ARCHEOLOGICKÝ

ÚSTAV

A KADEMIE

VĚD

ČESKÉ

REPUBLIKY V

B RNĚ

PŘEHLED VÝZKUMŮ
54-2

BRNO 2013
1

PŘEHLED VÝZKUMŮ
č
P eer- rev iew ed j our nal
č
V lo um e 54
Č
I ssue 2

Předseda redakční rady
Head o editorial board

ř

Redakční rada
ditorial board

ř

č

dpov dn redaktor
ditor in chie
V konná redakce
Assistant ditors

ř

ň

č

č

echnická redakce, sazba
ecutive ditor, ypo raphy
So t are
So t are
oto ra e na obálce
Cover Photo raphy

ě
ř
Metallic animal gurine pendant (see Fig. 5 on page 136)

Adresa redakce
Address

Č
Č

isk
Print

Č
č ě
ě
Č

Č
Č

2

Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
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 hrubých 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 patrně výplní původně úvozové cesty, která díky vodní erozí 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 zjištěny 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 položena 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. Probegrabung.

LUKOV (K. Ú. LUKOV U ZLÍNA, OKR. ZLÍN)

Hrad Lukov. Středověk, novověk. Hrad. Záchranný výzkum. Uložení nález : 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, které 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 architektonické články (pravděpodobně renesanční). Nepočetná kolekce 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 západního 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 prostoru 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 výzkum.

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 vzrostlými stromy. Výzkum byl vyvolán informací od místních
občanů, kteří zde spatřili neznámé lidi s detektory kovů.
Výzkum měl zjistit archeologický potenciál této lokality. 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. století 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 zvířecí. Identifikace 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 Majetína 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 pilířová 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 uložena 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 sever – jih a rozměry 4,20 × 0,80 m. Západně od sondy 1
byla položena sonda 2, která měla trojúhelníkovitý pů229

