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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

HLUBOČKY (K. Ú. HRUBÁ VODA, OKR. OLOMOUC)
Zřícenina hradu Hluboký. Středověk. Hrad. Povr-

chový průzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum 
v Olomouci.

V roce 2014 získalo Vlastivědné muzeu v Olomouci 
kolekci nálezů z hradu Hluboký, kterou shromáždil při 
opakovaných návštěvách lokality v letech 1995 – 2000 
amatérský badatel. Celkem se jedná o 328 kusů keramiky, 
tři zlomky nádobkových kachlů, čtyři železné předměty 
(hrot šípu, nedovřená tulejka, ohnutý klínec a hřebík), 
ohlazenou kost, dva vzorky malty a fragment mazanice. 

V keramickém souboru dominuje standardní kuchyň-
ská a stolní keramika severomoravského výrobního okru-
hu (k tomu např. Goš 1980, 369–373). Značné zastoupe-
ní má skupina bílé krupičkovité hrnčiny a tuhové zboží. 
Zhruba ve stejném poměru se objevuje písčitá a loštická 
keramika. Zcela minimálně se vyskytuje materiál opatře-
ný glazurou a čtyřmi kusy je reprezentována tzv. luxus-
ní keramika se stříbřitým povrchem. Z morfologického 
hlediska se nejčastěji objevují hrnce, méně už džbány, 
poháry, mísy, poklička, pánev, miniaturní nádobka a lze 
také zmínit tři fragmenty kahanů. Výzdoba se omezuje 
pouze na tzv. šroubovici, červenou malbu a některé okra-
je ve tvaru okruží zdobí ryté vlnice nebo dekor vytvořený 
pomocí radélka. Jedna výduť z loštického hrnce měla na 
vnější straně částečně dochovaný vyrytý kříž. 

Výše popsaný soubor artefaktů lze zařadit do 14. až 
první poloviny 15. století, což koresponduje s již dříve 
publikovanými nálezy (srov. Brůnová 2004, 50–52; Hlu-
bek 2012, 142–143) a také historickými zprávami (Čer-
ník, Koudela 1997, 187–194; Papajík 2006, 25–32). 

Lukáš Hlubek
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Resumé
Hlubočky (Kat. Hrubá Voda, Bez. Olomouc), Burg 

Hluboký. Hochmittelalter. Burg. Oberfl ächensammlung. 
Ablagerung: Heimatkunde Museum in Olomouc. 

HNĚVOTÍN (OKR. OLOMOUC)
Hněvotín č. p. 225. Novověk. Úvoz, zvířecí pohřby. 

Záchranný výzkum.

V průběhu rekonstrukce silnice v jižní části Hněvotína 
byla při výkopu kanalizační vpusti zachycena porušená 
archeologická situace. Výkop se nachází u západní stěny 
domu č. p. 225. Pod 1 m novověkých a subrecentních na-
vážek, které tvoří násyp současné silnice, byl identifi ko-
ván okraj zahloubeného objektu s konkávně klesající stě-
nou dosahující do hloubky 2,2 m od současného povrchu 
silnice. V hloubce 1,55–1,75 m se na třech stěnách výko-
pu rýsovala vrstva kostí. Podle charakteru kostí a jejich 
vzájemného uspořádání odhadujeme uložení nejméně 
3 koní. Datační oporu představují drobné novověké stře-
py a také 1. vojenské mapování, které v těchto místech 
zaznamenalo úvoz cesty na Lutín. Takto lze interpretovat 
i nálezovou situaci.

Miroslav Daňhel

Resumé
Hněvotín (Olomouc District), House Number 225. 

Slope of the hollow way with buried horses was discove-
red during construction works. It can be dated to 17 – 18th 
century.

HOLEŠOV (OKR. KROMĚŘÍŽ)
Náměstí Dr. E. Beneše 18, náměstí Svobody 1636. 

Novověk. Město. Záchranný výzkum.

Ve dnech 20. 3. až 24. 3. 2014 byl proveden časo-
vě omezený záchranný archeologický výzkum na stav-
bě „Bytový dům na nám. Dr. E. Beneše 18 a nám. Svo-
body 1636“. Jednalo se o novostavbu bytového domu 
v historickém jádru města Holešova (ZM ČR 1:10 000, 
list 25-31-04, v ploše mezi body určenými koordiná-
ty 332:19, 334:19, 335:17 a 332:17 mm od Z:J sekční 
čáry). Vzhledem k mohutné vrstvě stavební suti a navá-
žek v místě stavby nebyly při skrývce nadložních vrstev 
zachyceny žádné zjevné archeologické situace. Až při 
hloubení základových pasů nově budovaného bytového 
domu bylo odkryto větší množství recentních planýrek 
a novověkých vrstev, z nichž některé byly fotografi cky 
a kresebně dokumentovány a ovzorkovány. Zachyceno 
a zdokumentováno bylo i několik zdí (základů původní 
zástavby) a cihlová podlaha novověkého domu. Veškeré 
zdokumentované situace časově náleží období 17. až 19. 
století a je možno je spojovat s novověkým stavebním 
vývojem města Holešova.

Ulice Smetanovy sady. Novověk. Město. Záchran-
ný výzkum.

V průběhu srpna až října 2014 proběhl na stavbě 
„Parkoviště u MěÚ Holešov na ul. Smetanovy sady“ 
(ZM ČR 1:10 000, list 25-31-09, v okolí bodu určeného 
koordináty 352:371 mm od Z:J sekční čáry) záchranný 


