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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

Zánik vesnice může pravděpodobně souviset se změnou 
hydrologického režimu, vyvolaného zejména vnitřní ko-
lonizací zalesněných poloh a s počátkem velké, středo-
věké kolonizace. Změna vodního režimu znamenala pro 
mnoho mladohradištních sídlišť situovaných v údolní 
nivě naprostou katastrofu, jelikož docházelo k periodic-
kým záplavám, kterým jejich obyvatelé již nebyli schopni 
čelit, a sídliště se tak přesouvala za hranici záplavového 
území na inundační břehy. 

Miroslav Popelka
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Hulín. Dějiny a přítomnost města. Brno, Hulín: Blok, 
Městský Národní výbor Hulín.

Klíma, B. 1974: Paleolitické nálezy z Hulínska (okr. 
Kroměříž). Přehled výzkumů 1973, 17.

Resumé
Hulín (Bez. Kroměříž), „Hřebavec před dráhou“. Bur-

gwallzeit. Siedlung. Retutungsgrabung.

JESENÍK (OKR. JESENÍK)
Klášter sv. Voršily. Středověk, novověk. Sídliště. 

Záchranný výzkum. 

V srpnu 2014 byl pracovníky společnosti Archaia 
Olomouc, o. p. s., proveden záchranný výzkum formou 
dohledu v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v cen-
tru města Jeseník, kde se nyní nachází základní škola. 
V areálu se prováděly výkopové práce za účelem polo-
žení nových inženýrských sítí a nového dláždění. Před 
budovou hvězdárny byl objeven zahloubený objekt, kte-
rý obsahoval v několika vrstvách fragmenty keramiky 
od 15. do 19. století. Dále byly v jednom z výkopů ve 
vrstvách nalezeny fragmenty keramiky a skla z 18. až 19. 
století. Také při sběru na zkoumané ploše byly nalezeny 
fragmenty keramiky a cihel z období 15. až 20. století. 
V dalších výkopech, kde byly porušeny pouze navážky 
a skrývky, nebyly objeveny žádné nálezy.

Táňa Adámková

Resumé
Jeseník (Bez. Jeseník), Kloster St. Ursula. Mittelalter, 

Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

KNĚŽEVES (K. Ú. KNĚŽEVES NAD OSLAVOU, OKR. 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)

Kněževes č. p. 3. Středověk, novověk. Tvrz. Zá-
chranný výzkum. 

Záchranný archeologický výzkum byl realizován 
v areálu domu č. p. 3 v obci Kněževes nad Oslavou, který 
byl určen stavebně historickým výzkumem jako tvrz (Sa-
dílek 2013). Výzkum probíhal v červenci až říjnu roku 
2013 a byl vyvolán stavební adaptací tohoto domu pro 
budoucí prostory muzea. 

Limitujícím faktorem výzkumu bylo nedostatečné 
osvětlení zkoumaného prostoru, což ovlivnilo především 
kvalitu fotodokumentace. Stavbou byl zasažen komuni-
kační prostor vstupu do sklepa. V průběhu akce došlo 
k postupnému snížení terénu o 1 m (0,6 m tvořila vrstva 
spadlé klenby), při němž byly odkryty pozůstatky vícená-
sobných novověkých podlah oddělených tenkými vrstva-
mi jílu. Povrchovým sběrem byly dále v areálu domu na-
lezeny fragmenty novověké kachle a středověké dlaždice. 

Monika Martinisková

Literatura
Sadílek, J. 2013: Kněževes čp. 3. Stavebně historický 

průzkum. Bystřice nad Pernštejnem. 
 

Resumé
Kněževes (Kat. Kněževes nad Oslavou, Bez. Žďár 

nad Sázavou). Mittelalter, Neuzeit. Festung. Rettungs-
grabung. 

KNÍNICE U BOSKOVIC (OKR. BLANSKO)
„Křiby“. 13. století. Sídliště. Záchranný výzkum.

V roce 2014 byl prováděn záchranný archeologic-
ký výzkum na stavbě, která měla za cíl zrekonstruovat 
páteřní vodovod na trase Boskovice – Velké Opatovice. 
Během průzkumu bylo zjištěno několik chronologických 
horizontů pravěkého a středověkého osídlení v celkem 
pěti polohách (viz oddíly Neolit, Doba bronzová, Doba 
železná v Přehledu výzkumů 56-1).

Poloha „Křiby“ u Knínic byla v trase vodovodu po-
slední lokalitou, kde byly ve výkopu rozpoznány archeo-
logické situace. Situace po skrývkách zde byla zcela ne-
čitelná, takže se až v profi lech výkopu zřetelně projevily 
tři výrazné zásahy do sprašového podloží. Jedna jáma 
byla novověkého stáří a ve zbývajících dvou případech se 
jednalo o pozůstatky suterénů středověkých domů před-
běžně datovaných do 13. století. V jednom objektu bylo 
u jeho stěny pozorováno i schodiště a zbytky otopného 
(či výrobního?) zařízení v podobě propálených mazani-
cových krust u jedné ze stěn. Takřka výhradně byly z vý-
plní těchto rozsáhlých objektů získány střepy z velkých 
zásobnicových tvarů či jiné užitkové keramiky.


