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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU (OKR. BLANSKO)
Hrad Doubravice. Středověk. Středověký hrad. 

Povrchový průzkum.

Při průzkumu zříceniny středověkého hradu Doubra-
vice ležící asi 1,5 km severovýchodně od obce Doubravi-
ce nad Svitavou byly dne 1. března 2014 objeveny stopy 
nelegálních výkopových aktivit na dvou místech hradní-
ho areálu. Jednalo se jednak o narušení kulturní vrstvy 
na jižním svahu východní části valu mezi jádrem hradu 
a předhradím v bezprostřední blízkosti recentní turis-
tické stezky, jednak o výkop v jihovýchodní části hrad-
ního jádra. Výkop ve svahu valu byl přibližné délky 35 
cm a hloubkou 15–20 cm, výkop v hradním jádře pak 
obdélníkového půdorysu s rozměry přibližně 30×20 cm 
a s hloubkou 10–15 cm. Oba zásahy svým charakterem 
odpovídaly aktivitám subjektů s detektory kovů, proto lze 
důvodně předpokládat odcizení blíže neznámých meta-
lických artefaktů z těchto částí lokality. Ve vytěžené ze-
mině i ve stěnách výkopů byly doloženy drobné uhlíky, 
u výkopu na valu i drobné zlomky mazanice. Jinak byly 
tyto zásahy shledány bez dalších archeologických nálezů 
či stop po pachatelích.

Josef Jan Kovář, Lenka Kovářová

Resumé
Doubravice nad Svitavou (Blansko District), Doubra-

vice Castle. Middle Ages. Medieval castle. Surface sur-
vey.

DRAHANOVICE (K. Ú. LUDÉŘOV, OKR. OLOMOUC)
Tzv. barokní sýpka. Středověk, novověk. Hospo-

dářský dvůr. Povrchový sběr. Uložení: soukromá sbír-
ka. 

V Ludéřově se v blízkosti návsi nachází objekt tzv. 
barokní sýpky. Jedná se o dvoupatrovou budovu s valbo-
vou střechou, která má na půdorysu tvar písmene L. Na 
ZM ČR 1:25 000, list 24-223 její polohu určují souřadni-
ce 143 mm od Z s. č. a 197 mm od J s. č. Při rekonstruk-
ci tohoto objektu se podařilo získat soubor nálezů, který 
lze klást do vrcholného středověku až raného novověku 
(k tomu Hlubek 2014).

V průběhu roku 2014 se podařilo nalézt dva kovo-
vé artefakty. První z nich představuje neúplná podko-
va s hmatcem a se špatně dochovaným ozubem, kterou 
můžeme zařadit do průběhu raného novověku. Druhým 
předmětem je ostruha s kolečkem. Jedná se o exemplář 
s pouze jedním dochovaným a navíc deformovaným ra-
menem, které ukončuje jednoduché očko. Délka krčku 
ostruhy dosahuje 19 mm a průměr šesticípého kolečka 
činí 21 mm (obr. 28). S ohledem na stav dochování ji lze 
vročit do širšího časového intervalu od 13. až do počátku 
15. století. 

 Lukáš Hlubek
 

Literatura
Hlubek, L. 2014: Ludéřov (okr. Olomouc). Přehled vý-

zkumů 55(2), 209.

Resumé
Drahanovice (Kat. Ludéřov; Bez. Olomouc), sgn. Ba-

rockspeicher. Hochmittelalter, Neuzeit. Wirtschaftlicher 
Hof. Oberfl ächensammlung. 

DRÁSOV (OKR. BRNO-VENKOV)
Ulice U hřiště. Středověk. Sídliště. Záchranný vý-

zkum.

Během rekonstrukce plynovodu byly dokumentovány 
porušené vrstvy a objekty v blízkosti mlýna v ulici U hři-
ště, datovatelné dle nepočetné keramiky nejspíše do 13. 
století.

David Parma

Resumé
Drásov (Bez. Brno-venkov), U hřiště-Straβe. Mitte-

lalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

DRŽOVICE NA MORAVĚ (OKR. PROSTĚJOV)
Hliník bývalé cihelny, parc. č. 216/1. Doba hradišt-

ní. Pohřebiště. Záchranný výzkum.

Dne 20. dubna 2014, tedy v den Božího hodu veli-
konočního, byli pracovníci Ústavu archeologické pa-

Obr. 28. Drahanovice – Ludéřov. Fragment železné ost-
ruhy. Kresba I. Hradilová.
Abb. 28. Drahanovice – Ludéřov. Fragment des Eisen-
sporns. Zeichnung von I. Hradilová.
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mátkové péče Brno, v. v. i., kontaktováni Policií ČR ve 
věci posouzení náhodného nálezu lidských kosterních 
pozůstatků, který byl učiněn v hliníku bývalé cihelny 
Konečného a Nedělníka, k. ú. Držovice na Moravě, okr. 
Prostějov.  Nejen ze zjištěné terénní situace, ale i z místa 
nálezu samotného (jde o známé a dlouhodoběji užívané 
slovanské pohřebiště, např. Fojtík 2014, 48–49, zde též 
úplný přehled pramenů a literatury), bylo více než patrné, 
že se jedná o objev archeologické povahy. V nejvyšší etá-
ži jedné ze stěn bývalé těžební jámy (ZM ČR, 1:10 000, 
list 24-24-08, koordináta 49:279 mm od Z:J s. č.) bylo ná-
lezcem částečně obnaženo torzo lidské kostry, kdy terén-
ní situace však stále umožňovala realizaci záchranného 
výzkumu. Po oddrnování nadloží se vyrýsovala původní 
obdélná hrobová jáma a při jejím snižování byl objeven 
koňský skelet vybíhající do hrobové jámy z jedné ze stěn. 
Po rozšíření plošné skrývky byla následně rozpoznána i 
druhá obdélná jáma s pohřbem koně. Z odkryté terénní 
situace bylo zřejmé, že k deponování koně došlo sou-
časně či velmi krátce po uložení lidského pohřbu, neboť 
přední část zvířete zřetelně poklesla vlivem sesedání jeho 
zásypu. Po vypreparování a zdokumentování koňského 
skeletu bylo přistoupeno k částečnému odkrytí lidské 
kostry tak, aby byla co možná nejčitelněji dokumento-
vána tato velmi zajímavá stratigrafi cká situace a posléze 
pak odkryta část zbývající. Ve vlastním hrobě spočíval 
(dle skeletu nezvykle vysoký a svalnatý) jedinec, uložený 
v natažené poloze na zádech a s rukama podél těla. Pod 
předloktím jeho levé ruky byl nalezen soubor 10 ks želez-
ných šipek nesoucích v korozi místy stopy hrubé textilie 
a svým rozložením nasvědčujících o původním uložení 
toulce se šípy. Při levé části těla byly, bohužel ve značně 
recentně rozrušeném zásypu, sledovány stopy zuhelna-
tělého dřeva, které se následně podařilo zdokumentovat 
mezi holenními kostmi pohřbeného – tyto lze interpre-
tovat jako pozůstatky dřevěného luku. Při chodidle pra-
vé nohy pak spočívala skupinka zvířecích kostí s traso-

logickými stopami dokládajícími dosud blíže neurčené 
„praktické využití“ a při nich železný nůž s přiloženou 
pochvou z organického materiálu (kůže spojované drob-
nými snýtovanými svorkami vyrobenými ze zlaceného 
bronzu). Ač se s „koňskými pohřby“ tu a tam setkáváme 
nejen na slovanských sídlištích (např. Břeclav-Pohansko, 
zde spojováno s rituálními praktikami, cf. Přichystalo-
vá 2013), ale právě i pohřebištích (Olomouc-Nemilany, 
v blízkosti hrobů bojovnických, cf. Přichystalová, Kalá-
bek eds. 2014), má držovický nález přesto jistý „punc je-
dinečnosti“. Lze jej interpretovat jako v našem prostředí 
zcela ojedinělý bojovnický pohřeb jezdce – lukostřelce 
(obr. 29), který nás, spolu s dalšími nálezy v blízkém oko-
lí, staví před řadu otázek dotýkajících se historické role 
a snad i nadregionálního významu „Držovicka“ v raném 
středověku.

Pavel Fojtík
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Resumé
Držovice na Moravě (Bez. Prostějov), Flur „cihelna“, 

Parz. Nr. 216/1. Burgwallzeit. Gräberfeld. Rettungsgra-
bung.

Obr. 29. Držovice na Moravě, okr. Prostějov. Hliník bývalé cihelny. Raně středověký pohřeb koně a jezdce – lukostřel-
ce.
Abb. 29. Držovice na Moravě, Bez. Prostějov. Lehmgrube der ehemalige Ziegelei. Frühmittelalterliche Pferde- und 
Reiter-Bogenschützebestattung.


