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MĚNÍN (OKR. BRNO-VENKOV)
„Rybárna“. Mladší doba hradištní, středověk, no-

vověk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Během záchranného archeologického výzkumu na 
polykulturní lokalitě v trati „Rybárna“ (bližší popis viz 
oddíl Doba římská ve svazku 1) bylo prozkoumáno ně-
kolik zahloubených objektů, které je možné datovat do 
mladší doby hradištní. Mimo kůlové jámy se jedná přede-
vším o žlab orientovaný ve směru sever – jih o délce cca 
23 m, ze kterého pochází mince – stříbrný denár z druhé 
poloviny 12. století. Další denárové ražby byly na lokalitě 
během výzkumu získány povrchovou prospekcí detekto-
rem kovů. 

Druhé žlabové ohrazení kvadratického půdorysu 
o rozměrech cca 10×10 m doprovázené kumulací několi-
ka kůlových jam náleží do středověkého období. Je otáz-
kou, zda tyto situace nemohou mít souvislost s objektem 
dnes již zaniklé rybárny stojící na břehu bývalého rybníka 
Žerotín, která je jasně patrná např. na archivních mapách 
z roku 1825. 

Ivan Čižmář, Jiří Kala, Michal Přichystal

Resumé
Měnín (Bez. Brno-venkov), „Rybárna“. Jungburg-

wallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

MĚSTO ALBRECHTICE (OKR. BRUNTÁL)
Nám. ČSA, č. p. 22, par. č. 1313. Novověk. Město. 

Záchranný výzkum.

 
Lokalizace v souřadnicích S-JTSK: Y= 517930.7; X= 

1060683.9.

V rámci stavebních úprav měšťanského domu na ná-
městí ČSA byly u výkopových pracích prováděny arche-
ologické dohledy a následná dokumentace zjištěných ar-
cheologických situací (Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava, č. akce 47/12). 

Ve výkopu pro přípojku kanalizace vedoucí ze zad-
ního traktu domu směrem na náměstí, byly zachyceny 
zbytky kamenných a cihlových novověkých zdí. Nale-
zené základové zdivo bylo součástí starších stavebních 
fází měšťanského domu a jeho přístaveb, včetně malého 
sklepního prostoru. Pod planýrkou stavební suti, uzavíra-
jící stratigrafi i vrstev výkopu, se nalézalo cca 0,5 m moc-
né novověké souvrství se dvěma fázemi dláždění, při-
čemž starší bylo tvořeno horizontálně uloženými valouny 
a mladší se skládalo s ostřejších kamenů skládaných na 
výšku s mírným sklonem. Z uloženin bylo získáno ně-
kolik desítek artefaktů, zejména keramických fragmentů 
nádob a kachlů.

Pavel Malík

Resumé
Město Albrechtice (Bez. Bruntál), ČSA-Platz, Hs.-Nr. 

22, Parz. Nr. 1313. Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

MIKULČICE (OKR. HODONÍN)
Terénní výzkumy hradiště „Valy“ v roce 2014:

Hradiště Mikulčice-Valy, předhradí, návštěvnické 
centrum muzea, výzkum č. 111 a 112. Středohradištní 
období. Sídliště. Záchranný výzkum.

Archeologický předstihový výzkum v areálu opev-
něného předhradí raně středověkého mocenského centra 

Obr. 51. Mikulčice-Valy, 
centrální část předhradí. 
Přehled zkoumaných ploch 
terénní kampaně 2013/2014 
(šrafované plochy č. 103 
až 112) a jejich prostorový 
vztah ke starším výzku-
mům. Tučně obrys budovy 
návštěvnického centra MM 
Hodonín.
Abb. 51. Mikulčice-Valy, 
zentrales Teil der Vorburg. 
Grabungsfl ächen des Ter-
rainkampagnes 2013/2014 
(Flächen Nr. 103 bis 112 
schraffi ert) und derren 
räumliche Beziehung zu den 
älteren Grabungen. Fett 
markiert der Umriss des Be-
suchergebäudes (Stadtmuse-
um Hodonín). 


