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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk
m, na úpatí členitého severozápadního svahu, který 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, 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 získaného z jejich výplní datovat rámcově na přelom raného
a vrcholného středověku, respektive obecně do středověku. V jednom případě se patrně jedná o pozůstatek domu
s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu a s kamenným otopným zařízením.
Petr Kos, Michal Přichystal

Resumé
Obr. 110. Počenice-Tetětice. Rozlámaná socha Krista.
Abb. 110. Počenice-Tetětice. Zerbrochene ChristusSkulptur.

OSTROVAČICE (OKR. BRNO-VENKOV)

„Díly v zadní trati“. Středověk. Sídliště. Záchranný 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

Obr. 111. Počenice-Tetětice. Část kamenného kříže.
Abb. 111. Počenice-Tetětice. Ein Teil des Steinkreuzes.
262

Ostrovačice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgrabung in der Flur „Díly v zadní trati“ wurden 2 mittelalterliche Siedlungsgruben entdeckt. Eine Grube könnte
vielleicht die Grundlage eines Grubenhauses sein.

PAVLOV (K. Ú. RADNICE, OKR. ŠUMPERK)

„Za humny“. Středověk, novověk. Sídliště. Povrchový 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 vymezené výše uvedenými souřadnicemi (kóta 353 m n. m.
a její okolí jihovýchodně od stávající zástavby obce)
zjištěno několik nápadných kumulací keramiky. Nejvýraznější z nich se nacházela několik desítek metrů jihovýchodním směrem od bodu 3 v místech zaniklého prameniště. Celkem bylo nalezeno cca 30 kusů fragmentů
nádob, v několika případech se značnou příměsí tuhy.
Jiné zlomky mají na svém povrchu charakteristické znaky 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. století. Jeden zlomek keramiky s příměsí písku béžovožluté
barvy, tzv. „krupičkové“, která je typická pro olomoucký keramický okruh, je z průběhu 14. století. Přibližně 5
kusů keramiky je rámcově datovatelných do období novověku. První zmínka o obci Radnice je z roku 1350 (in
Radnycz; Hosák, Šrámek 1980, 349).

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar

