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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

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. První 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 vypálené keramiky, datované do průběhu 14. století. S tím koresponduje i získaný okraj ve tvaru okruží zdobený dvěma
pásy vlnic.
Soubor vrcholně středověké keramiky získal z nedaleké 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 (?). Oberflächensammlung.

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 jarních 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 uvedenými souřadnicemi, zjištěna nápadná kumulace vrcholně
středověké keramiky. 30 ks keramických fragmentů obsahovalo 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 rovněž 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 vo224

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. Oberflächensammlung.

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 metodou povrchového sběru, byly identifikovány na polích
jihozápadně od stávající zástavby obce Rozvadovice nápadné 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 keramiky datovatelné do průběhu 12. až počátku 13. století.
Nechyběly ani fragmenty mladší keramiky, avšak ty byly
spíše ojedinělé. Severozápadně od této první kumulace, 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. „krupičkové“ 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 identifikována 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 ojedinělým nálezům středověké a novověké keramiky (viz
oddíly Doba bronzová a Doba římská a doba stěhování
národů). Další kumulace středověké převážně tuhové keramiky, 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
identifikovány ještě na několika místech v rámci souřadnicemi 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

