu tak 
bude i v případě východní části.

Klára Rybářová
Literatura
Eliáš, J. O. 1997: Vyškov nám. Čsl. armády 1. Stavebně 

historický průzkum. Text a plány.

Resumé
Vyškov (Bez. Vyškov), náměstí Čsl. armády (Platz) 

112/1. Neuzeit. Keller, Mauerwerk, Einzelfunden. Ret-
tungsgrabung.

ZÁSTŘIZLY (OKR. KROMĚŘÍŽ)
„Záviška“. Středověk. Zaniklá středověká ves. Zá-

chranný výzkum.

V průběhu stavby Lokálního biocentra Záviška na 
katastru obce Zástřizly (okr. Kroměříž) probíhalo v roce 
2012 pokračování záchranného archeologického výzku-
mu v této polykulturní lokalitě (Lečbych 2012). V sou-
řadnicovém systému S-JTSK je poloha výzkumu určena 
bodem y=552431, x=1169104. Výzkum se v tomto roce 
soustředil na místa bezprostředně ohrožená stavební 
činností, tedy zejména v prostoru přeložky potoka Pru-
sinovky a v místech budoucích hrází. Výrazné výsled-
ky pak dosáhl výzkum v severozápadní části budoucího 
biocentra, tedy na pravém břehu potoka Prusinovky. Zde 
byla rozšířena prozkoumaná plocha a odkryta byla řada 
sídlištních objektů, z nichž převažovaly zásobní jámy 
a kůlové jamky po nadzemních konstrukcích. Překvapi-
vě byl však objeven i jeden žlabový objekt blíže neur-
čitelné funkce, který v předchozím roce nebyl na skryté 
ploše rozeznán. Výplň těchto objektů obsahovala kromě 
častých pískovcových kamenů, nezřídka přepálených oh-
něm, především keramiku, která byla často opatřena růz-
norodou výzdobou a časově odpovídala 1. polovině 13. 
století. V ojedinělých případech se při preparaci výplně 
podařilo najít také několik železných řemeslných před-
mětů (nůž, hřeby). Řada movitých nálezů však byla uči-
něna i soustavným povrchovým sběrem prováděným za 
pravidelných dohledů na lokalitě v průběhu celého roku. 
V podzimních měsících pak byla v nivních sedimentech 
potoka Prusinovky povrchovou prospekcí zvolena místa 
s největší kumulací keramických zlomků a byly zde vyty-
čeny čtverce 5 x 5 m. Během jejich postupného snižování 
byly jednotlivé archeologické situace kresebně a fotogra-

Obr. 136. Zlín (k. ú. Malenovice), třída 3. 
května. Pohled na plochu výzkumu.
Abb. 136. Zlín (Kat. Malenovice), 3. 
května-Straβe. Ein Anblick auf die Gra-
bungsfl äche. 
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fi cky dokumentovány. Zjištěné nálezy z těchto nivních 
sedimentů můžeme časově zařadit do doby laténské (viz 
oddíl Doba železná) a doby mladohradištní. Celkem již 
bylo odkryto 395 zahloubených archeologických objektů. 
Vzhledem k rozsáhlé ploše a dalšímu trvání stavební čin-
nosti by měl výzkum pokračovat i v roce 2013.

Marek Lečbych

Literatura
Lečbych, M. 2012: Zástřizly (okr. Kroměříž). Přehled 

výzkumů 53, 182–183.

Resumé
Zástřizly (Kroměříž District), „Záviška“. There was 

a settlement of the Early to the Late Middle Ages excava-
ted during a rescue excavation.

ZLÍN (K. Ú. MALENOVICE, OKR. ZLÍN)
„Mezicestí“, Hleděnovský potok. Střední doba 

hradištní. Sídliště/kulturní vrstva. Záchranný vý-
zkum.

Při výzkumu realizovaném v rámci rozšiřování silni-
ce 1/49 (bližší popis výzkumu v oddílu Neolit) bylo pro-
zkoumáno v trati „Mezicestí“ několik sídlištních objektů 
z mladší doby hradištní. Keramické nálezy z této doby 
byly zachyceny také v kulturní vrstvě. Další objekty se 
podařilo zachytit během výzkumu plochy přeložky Hle-
děnovského potoka (obr. 135).

Třída 3. května. Střední doba hradištní. Sídliště. 
Záchranný výzkum.

V roce 2012 byl dokončen záchranný archeologický 
výzkum započatý již v roce 2011 při rozšiřování silnice 
1/49. Při rekonstrukci zlínské magistrály v úseku mezi 
úrovněmi ulic Mlýnská a Zahradní (přibližnou polohu 

Obr. 137. Zlín (k. ú. Štípa), Mariánské 
náměstí. Pohled na odkrytý základ nedo-
stavěného kláštera.
Abb. 137. Zlín (Kat. Štípa), Mariánské 
náměstí (Platz). Ein Anblick auf die frei-
gelegten Grundrisse des unvollendeten 
Klosters. 

Obr. 138. Zlín (k. ú. Štípa), Mariánské 
náměstí. Základy nedostavěného kláštera 
ze 17. století zachycené ve výkopu pro ka-
nalizaci.
Abb. 138. Zlín (Kat. Štípa), Mariánské 
náměstí (Platz). Grundrisse des unvollen-
deten Klosters aus dem17. Jahrhunderts 
im Kanalisationsaushub. 
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výzkumu lze lokalizovat na mapě ZM ČR 1:10 000, list 
25-31-24,  koordináty 390/135 mm od Z/J s.č.) se po od-
stranění konstrukčních vrstev vozovky podařilo v ploše 
zachytit a prozkoumat celkem 7 zahloubených objektů 
datovatelných do střední doby hradištní (obr. 136). 

Ivan Čižmář

Resumé
Zlín (Kat. Malenovice, Bez. Zlín)

„Mezicestí“, Hleděnovský-Bach. Mittelburgwallzeit. 
Siedlung/Kulturschicht. Rettungsgrabung.

3. května-Straβe. Mittelburgwallzeit. Siedlung. Rettu-
ngsgrabung.

ZLÍN (K. Ú. ŠTÍPA, OKR. ZLÍN)
Mariánské náměstí. Novověk. Klášter, město. Zá-

chranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal během re-
konstrukce Mariánského náměstí ve Štípě. Jeho polohu 
lze určit na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-32-16, v širším 
okolí bodu 360/360 mm od Z/J s. č. Velká část náměstí 
byla upravována pouze povrchově (předláždění, chodní-
ky atp.), archeologické situace se vyskytly pouze v hlub-
ších výkopech při přeložkách inženýrských sítí. Celkem 
byly zachyceny tři místa s archeologickými situacemi. 

Při přeložce plynovodu v jižní části náměstí byly 
objeveny zbytky zborcené klenby. Proto zde byla prove-
dena sondáž, při které se podařilo odkrýt část zasypané 
barokní stoky budované z cihel. Vrchol klenby se před-
pokládá v hloubce 1,3 m od stávajícího terénu, dno stoky 
se pak nacházelo v hloubce 2,3 m. Zachovalá část tunelu 
byla vyplněna mazlavým blátem tmavé barvy. Jedná se 
patrně o zanesený trativod. Druhá stoka byla zachycena 
při stavbě kanalizace také v jižní části náměstí a byla 

Obr. 139. Zlín (k. ú. Štípa), kostel Naroze-
ní Panny Marie. Pohled na novověké kon-
strukce nad jižní kryptou.
Abb. 139. Zlín (Kat. Štípa), Mariä Geburt 
Kirche. Ein Anblick auf die neuzeitlichen 
Konstruktionen oberhalb der Südgruft. 

Obr. 140. Zlín (k. ú. Štípa), kostel Naro-
zení Panny Marie. Skládka kostí v jižní 
kryptě.
Abb. 140. Zlín (Kat. Štípa), Mariä Geburt 
Kirche. Knochendeponierung in der Süd-
gruft.
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opět celá zasypaná sutí. V profi lu byly dokumentovány 
zbytky klenby, podle kterých se dá odhadnout, že vrchol 
konstrukce byl situován v hloubce cca 1,4 m pod úrov-
ní stávajícího terénu. Světlá výška stoky však byla vyšší 
(hloubka až 3,2 m), a to minimálně cca 1,6 m a více. Z to-
hoto důvodu také byly podél vnější stěny stoky nasklá-
dány velké kameny, které měly mít zpevňující účinek. 
Vnitřní výplň prostoru stoky tvořila souvislá vrstva suti 
bez známek zvýšené vlhkosti, a lze tedy předpokládat, že 
prostor byl v době zániku relativně čistý, prázdný a odvě-
traný. Obě stoky lze klást podle cihlové klenby do období 
pozdní renesance až baroka. Jsou orientovány ve směru 
sever – jih s mírnou odchylkou a měly zřejmě vyústění ve 
svahu poblíž Štípského potoka. Patrně byly zbudovány 
v období výstavby štípského kláštera začátkem 17. sto-
letí. Tuto skutečnost nevylučuje ani materiál získaný ze 
zásypu stok a vrstev nad ním, který je mladšího datování 
(cca 18.–19. století).

Západně od kostela se podařilo odkrýt nároží pravo-
úhlého objektu tvořeného cihlovou konstrukcí zpevněnou 
po stranách naskládaným lomovým kamenivem. Půdorys 
byl zachycen v hloubce jen cca 20–30 cm pod úrovní stá-
vajícího terénu a jedná se opět zřejmě o objekt mladšího 
datování. Na starých mapách (I. a II. vojenské mapování) 
není zachycen, až do období v letech 1876–1878, kdy je 
na III. vojenském mapování v dotčeném prostoru vyobra-
zen pomník či obelisk. Může se tak jednat o předchůdce 
stávajícího pomníku, který stojí jen o několik metrů dál. 

Největší pozornost byla věnována především zatrav-
něnému prostoru severně od kostela Narození Panny Ma-
rie, kde měl stát podle historických pramenů nedostavě-
ný klášter z 1. poloviny 17. století. Dotčeným prostorem 
probíhaly celkem dva výkopy (pro optický kabel a kana-
lizaci), ve kterých bylo zachyceno očekávané základové 
zdivo z počátku 17. století (obr. 137, 138). V důsledku 
toho byly provedeny dvě sondáže mající za cíl objevit líc 
zdiva a jeho průběh. Po vynesení do koordinační situace 
stavby vyšlo najevo, že se podařilo zdokumentovat část 
objektu (snad věže) ležícího v severní části klášterního 
komplexu. Dokumentovaná situace je sice celkově mírně 
posunuta od původního historického plánu stavby, půdo-
rysně však odpovídá. Výzkumem tak byl doplněn a ově-
řen půdorys historického plánu kláštera, jehož základy 
zde byly odkrývány při odvlhčování kostela již v letech 
2009 a 2010 (Čižmář 2010; 2011). Jistou zajímavostí je 
padesátihaléřová mince z roku 1947, která byla nalezena 
v kontextu nad původními základy kláštera a dokládá tak 
skutečnost, že zde byl terén v průběhu druhé poloviny 
minulého století postupně navýšen až o 50 cm.

Kostel Narození Panny Marie. Středověk (?), no-
vověk. Kostel. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán sta-
vební činností uvnitř „starého“ kostela (lokalizace na 
mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-32-16, v okolí bodu 
356/350 mm od Z/J s. č.), kde bylo nutné kvůli odvlh-

čení odebrat stávající dlažbu (podle plánovaného pro-
jektu bylo nutné snížit terén pod dlažbou cca o 0,5 m). 
Jednalo se většinou o suťové podsypy a návozy, mezi 
kterými se objevovaly zlomky lidských kostí souvisejí-
cí se zrušeným hřbitovem okolo kostela. Po vyzdvižení 
mohutných dlaždic ve východní části kostelíku bylo od-
kryto množství zděných konstrukcí, které bylo potřeba 
zdokumentovat. Aby se přišlo na účel těchto konstrukcí, 
bylo provedeno několik sondáží respektujících veškeré 
stavební konstrukce a prvky. Díky propadlým klenbám 
byl sondážně prozkoumán prostor dvou zasypaných 
renesančních krypt umístěných symetricky při sever-
ní a jižní stěně lodi (obr. 139). Jižní krypta se zdála být 
suchá a při její východní stěně bylo objeveno množství 
lidských kostí (lebky, dolní i horní končetiny) systematic-
ky naskládaných na sobě (obr. 140). Dále zde byla umís-
těna odvětrávací šachta (nyní zazděná), kterou sem byly 
zvenku průběžně sypány drobnější lidské kosti. Úroveň 
vlhkosti v severní kryptě byla o poznání vyšší, proto se 
v ní společně s lidskými pozůstatky dochovaly i zbytky 
dřevěných rakví. Nad oběma kryptami byly vybudovány 
cihlové zpevňovací obloukové pásy proložené příčkami 
skládanými z plochých kamenů a cihel. Tyto konstrukce 

Obr. 141. Zlín-Štípa. Ženský kostrový hrob v superpozi-
ci s dětským kostrovým hrobem.
Abb. 141. Zlín (Kat. Štípa), Mariä Geburt Kirche. Weib-
liches Skelletgrab in der Überlagerung mit einem Kin-
der-Skelettgrab. 
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lze klást do období, kdy kostelík získali Seilernové, kteří 
kostelík roku 1807 přestavěli na hřbitovní kapli a ostatky 
členů rodu byly uloženy v těžkých sarkofázích podél jižní 
a severní stěny chrámové lodi. V prostoru mezi jednot-
livými kryptami se pak podařilo zachytit a prozkoumat 
šest kostrových hrobů (obr. 141). Nebožtíci byli ukládáni 
do hrobů k poslednímu odpočinku v dřevěných rakvích, 
ze kterých se však dochovaly pouze železné hřeby (8 ks 
v každém hrobě). Absence jakékoliv hrobové výbavy ne-
božtíků, stejně jako skutečnost, že žádná hrobová jáma 
nebyla v superpozici s chronologicky citlivou situací, 
bohužel znemožňuje alespoň rámcové datování pohřbů. 
Určitým náznakem může být nález zatím blíže neurčené 
mince (snad feniku z 15. století) nalezené v zásypu jed-
noho z hrobů. Všechny zachycené situace byly zatím kre-
sebně i fotografi cky zdokumentovány a zaměřeny totální 
stanicí. Bližší informace o stavebně-historickém vývoji 
kostelíka budou jasné až po vyhodnocení nyní odkrytých 
archeologických situací. Na řadu otázek zřejmě odpoví 
i další odkryv plánovaný v západní části chrámové lodi 
v průběhu příštího roku.

Ivan Čižmář
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Resumé
Zlín (Kat. Štípa, Bez. Zlín)

Mariánské náměstí (Platz). Neuzeit. Kloster, Stadt. 
Rettungsgrabung.

Mariä-Geburt Kirche. Mittelalter(?), Neuzeit. Kirche. 
Rettungsgrabung.

ZNOJMO (K. Ú. ZNOJMO-MĚSTO, OKR. ZNOJMO)
Městský park. Středověk, novověk. Městské opev-

nění. Záchranný výzkum.

V měsíci listopadu roku 2012 proběhl archeologic-
ký výzkum při rekonstrukci vodovodního řadu ve střed-
ní části městského parku. V části výkopu přiléhajícímu 
k náměstí Komenského se ve výkopu podařilo zachytit 
a zdokumentovat průběh kontreskarpy. Na ni navazova-
la stratigrafi cká sekvence vrstev zaplněného opevňova-
cího příkopu. Obdobná situace byla zaznamenána i při 
rekonstrukci náměstí, která probíhala na přelomu let 2009 
a 2010.

„U pramenů“. Raný středověk. Sídliště. Záchran-
ný výzkum.

Od listopadu 2011 do srpna 2012 proběhl v návaznost 
na postupu zemních prací výzkum v 7. části postupně 
budovaného znojemského obchvatu (napojení na jih-
lavskou silnici). V poloze U pramenů se podařilo odkrýt 
a prozkoumat část ohrazeného areálu (dvorce) z raného 
středověku. Plocha dvorce byla obepnuta hrotitým příko-
pem, jehož hloubka se pohybovala kolem jednoho metru. 
Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentova-
né především několika desítkami mohutných zásobních 
jam, které byly vytesány do zvětralého skalního podloží. 
Ty doplňovaly další běžné sídlištní a kůlové jámy. Z ce-
lého výzkumu pochází početná keramická kolekce, která 
toto osídlení předběžně řadí do 11.–12. století.

David Humpola

Resumé

Znojmo (Kat. Znojmo-město, Bez. Znojmo)

Stadtpark. Mittelalter, Neuzeit. Stadtmauer. Rettungs-
grabung.

“U pramenů”. Frühmittelalter. Siedlung. Rettungsgra-
bung.
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