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Šternberk (okr. oLomouc)
Areál hradu – předhradí, parc. č. 97, 98. Středo-

věk, novověk. Hrad. Záchranný výzkum.

Lokalizace: souřadnice S-JTSK: Y = 541983,58; X = 
1106478,5

V listopadu a prosinci 2013 probíhal záchranný arche-
ologický výzkum při rekonstrukci kanalizace a vodovodu 
na předhradí (1. nádvoří) státního hradu Šternberk. Výkop 
pro kanalizaci o šířce 1,8 – 2 m vedl kolem objektu bý-
valé sýpky, při jejím severozápadním nároží se napojoval 
na stávající odpadní systém a pokračoval jižním směrem 
k bráně. Z východního křídla předhradí se přes parc. č. 98 
napojoval výkop pro vodovodní přípojku široký 1,5 m.

Skalní podloží tvořené kulmskými břidlicemi vystu-
povalo z úrovně kolem 0,90 m místy téměř až na povrch. 
Pokud nebyl výkop veden skálou, tvořily hlinitou slož-
ku novodobé dorovnávky terénu, případně pozůstatky 
jam na hašení vápna. Pouze na parc. č. 98 ve vodovodní 
přípojce byla zjištěna odlišná situace. Skalní podloží, za-
chycené v hloubce 0,56 – 0,88 m, zde klesalo k západu 
a k jihu. Přímo na něm se dochovalo 0,02 – 0,18 m sil-
né souvrství spáleniště (vrstvy uhlíků a mazanicové de-
strukce) s keramikou z 2. poloviny 13. století. Požárovou 
planýrku překrývalo v hloubce 0,4 – 0,5 m valounové 
dláždění ze závěru 16. století (nález keramiky a malého 
groše Rudolfa II. z roku  1590) převrstvené dorovnávkou 
z průběhu 1. poloviny 17. století a recentními úpravami 
terénu. Kromě těchto situací bylo zjištěno, že pod součas-
ným povrchem je dochován objekt barokní ledárny (na-
rušená cihlová a kamenná zdiva), zachycený na historic-
kých plánech hradu. Archeologický výzkum tak přinesl 
první hmotné doklady z období počátků hradu, který je 
v písemných pramenech poprvé zmiňován k roku 1269. 
Zjištění je mimořádné i tím, že díky rozsáhlým přestav-
bám je jen omezená možnost dochování původních situ-
ací jak v areálu hradního jádra, tak i na předhradí, jehož 
původní situování ani rozsah není znám.

Hana Dehnerová, Václav Tomka
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Resumé
Šternberk (Bez. Olomouc), Burg Šternberk – Vorburg, 

Parz. Nr. 97, 98. Mittelalter, Neuzeit. Burg. Rettungsgra-
bung.

tečoVice (okr. zLín)
Kostel sv. Jakuba Většího. Středověk. Kostel. Zá-

chranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal při vý-
kopových pracích v bezprostřední blízkosti obvodových 
zdí kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích. Byly od-
kryty základy stavby a jednotlivé architektonické prvky 
zasahující pod úroveň stávajícího terénu. Archeologický 
a stavebně historický průzkum znovu potvrdil středověké 
stáří stavby. Dokládá to jednak použité zdivo, sestáva-
jící z poměrně velkých bloků kamene, a také kamenic-
ké značky, umístěné na některých ze stavebních prvků 
v nárožích kostela. Při prohlídce výhozů a výkopů byly 
vyzvednuty také druhotně přemístěné architektonické 
články, které byly převezeny k deponování do Muzea ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně. Jedná se tak již o druhý 
archeologický výzkum realizovaný v prostoru místního 
kostela. Předchozí výzkum probíhal v roce 1993 a také 
tenkrát bylo potvrzeno středověké stáří stavby s více sta-
vebními fázemi.  

Ivan Čižmář

Resumé
Tečovice (Bez. Zlín), Kirche St. Jakobus der Ältere. 

Mittelalter. Kirche. Rettungsgrabung. 

uherské hradiŠtě (okr. uherské hradiŠtě)
Ulice Hradební; parc. č. 25/4, 653/33, 1573. Středo-

věk, novověk. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: 2 linie vymezené body S-JTSK:
1. (X=537590.25, Y=1181195.06), 2. (X=537581.81, 

Y=1181241.17) a 1. (X=537603.75, Y=1181198.62), 
2. (X=537606.53, Y=1181194.39), 3. (X=537665.66, 
Y=1181198.23), 4. (X=537712.94, Y=1181207.56), 5. 
(X=537714.63, Y=1181197.67)

V souvislosti s akcí „Uherské Hradiště – náhradní 
zdroj energie NN“ došlo ve dvou etapách, v březnu až 
dubnu a v srpnu až září 2013 k archeologickému dohledu 
na otevřené trase výkopu. Ten začínal v chodníku u se-
verozápadního rohu bývalé Měšťanské besedy (dnes bu-
dova základní školy) a směřoval 49 m na jih až jihový-
chod k nástavbě náhradního zdroje energie NN. V druhé 
etapě pokračoval výkop v chodníku na severovýchod 
parkoviště Klubu kultury a směřoval 121 m západním 
až jihozápadním směrem podél, tj. jižně, ulice Hradební. 
Před náměstím Komenského vozovku a přilehlý chodník 
v ulici Hradební přetnul kolmo směrem k severu a zamířil 
na jihozápadní nároží Městského úřadu (obr. 105). Šíře 
výkopu dosahovala 0,6 – 0,7 m, hloubka činila 0,8 m – 
1,4 m (Menoušková 20113a, 2013b). Nadmořská výška 
se pohybovala kolem 179 m. Výkop probíhal ve své pře-
vážné většině v těsném vnějším sousedství středověké 
hradby, v prostoru vymezeném středověkou hradební li-




