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Resumé
Krnov (Kat. Krnov-Horní Předměstí, Bez. Opava), 

Barvířská-Straβe 81/4. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettu-
ngsgrabung.

Krnov (Kat. Krnov-Horní Předměstí, Bez. Opava), 
Hlavní náměstí (Platz). Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Ret-
tungsgrabung.

Krnov (Kat. Krnov-Horní Předměstí, Bez. Opava), 
U sv. Ducha-Straβe. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettu-
ngsgrabung.

LÍŠNICE (K. Ú. LÍŠNICE U MOHELNICE, OKR. ŠUM-
PERK)

Líšnice č. p. 6, parc. č. 16. Vrcholný středověk, no-
vověk. Vesnice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu v S-JTSK: Y:572174,65 
X:1100839,91.

V průběhu léta roku 2013 proběhl archeologický 
dohled při rekonstrukci dřevěné podlahy severozápadní 
části přízemní obytné budovy nacházející se v původní 
historické zástavbě obce. Během prací vyvstala potře-
ba výměny části původního suchého podsypu podlahy. 
V této hlinitopísčité uloženině bylo zjištěno, a to v dru-
hotných polohách, větší množství fragmentů masívních 
tuhových výdutí velkých zásobnic datovatelných do ob-
dobí vrcholného středověku. Několik keramických frag-
mentů je novověkých. Původní podlaha pocházela z prů-
běhu 1. poloviny 20. století a její úroveň je oproti niveletě 
ulice vyvýšena přibližně o 1,0 m.

Karel Faltýnek

Resumé
Líšnice (Kat. Líšnice u Mohelnice, Bez. Šumperk), 

Gemeinde, Hs.-Nr. 6, Parzelle Nr. 16. Hochmittelalter, 
Neuzeit. Dorf. Rettungsgrabung.

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)
Masarykova ulice 2/796, parc. č. 123. Středověk, 

novověk. Měšťanský dům. Záchranný výzkum.

V měsíci říjnu roku 2014 byla v průjezdu z Masary-
kovy ulice do dvora tzv. Langova domu při severní straně 
náměstí Přemysla Otakara v Litovli zahájena výstavba 
přípojky kanalizace. Dům nese jméno po soukeníku Lo-
renzu Langovi, litovelském měšťanu, který v roce 1542 
nechal dům postavit. Stavba vznikla spojením dvou pů-
vodních středověkých parcel s gotickou zástavbou, po 
níž se dodnes dochoval sklep pod středním a východním 
traktem hlavního křídla. Renesanční přestavba zname-
nala novou trojtraktovou dispozici, zachovanou dodnes. 
Z původní renesanční fasády ovšem zůstal pouze bohatě 

zdobený vstupní portál (Kauerová, Koudela 1998, 16–
17). Při výkopových pracích v průjezdu dvorním křídlem 
domu bylo narušeno několik archeologických situací. Li-
niový výkop pro budoucí kanalizaci byl 9,6 m dlouhý, 
0,5 m široký a 0,9 m hluboký. Na jižním profi lu P1 byly 
zachyceny relikty kamenných zdí pojených maltou. Hor-
ní hrana zdi k. 901 se nacházela v hloubce cca 0,46 m pod 
současným povrchem. Dochovaná část byla 0,8 m široká, 
avšak její část byla již porušena recentním výkopem pro 
inženýrské sítě. Ve vzdálenosti 5,04 m od k. 901 se na P1 
nacházel relikt zdiva k. 902. Dochovaná horní hrana zdi 
byla v hloubce 0,2 m pod současným povrchem a 1,2 m 
široká. Poslední zachycený relikt zdi k. 903 na P1 se na-
cházel 0,5 m od k. 902. Dochovaná horní hrana o šířce 
0,8 m byla zjištěna v hloubce 0,5 m od současného povr-
chu. Na protilehlém profi lu P2 tyto zdi již zachyceny ne-
byly, jen v částech z něj prostupovalo s profi lem souběžné 
cihlové zdivo k. 904. Prostor mezi zdmi byl vyplněn sta-
vební sutí, převážně cihlami, kamením, maltou, vápnem 
a fragmenty novověké keramiky. Zachycené situace by se 
s největší pravděpodobností daly interpretovat jako rezi-
dua sklepů zaniklých při přestavbách domu.     

Tomáš Zlámal

Literatura
Kauerová, V., Koudela, M. 1998: Památky staré Lito-

vle. Olomouc: Danal. 

Resumé
Litovel (Bez. Olomouc), Masarykova-Straβe 2/796, 

Parzelle Nr. 123. Mittelalter. Neuzeit. Bürgerhaus. Ret-
tungsgrabung. 

LITOVEL (OKR. OLOMOUC)
Uničovské předměstí, ulice Kysucká, parc. č. 751, 

č. p. 344. Novověk. Město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu v S-JTSK: Y:558562,64 
X:1107928,15.

Koncem března roku 2014 proběhl archeologický do-
hled v průběhu hloubení výkopu pro kanálovou přípojku. 
V místě nové kanálové šachty bylo na severním profi lu, 
v šířce cca 1,50 m, zdokumentováno souvrství, jehož 
báze se nacházela 0,90 m pod stávajícím povrchem. Na 
zkulturněném podloží s mocností 0,15 – 0,20 m spočívala 
střední hnědá prachová jílovitá hlína, s povrchem v hloub-
ce cca 0,50 m pod současnou úrovní terénu. V průběhu 
vzorkování byla z této uloženiny získána menší kolekce 
mladé novověké keramiky.

Staroměstské náměstí, parc. č. 471. Novověk. 
Hřbitov. Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu v S-JTSK: Y:558670,9 
X:1107603,66.


