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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
Obr. 123. Synalov, hrad Osiky.
Okraje a zdobené fragmenty.
Abb. 123. Synalov, Burg Osiky.
Die Keramikränder und dekorierte
Fragmenten.

STARÝ BOHUMÍN (OKR. KARVINÁ)

Slezská ulice, parc. č. 217/5. Novověk. Město. Záchranný výzkum.

V souvislosti se stavebními úpravami a přístavbou
nového objektu k zadnímu traktu domu č. p. 150 byl proveden záchranný výzkum (23. 12. 2010, akce Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště
Ostrava č. 125/10). Dokumentací profilů bylo zjištěna cca
1,5 m mocné novověké souvrství obsahující keramické
fragmenty nádob, kachlů a kostí.

je pro poznání historie regionu bezpochyby velmi přínosný objev další části mladohradištního pohřebiště, datovaného nálezy denárů do poloviny 11. století. Nalezeno
a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to
jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů (obr. 120).
Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet mincí, několik obvyklých bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten. Další výsledky tohoto záchranného výzkumu proto přinese odborné
zpracování získaných poznatků, a to zejména společně
s antropologickým a numismatickým rozborem.

Pavel Malík

Resumé
Starý Bohumín (Bez. Karviná), Slezská-Stra e. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (K. Ú. MISTŘÍN, OKR. HODONÍN)

„Trávníky“. Doba mladohradištní. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

V roce 2012 se při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně během několika pracovních dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to
včetně několika sídlištních objektů náležejících kultuře únětické (viz oddíl Doba bronzová). Práce probíhaly
v závislosti na intenzivním postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená
místa s archeologickou situací, která se koncentrovala
zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Především laténskými nálezy a středověkým pohřebištěm známá lokalita (Filip 1953; Dohnal, Onduš
1964) leží u pravého břehu řeky Kyjovky (dříve Stupavy)
u nynějšího hřbitova, na mírném, k jihovýchodu obráceném svahu, který jižním směrem přechází do inundačního
terénu. Většinu prostoru dnes zabírají domky a dvory se
zahradami. V souřadnicovém systému S-JTSK je poloha
zkoumané pozitivní situace dána okolím bodu y=566460,
x=1189091. Vedle již zmíněných nálezů z doby bronzové

Marek Lečbych
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Resumé
Svatobořice-Mistřín (Mistřín Cadastre, Hodonín District), „Trávníky“. A part of a Middle Ages cemetery from
11th century was excavated during the rescue excavation
in 2012.

SVITAVY (K. Ú. MORAVSKÝ LAČNOV, OKR. SVITAVY)

„Zadní pole“. Vrcholný středověk. Sekera. Ojedinělý nález.
Koncem 50. let minulého století nalezl pan Ing. Mojmír Fadrný z Hradce nad Svitavou (jako malý chlapec
tehdy ještě bydlící v Lačnově) na poli železnou sekeru
(obr. 121, 122). Místo nálezu udávají koordináty na ZM
1:10 000, listu 14-34-13, 105:184 s přesností cca 100 m.
Předmět je uložen u nálezce.
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