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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk

NÁMĚŠŤ NA HANÉ (OKR. OLOMOUC)

„Slatiny“. Středověk. Ojedinělý nález. Povrchový
pr zkum.

Resumé
Našiměřice (Bez. Znojmo), St. Ägidius Kirche. Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Rettungsgrabung.

Lokalizace: okolí bodu v okruhu 50 m: X = 1117955,
Y = 559695 (S-JTSK).
V průběhu povrchového průzkumu prováděného pomocí 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 vlastivědného pracovníka pana Tomáše Přidala rovněž z Náměště
na Hané předán ke konzervaci a následnému vyhodnocení na archeologické pracoviště Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.
„Za hřbitovem“. Raný středověk. Ojedinělý nález.
Povrchový pr zkum.
V průběhu povrchového průzkumu prováděného pomocí detektoru kovů v jarních měsících roku 2011 nalezl pan Tomáš Přidal z Náměště na Hané měděnou minci
(obr. 92:2). Po nezbytné konzervaci a konzultaci s numizmatiky panem Jaroslavem Dopitou z Olomouce a Ing.
Janem Videmanem z Kroměříže bylo zjištěno, že se jedná
o dobové falzum denáru olomouckého údělného knížete 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. Geländebegehung.

NAŠIMĚŘICE (OKR. ZNOJMO)

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 rozsáhlý zahloubený objekt. S největší pravděpodobností se
jedná o zasypaný propad vinného(?) sklepa, jenž je zakreslen 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 novověkých keramických a výjimečně skleněných nádob se ze
svrchní části zásypu podařilo získat také jeden střep vyrobený z keramické hmoty s příměsí grafitu, který je možné
rámcově datovat do rozmezí mladší doby hradištní až vrcholného 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.

Kostel sv. Jiljí. Středověk, novověk. Kostel. Záchranný výzkum.

V jarních měsících byly zahájeny práce na rekonstrukci kostela v Našiměřicích. V roce 2012 proběhly
zemní práce v interiéru kostela, kde se podél stěn presbytáře, sakristie a lodi kostela hloubily drenážní a odvětrávací kanály. Ve vytyčené trase byly vyhloubeny tři sondy,
na jejichž dně (v hloubce 165 cm od současné podlahy)
se podařilo zdokumentovat původní podlahu ze čtvercových 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 identifikovat původní 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
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Michal Přichystal

Resumé
Nenkovice (Bez. Hodonín). Bei der Rettungsgrabung
in der Flur „Padělky“ wurde neuzeitlicher durchbrochener Keller entdeckt. In seinem Schüttung wurde eine mittelalterliche Keramikscherbe gefunden.

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO,
MOUC)

OKR.

OLO-

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-

