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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
příklad v souvislosti s rekonstrukcí dřevěné historizující tribuny z přelomu 19. a 20. století. Z výše uvedených
důvodů bylo v různých místech na ploše větší části stávajícího 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 vymezeném těmito souřadnicemi až do vzdálenosti nejméně 50
m jižně od nich a rovněž v okolí bodu 7), byly zjištěny novověké dorovnávky terénu. Indikovány byly nahodilými
drobky až malými fragmenty cihel nebo malty. Několik
malých fragmentů keramických výdutí z období vrcholného 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 během demolice budovy postavené v průběhu 1. poloviny
20. století. Tato výše uvedená zjištění s největší pravděpodobností vylučují úvahy o možném pravěkém či raněstředověkém 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. Rettungsgrabung.
Burg, Hs.-Nr. 8, Parz. Nr. 1. Spätmittelalter, Neuzeit.
Burg. Rettungsgrabung.
Burg, Hs.-Nr. 8, Parz. Nr. 100, 96, 97, 690. Spätmittelalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgrabung.
Das Gelände des Schloßgartens, Parz. Nr. 690. Neuzeit. Kommunikation. Rettungsgrabung.
Das Gelände des Schloßgartens, Parz. Nr. 95, 623,
93/3, 625/1, 622/5. Neuzeit. Rettungsgrabung.

–0,9 m a široký byl 0,3 m. Mezi body 1) a 2) vedl od
severozápadu k jihovýchodu. V této části se místy dochoval 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 nepodařilo 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 písčitá 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. století. Z této datace nevybočuje ani větší fragment ploché
nezdobené zeleně glazované kachle. Další části výkopu
vedly již pouze v recentních uloženinách, což bylo charakteristické zvláště pro větev výkopu mezi body 2) a 3)
táhnoucí se ve směru západ – východ.
Západní okraj obce, parc. 85/1. Středověk, novověk. Vesnice. Záchranný výzkum.
Lokalizace: bod v okruhu 5 m v S-JTSK: X =
1106636,55, Y = 571781,06.
Archeologický výzkum byl vyvolán výkopy základových pasů pro zděný prodejní kiosek. Jeho půdorys je
čtvercový o stranách 7 × 7 m a orientován je podle světových 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 zkulturněné podloží. Báze této uloženiny byla velmi nezřetelná 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 vypálených mazanic. Během vzorkování se z ní však nezdařilo
získat žádnou keramiku.

BOUZOV (OKR. OLOMOUC)

Střed obce, parc. č. 65/3. Středověk, novověk. Vesnice. 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 potřebou pokládky optického kabelu. Výkop měl hloubku 0,8

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. Mittelalter, Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.
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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

Obr. 2. Plán centra Brna s výzkumy, které zde probíhaly v roce 2012. 1) Benešova, Divadelní (A099/2012); 2) Benešova (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-Stra e, Divadelní-Stra e (A099/2012); 2) Benešova-Stra e (A119/2012); 3) Česká-Stra e 6 (A94/2012); 4) Dominikánská-Stra e,
Biskupská-Stra e, Petrská-Stra e, Muzejní-Stra e, Šilingrovo náměstí (Platz), Radnická/Zelný trh, Wärmeleitung (A
074/2012, A079/2012); 5) Josefská-Stra e, Kirche St. Joseph (A137/2012); 6) Orlí-Stra e, Měnínská-Stra e, Novobranská-Stra e, Gasrohrleitung (A029/2012); 7) Orlí-Stra e, Měnínská-Stra e, Novobranská-Stra e, Stra enrekonstruktion (A043/2012); 8) Petrov (A124/2012); 9) Petrov 4 (A016/2012); 10) Radnická-Stra e 8 (A03/2012); 11) Starobrněnská-Stra e 9 (A 0100/2012); 12) Kopečná-Stra e, Parkhaus (A53/2012); 13) Kopečná-Stra e 33, Wohnhaus
(A07/2012); 14) Pekařská-Stra e 53 (A036/2012); 15) Koliště-Stra e, Vlhká-Stra e (A118/2012); 16) Koliště-Stra e
19 (A072/2012); 17) Příkop-Stra e (A032/2012).
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