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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013

Resumé
Uničov (Bez. Olomouc), Olomoucká-Stra e 225,
Parz. Nr. 138/2, Olomoucká-Stra e 226, Parz. Nr. 138/3.
Mittelalter, Neuzeit. Kloster, Stadt. Rettungsgrabung.

UNIČOV (OKR. OLOMOUC)

Mohelnická ulice, parc. č. 2597. Vrcholný středověk, novověk. Sídliště, město. Záchranný výzkum.
Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) X =
1100645,24, Y = 554580,95; 2) X = 1100650,26, Y =
554577,14; 3) X = 1100652,94, Y = 554575,58.
Záchranný archeologický výzkum probíhal formou
dohledu během stavby polyfunkčního domu. Většina
zemních prácí byla prováděna pomocí mechanizace.
V první fázi šlo o úpravu stavební pláně, jež spočívala ve
snížení terénu o 0,3–0,4 m. Takto byla odstraňována recentní stavební suť. Poté byly hloubeny základové pásy,
a to do hloubky 0,8 m vůči již snížené úrovni, o šířce
cca 0,6 m. Většina těchto linií proťala recentní stavební
suti a recentní dorovnávky terénu, což bylo indikováno
přítomností fragmentů plastových předmětů, betonu atd.
Archeologická situace byla zjištěna pouze v severovýchodním základovém pásu. Zdokumentován byl jihovýchodní profil P1 (situován do prostoru mezi čísla bodů 1)
a 2); šlo o úsek dlouhý téměř 6,0 m). Bylo zjištěno, že pod
recentní dorovnávkou o mocnosti 0,2 až 0,4 m, se nachází další starší dorovnávka terénu. Tu tvořila světlá hnědá
písčitá jílovitá hlína, mocná 0,3–0,4 m, avšak archeologické nálezy v ní zjištěny nebyly. Pod touto uloženinou se
nalézala kulturní vrstva tvořená tmavou hnědou písčitou
jílovitou hlínou s nahodilými uhlíky, nahodilými malými až středními kamínky, mírně s drobky mazanic, a dále
s nahodilým až mírným výskytem malých až středních
fragmentů cihel (kumulace těchto artefaktů se nalézala
zvláště v blízkosti kamenného zdiva; o něm viz níže).
Nalezená keramika je datovatelná do průběhu 16. století.
V jednom exempláři byl získán fragment výduti nádoby
tzv. „krupičkové“ keramiky, typické pro olomoucký keramický okruh náležející do 14. století. Šlo nepochybně
o intruzi starší keramiky do mladší uloženiny. Obdobně
datovatelná byla i keramika získaná formou sběru z výkopku z téže části základového pásu, a to již mimo zdokumentovaný profil, kde uloženiny byly již opět recentně
překopány. I z těchto míst pochází jeden fragment keramiky ze 14. století. V žádném základovém pásu nebylo
dosaženo intaktního geologického podloží. K tomuto cíli
nedospěla ani ručně kopaná mikrosonda v místě zdokumentovaného profilu P1. Bylo takto pouze zjištěno, že
tmavohnědá kulturní vrstva je mocná minimálně 0,4 m.
Výše zmíněnou stavební rýhou s profilem P1 došlo také
k narušení kamenného zdiva pojeného středně kvalitní
vápennou maltou, a to na dvou místech (místo, kde se
výše zmíněné zdivo objevilo opět je lokalizováno bodem
č. 3), z čehož s největší pravděpodobností vyplývá, že inkriminovaný základový pás narušil nároží nějaké starší
budovy neznámého účelu. Zeď měla šířku 0,8 m a výko-

pem nebylo dosaženo její paty. V místní ústní tradici, zaznamenané přímo během záchranného archeologického
výzkumu, se uvádí, že v tomto prostoru se údajně měla
nacházet kaplička, avšak již neznámého zasvěcení.
Střední ulice, parc. č. 485/2. Novověk. Sídliště,
město. Záchranný výzkum.
Lokalizace: bod v okruhu 5 m v S-JTSK: X =
1100716,96, Y = 554627,91.
Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán přístavbou garáže ke stávající usedlosti a výkopem základových pásů ve dvorním traktu parcely. Šířka tohoto výkopu byla cca 0,3 m a hloubka 0,8 m. Stratigrafie uloženin
ve všech třech liniích výkopu vykazovala téměř totožné
znaky a nikde nebylo dosaženo intaktního geologického
podloží. Od stávajícího povrchu do hloubky cca 0,3 m se
nacházela recentní dorovnávka terénu s travním drnem.
Dalších cca 0,2 m bylo tvořeno střední hnědošedou písčitou hlínou, v níž se nacházelo cca 30% drobků a malých
fragmentů vápenné líčky a omítky. Báze výkopu o mocnosti cca 0,3 m sestávala ze střední hnědé písčité jílovité
hlíny s četným podílem fragmentů cihel všech kategorií,
nahodile se v ní vyskytovaly malé a střední kamínky. Tři
fragmenty výdutí glazované keramiky jsou datovatelné
do období mladého novověku, zbylé dva fragmenty keramiky jsou pravděpodobně poněkud starší, avšak rovněž novověké. Uložení dvou výše zmíněných kulturních
vrstev proběhlo s největší pravděpodobností v poměrně
rychlém časovém sledu a patrně souvisí přímo s některou
z mladších stavebních úprav obytného domu. Recentní
dorovnávka terénu s travním drnem pochází z období kolem poloviny 20. století, což dokládá sklenička od léků,
tvarově typická pro toto období.
Karel Faltýnek

Resumé
Uničov (Bez. Olomouc)
Mohelnická-Stra e, Parz. Nr. 2597. Spätmittelalter,
Neuzeit. Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.
Střední-Stra e, Parz. Nr. 485/2. Neuzeit. Siedlung,
Stadt. Rettungsgrabung.

ÚSOV (K. Ú. ÚSOV-MĚSTO A K. Ú. ÚSOV-ŽIDOVSKÁ OBEC, OKR. ŠUMPERK)

Intravilán. Středověk, novověk. Sídliště, komunikace. Záchranný výzkum.
V roce 2012 pokračovaly archeologické dohledy ve
městě Úsově, které podnítilo budování splaškové kanalizace (Daňhel 2012). Trasa vedení výkopů se shodovala
se současnou silniční sítí, což se projevilo i v charakteru
nálezů. Byla dokumentována především narušená arche285

