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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

hloubka výkopu cca 3,0 m). V průběhu vzorkování byla 
z báze tohoto archeologického souvrství získána kerami-
ka chronologicky náležející do průběhu 14. století (světlá 
béžová písčitá, typická pro olomoucký keramický okruh). 
O kontinuálním naplavování výše popsaných uloženin, 
a to až do období mladého novověku, svědčí další kera-
mické fragmenty získané z nadložních vrstev. Tak jako 
jinde na veřejných prostranstvích pod stávající vozovkou, 
i zde bylo toto souvrství zakončeno důkladnou kamennou 
dlažbou vybudovanou v obci v průběhu 20. a 30. let 20. 
století, v současnosti však v hloubce cca 0,20 m pod as-
faltovým kobercem. Plynulý nárůst těchto uloženin bylo 
možno sledovat již od bodů A, B a C, přičemž v průbě-
hu vzorkování jejich bází spočívajících na intaktním jílu, 
byla vždy směrem k těmto bodům nacházena adekvátně 
mladší keramika, a to až po mladý novověk.

Z hlediska výskytu dalších archeologických situací 
se ukázaly být velmi přínosné větve liniových výkopů 
označené písmeny D, E a F (obr. 50), které byly hlou-
beny na soukromých parcelách v zahradách jednotlivých 
usedlostí. Na několika místech proťaly kulturní vrstvu 
tvořenou opět převážně přeplavenými jílovitými hlínami, 
s obsahem keramiky od průběhu 14. století až po mla-
dý novověk, přičemž výskyt keramiky ze 14. století jed-
noznačně dominoval. Nejvíce mocná byla tato kulturní 
vrstva na parcele č. 61, kde její báze lokálně spočívala 
v hloubce až kolem cca 0,90 m pod stávajícím povrchem. 
Zjištěno bylo rovněž několik zahloubených objektů, kte-
ré chronologicky náleží do průběhu 14. století, přičemž 
jeden z nich, a to zvláště výrazný, nerespektoval stávající 
hranice parcel (rozhraní parcel č. 53/2 a 50). Na parce-
le č. 50 byla v jednom ze zahloubených objektů zjištěna 
keramika pouze z období kolem poloviny 13. století. Té-
měř všechny tyto sledované parcely byly charakteristické 
výskytem menších, mírně zahloubených pícek (nejčastěj-
ší průměr kolem 1,0 m), s jílovitou bází přepálenou do 
oranžova. Na některých parcelách jich bylo zjištěno i více 
než jen jedna (baterie ?), ve dvou případech se nacházely 
v superpozicích. Přítomnou keramikou byly datovány do 
období mladého novověku a s největší pravděpodobností 
souvisely s výrobou dehtu, případně kolomazi (?).

Před usedlostí č. p. 25, na veřejném prostranství 
v místě bodu č. 1), v centru stávající obce, bylo rovněž 
zjištěno archeologické souvrství s bází v hloubce 1,05 – 
1,10 m, jež bylo přítomnou keramikou datováno od prů-
běhu 14. století až po novověk. V místě bodu č. 2) byl 
zjištěn menší zahloubený objekt s výskytem mírně pře-
pálených mazanic a raně novověkou keramikou, jenž se 
nacházel v superpozici s nasucho kladenou kamennou zdí 
o zjištěné šířce cca 1,0 m (báze zdi v hloubce cca 1,0 m, 
báze objektu cca 1,30 m pod stávajícím povrchem).

Také v místě bodu č. 3), ve stávajícím č. p. 96, byla 
na parcele č. 1/2 zjištěna pozitivní archeologická situace 
sestávající z kulturní vrstvy. Spočívala na jílovitém pod-
loží s bází na úrovni 0,65 – 0,70 m pod nynějším povr-
chem, přičemž její mocnost činila 0,15 – 0,20 m a délka 

cca 5,50 m. Obsahovala četné střední až velké fragmenty 
cihel, keramikou a zlomky kachlů byla datována do ob-
dobí novověku, přibližně do rozhraní jeho rané a mladší 
fáze. Za zmínku stojí fakt, že do těchto míst, zvláště do 
vedlejšího č. p. 1, dosud živá ústní lidová tradice klade 
existenci středověké tvrze. Z písemných pramenů je do-
ložen panský dvůr.

Fragmenty vrcholně středověké až mladé novověké 
keramiky byly solitérně nalézány i v jiných částech obce, 
avšak jednoznačně koncentrované do jejího stávajícího 
jádra. Výjimečně byly nalézány i v druhotných polohách 
v rámci recentních zásahů.

Obec Luká se v moravských zemských deskách při-
pomíná poprvé roku 1349, k roku 1365 dokonce jako 
„Luka oppidum“. Později byla rozdělena na dvě části, 
přičemž jedna náležela ke krakoveckému panství a druhá 
k haňovickému.

Karel Faltýnek
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Resumé
Luká (Bez. Olomouc), Gemeinde. Mittelalter, Neu-

zeit. Siedlung, Dorf. Rettungsgrabung. 

LULEČ (OKR. VYŠKOV)
Pastorační centrum. Středověk, novověk. Zdivo. 

Záchranný výzkum.

V říjnu 2014 provedlo Muzeum Vyškovska, p. o., 
záchranný archeologický výzkum v areálu Pastoračního 
centra Duchovní služby Armády České republiky v Lul-
či, které využívá prostory bývalé lulečské fary. Zkou-
maná plocha se nachází v dolní části východního svahu 
hradiska sv. Martina, v nadmořské výšce 304 m. Na ZM 
ČR 1:10 000, list 24-41-19, je vytyčena body 438:270, 
439:272 mm od Z:J s. č.

Při stavbě opěrné zdi v areálu bývalé farní zahrady 
byl odkryt relikt kamenného zdiva. Ve vrstvách překrý-
vajících toto torzo se vedle zlomků keramiky nacházel 
fragment zeleně glazovaného kachle a úlomek tabulové-
ho skla.

Klára Rybářová

Resumé
Luleč (Bez. Vyškov), Pastoralzentrum. Mittelalter, 

Neuzeit. Mauerung. Rettungsgrabung.


