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LOŠTICE (OKR. ŠUMPERK)
Ulice Hradská č. p. 81, parc. č. 1549/2. Raný a vr-

cholný středověk, novověk. Sídliště (?). Povrchový 
sběr.

Lokalizace: plocha vymezená body v S-JTSK: 1) 
Y:568868,42 X:1102668,07; 2) Y:568870,8 X:1102675,48; 
3) Y:568819,74 X:1102690,56; 4) Y:568818,15 
X:1102682,35.

V průběhu roku 2013 proběhl po dohodě se stávajícím 
majitelem pozemku povrchový sběr v Lošticích v Hrad-
ské ulici č. p. 81. Na zeleninových záhoncích, situova-
ných na mírném jižním svahu v těsné blízkosti potoka 
Líšnička, byla získána kolekce cca 30 ks keramických 
fragmentů datovatelných do období raného středověku 
(průběh 12. až 1. poloviny 13. století). Několik dalších 
zlomků je vrcholně středověkých, a to buď typická loštic-
ká keramika, případně keramika světlá béžová písčitá, 
náležející do olomouckého keramického okruhu a chro-
nologicky do průběhu 14. století. Nechybí ani fragmenty 
novověké keramiky. Dalších 20 ks výdutí nádob je rám-
cově datovaných do období pravěku.

Ulice Ke koupališti, parc. č. 1380/2. Vrcholný stře-
dověk, novověk. Sídliště (?). Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu v S-JTSK: Y:568898,58 
X:1102942,44.

Počátkem měsíce května roku 2013 proběhl archeolo-
gický dohled na stavbě rodinného domu v Lošticích v uli-
ci Ke koupališti. Lokalita se nachází v jižní části stávající 
zástavby, v údolní nivě řeky Třebůvky, na jihovýchodním 
úpatí relativně prudké stráně. Do části tohoto svahu čás-
tečně zasáhla stavební jáma, čímž vznikl profi l P1.

Pod travním drnem (cca 0,10 m) se nacházela 1,20 m 
mocná vrstva přemístěného, pravděpodobně ze svahu při-
rozeně splaveného jílovitého podloží s velmi nahodilým 
výskytem drobků uhlíků a mazanic. Vzorkováním z ní 
bylo získáno celkem 9 ks výdutí nádob datovatelných do 
období raného a mladého novověku (dalších 7 ks pochází 
z výkopku a byly získány formou sběru). Tento jíl s po-
měrně výrazně rozplizlou bází překrýval poněkud tmavší 
jílovitou uloženinu, rovněž s nahodilými drobky mazanic 
a uhlíků, avšak převážně s keramikou z období vrcholné-
ho středověku. Jedná se o 1 ks tuhového fragmentu velké 
zásobnice, dále 1 ks výduti nádoby s příměsí tuhy, 1 ks 
fragmentu okraje (s vlnicemi) nádoby ze světlé béžové 
písčité hlíny (typická pro olomoucký keramický okruh – 
14. století), 1 ks výduti z nádoby téhož typu, 2 fragmenty 
výdutí loštické keramiky, 1 ks výduti z raného novověku 
a 1 ks výduti z nádoby rámcově datovatelné do pravěku. 
Z mikrosondy, hloubené podél profi lu v délce cca 1,0 m 
(šířka cca 0,30 m, hloubka cca 0,30 m), pochází keramic-
ká výduť pravěké nádoby.

Karel Faltýnek

Resumé
Loštice (Bez. Šumperk), Hradská-Straβe, Hs.-Nr. 81, 

Parzelle Nr. 1549/2. Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung 
(?). Oberfl ächensammlung.

Loštice (Bez. Šumperk), Ke koupališti-Straβe, Par-
zelle Nr. 1380/2. Hochmittelalter, Neuzeit. Siedlung (?). 
Rettungsgrabung.

LUDVÍKOV (K. Ú. LUDVÍKOV POD PRADĚDEM, OKR. 
BRUNTÁL)

Zámecký vrch, parc. č. 775. Středověk. Hrad. Zá-
chranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum na Zámeckém vr-
chu (Národní památkový ústav, územní odborné praco-
viště Ostrava, č. akce 48/12), v místech zříceniny stře-
dověkého hradu Fürstenwalde byl vyvolán stavebním 
záměrem vybudovat zde rozhlednu a vyhlídkovou terasu. 
Lokalizace místa v souřadnicích JTSK: Y= 534691.2; X= 
1063669.1.

Zkoumané místo se nalézalo na vrcholu skalního vý-
chozu při jižním okraji temene hory. Na ploše cca 55 m2 

Obr. 47. Ludvíkov, zřícenina hradu Fürstenwalde. Sonda 
S6 – hradba.
Abb. 47. Ludvíkov, die Burgruine Fürstenwalde. Die 
Sonde S6 – die Mauer.


