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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

že raně středověké hradiště sestávalo patrně pouze z jed-
nodílné centrální opevněné plochy a neohrazeného osíd-
lení na ostrožně v její bezprostřední blízkosti.

David Parma, Samuel Španihel

Literatura
Čižmář, M., Geislerová, K. (eds.) 2006: Výzkumy – 

Ausgrabungen 1999–2004. Brno: Ústav archeologic-
ké památkové péče Brno.

Resumé
Moravský Krumlov (Kat. Rokytná, Bez. Znojmo), 

Innenbereich. Frühmittelalter, Mittelalter, Neuzeit. Burg-
wall, Siedlung, Gräberfeld. Rettungsgrabung.

MORAVSKÝ PÍSEK (OKR. HODONÍN)
„Podluží“. Doba středohradištní. Sídliště. Zá-

chranný výzkum.

V roce 2014 zde byla záchranným archeologickým 
výzkumem prozkoumána část polykulturního sídliště 
(viz kapitola Eneolit). Prostor výzkumu se nachází v těs-
né blízkosti pískovny, kde byly v 70. letech 20. století 
prováděny záchranné výzkumy a mimo jiné odtud pochá-
zí i známý nález keramického depotu velatické kultury.

Prozkoumány byly dvě zásobní jámy s nepočetnými 
zlomky nevýrazné keramiky, kterou lze zařadit do období 
středohradištního. Výzkum zde bude prováděn i v násle-
dujících letech.

Místo výzkumu je v souřadnicovém systému S-JTSK 
určeno bodem y = 547022,21; x = 1187128.23.

Marek Lečbych

Resumé
Moravský Písek (Hodonín District), „Podluží“. Mi-

ddle Hillfort Period settlement was detected thanks to 
a rescue excavation in 2014. Two storage pits were ex-
cavated.

NAPAJEDLA  (OKR. ZLÍN)
„Židy“. Vrcholný středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

I v průběhu roku 2014 probíhaly průběžné dohledy 
v těžebním prostoru fi rmy CEMEX Sand v Napajedlech 
(stavba „Napajedla – plán využívání ložiska a následná 
rekultivace v TP Napajedla IV C“). Rozšiřování těžeb-
ního prostoru je vzhledem k možnosti porušení arche-
ologických objektů nebo situací dlouhodobě průběžně 
monitorováno. V letošním roce proběhl také drobný zá-
chranný výzkum vyvolaný zjištěním solitérního objektu 
v severní hraně těžebního areálu v poloze „Židy“ Přes-

něji lze místo výzkumu (vlastní pozitivní archeologické 
situace) určit na mapě ZM ČR 1:10 000, list 25-33-08, 
v okolí bodu, určeného koordináty 379:240 mm od Z:J 
s. č. V průběhu výzkumu byl zachycen jeden drobný 
zahloubený objekt, který poskytl několik keramických 
zlomků, datovatelných do období vrcholného středověku. 
Je možné se domnívat, že za hranou těžebního prostoru 
se nachází dosud neznámé středověké sídlo, které bylo 
opuštěno vzhledem ke změnám ve vodním režimu v nivě 
řeky Moravy v průběhu vrcholného středověku. 

Masarykovo náměstí, ulice Komenského. Vrchol-
ný středověk, novověk. Sídliště, město, hřbitov. Zá-
chranný výzkum.

V letních měsících roku 2014 (19. 6. – 30. 7.) byl 
realizován záchranný archeologický výzkum při stavbě 
„Rozšíření distribuční sítě teplovodu základní školy Na-
pajedla, ul. Komenského“. Šlo o liniovou stavbu, jejíž 
trasa začínala na Masarykově náměstí pod kostelem sv. 
Bartoloměje a končila u ZŠ na ul. Komenského (ZM ČR 
1:10 000, list 25-33-03, v linii mezi body, určenými koor-
dináty 352:129, 355:133, 369:127 a 370:132 mm od Z:J 
s. č.). V průběhu výzkumu bylo odkryto celkem 8 arche-
ologických objektů, 8 pozůstatků původních stavebních 
konstrukcí a 10 hrobů. Skupina sídlištních objektů a vět-
šina konstrukčních prvků se koncentrovala v prostoru 
pod schody ke kostelu sv. Bartoloměje a na farní zahradě 
a lze je datovat ve většině případů do novověku, menší 
část pak do vrcholně středověkého období (15. století). 
Zajímavým nálezem je drobná mince objevená pomocí 
detektoru kovů ve výhozech vytěžené zeminy nad jedním 
z objektů.  Dle předběžného určení jde o denár polské 
provenience, poměrně hojně se objevující v místním pro-
středí v průběhu 15. století. Deset zjištěných hrobů pak 
bylo zachyceno ve výkopu při jižní zdi budovy původní 
ZŠ severně od kostela sv. Bartoloměje na ulici Komen-
ského. Z terénní situace a historických pramenů je zřej-
mé, že původní kostel byl situován západně od stávající-
ho kostela v prostoru současného schodiště. Nový kostel 
byl vybudován až na počátku 18. století (1710 – 1712) na 
uměle vytvořené terase, zvýšené oproti původnímu teré-
nu až o několik metrů. Jednotlivé zachycené hroby, ori-
entované ve směru východ – západ (s hlavou na západě), 
byly zapuštěny do této uměle vybudované terasy a nemo-
hou být tedy starší než kostel sv. Bartoloměje. Jedná se 
vůbec o první doklad existence původního hřbitova, který 
se v okolí kostela nacházel.

Miroslav Popelka

Resumé
Napajedla (Bez. Zlín), „Židy“. Spätmittelalter. Sie-

dlung. Retutungsgrabung.

Napajedla (Bez. Zlín), Masarykovo náměstí (Platz), 
Komenského-Straβe. Spätmittelalter, Neuzeit. Siedlung, 
Stadt, Friedhof. Rettungsgrabung. 


