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hradba – zděná z lomového kamene na vápennou mal-
tu – byla dochována do výšky 3,5 m od úrovně zákla-
dové spáry. Prostor parkánu při vnitřním líci nadzemní 
partie zdiva hradby byl v průběhu výstavby postupně 
navyšován prostřednictvím přemístěné zeminy, výškový 
rozdíl mezi prostorem vymezeným parkánovou hrad-
bou a jejím předpolím tak dosáhl cca 3,5 m. Důležité je 
zjištění, že úsek parkánové hradby nebyl v těchto místech 
založen do vnitřní stěny původního hradebního příkopu, 
jako tomu bylo v případě jižního a jihovýchodního ob-
vodu městského opevnění. Ve zdivu parkánové hradby 
ve vzdálenosti cca 2 m od jihovýchodního nároží Mül-
lerova domu byly archeologickým výzkumem zachy-
ceny stavební pozůstatky druhotně prolomené branky 
(fortna). Vzhledem k rozdílné výškové úrovni v parkánu 
a v předpolí hradby byl vstup svou spodní partií zapuštěn 
pod úroveň terénu v parkánu. Přístup tak ze strany par-
kánu zajišťovalo schodiště zahloubené do terénu (obr. 
91). Realizace branky pravděpodobně souvisí s výstav-
bou zámeckého bastionu v první polovině 17. století 
a s využíváním objektu dnešního Müllerova domu jako 
zámecké sýpky. 

František Kolář, Pavla Skalická
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Resumé
Opava (Kat. Opava-Město, Bez. Opava), Komenského-

Straβe 8, Müllerův dům, Parz. Nr. 558. Mittelalter, Neu-
zeit. Stadt. Rettungsgrabung.

pohořeLice (k. ú. pohořeLice u napaJedeL, 
okr. zLín)

Kostel sv. Jiljí. Středověk, novověk. Kostel. Zá-
chranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal v říjnu 
roku 2013 během předláždění interiéru kostela sv. Jiljí, 
postaveného v roce 1770. Nejprve je potřeba zmínit, že se 
kostel sv. Jiljí a přilehlý hřbitov nacházejí poblíž místní-
ho tvrziště v místě, kde je písemnými prameny doložena 
zaniklá středověká ves Podhradí (uváděna též jako měs-
tečko) s farou zmíněnou již v roce 1353. 

Po odstranění dlažby a podsypu v interiéru bylo 
možné při bočních obvodových stěnách zdokumentovat 
zbytky kamenných konstrukcí. Nepodařilo se zjistit, zda 
konstrukce nasedají na obvodové zdivo chrámu a nelze 
tedy s určitostí potvrdit, zda se jedná např. o sokly pro 
boční oltáře nebo případně zdivo nějaké starší stavby. Ne-

podařilo se tedy prokázat, zda současný kostel stojí na zá-
kladech původního kostela ve vsi Podhradí. Každopádně 
povrchovým průzkumem na okolních polích byly získány 
zlomky středověké keramiky (14. – 15. století), jejichž 
koncentrace byla zjištěna především na poli severně od 
kostela. Podařilo se tak částečně upřesnit rozsah středo-
věké vesnice. Detektorovým průzkumem v interiéru kos-
tela byl nalezen zajímavý soubor celkem 9 mincí (obr. 
92), které můžeme datovat do období vlády Ferdinanda I. 
(1503–1564) a Leopolda I. (1657–1705). Poněkud mlad-
šího datování je bronzová svátostka (1725). 

Ivan Čižmář

Resumé
Pohořelice (Kat. Pohořelice u Napajedel, Bez. Zlín), 

St. Ägidius Kirche. Mittelalter, Neuzeit. Kirche. Ret-
tungsgrabung.

pozořice (okr. brno-VenkoV)
Předpolí hradu Vildenberk. Vrcholný středověk 

(14. století). Hrad. Povrchový průzkum.

Mezioborová prospekce zříceniny hradu prováděná 
Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brně, zahájená v roce 2011 

Obr. 92. Pohořelice, kostel sv. Jiljí. Nálezy mincí.
Abb. 92. Pohořelice, St. Ägidius Kirche. Münzenfunde. 




