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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

RAJHRAD (OKR. BRNO-VENKOV)
„Stará pošta“. Raný středověk. Sídliště. Záchran-

ný výzkum.

Při pokračování výstavby menší průmyslové haly 
byly vedle osídlení ze starší doby železné (viz Přehled 
výzkumů 55-1) dokumentovány i zahloubené objekty 
raně středověkého stáří. Vedle menšího sila jde přede-
vším o část větší zahloubené stavby s masivním kamen-
ným otopným zařízením, z níž pochází keramický soubor 
datovatelný do 11. – 12. století.

David Parma

Resumé
Rajhrad (Bez. Brno-venkov), „Stará pošta“. Frühmi-

ttelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

RATAJE (K. Ú. POPOVICE U KROMĚŘÍŽE, OKR. 
KROMĚŘÍŽ)

Intravilán. Mladší doba hradištní. Sídliště. Zá-
chranný výzkum.

Od července do října roku 2014 (16. 7. – 21. 10.) pro-
bíhal záchranný archeologický výzkum při novostavbě 
rodinného domu pana Ondřeje Ševců v Popovicích. No-
vostavba je situována ve východní části intravilánu, na 
pravobřežní terase Popovického potoka na mírném sva-
hu, orientovaném k severovýchodu (ZM ČR 1: 10 000, 
list 25-31-11, okolí bodu 12:173 mm od Z:J s. č.). Zmí-
něná terénní konfi gurace předznamenala pozitivní arche-
ologické situace, zjištěné při záchranném archeologic-
kém výzkumu. Na ploše stavby se podařilo prozkoumat 
celkem 21 archeologických objektů, které tvořily část 
mladohradištního sídliště. Mezi objekty byly zastoupeny 
např. zásobní jámy klasického hruškovitého nebo vakovi-
tého profi lu a jímky. Jako intruze byl zachycen také ma-
teriál náležející době bronzové. Archeologickým výzku-
mem se podařilo odkrýt buď zcela nové sídliště z daného 
období, případně se může jednat o pokračování shodně 
datovaného osídlení, zachyceného při stavbě místního 
ZD cca 500 m západním směrem. 

Miroslav Popelka

Resumé
Rataje (Kat. Popovice u Kroměříže, Bez. Kroměříž), 

Gemeinde. Jüngere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgra-
bung.

ROUSÍNOV (K. Ú. ROUSÍNOV U VYŠKOVA, OKR. VY-
ŠKOV)

Sušilovo náměstí. Novověk (17. století). Zdivo. Zá-
chranný výzkum.

V červenci až listopadu 2014 provedlo Muzeum Vyš-
kovska, p. o., záchranný archeologický výzkum na stavbě 
rekonstrukce Sušilova náměstí v Rousínově. Zkoumaná 

plocha se nachází v centru města, vpravo od hlavní silni-
ce Brno – Vyškov, v nadmořské výšce 238 – 242 m. Na 
ZM ČR 1:10 000, list 24-41-24, je vytyčena body 112:79, 
123:85, 125:83, 135:89, 135:88, 114:76 mm od Z:J s. č.

V průběhu výzkumu byly zjištěny novověké vrstvy 
a relikt kamenného zdiva. Ten byl zachycen při severním 
okraji kostela sv. Máří Magdalény. Byl vystavěn z šedého 
lomového kamene na maltu. Jde patrně o pozůstatek pů-
vodního ohrazení kolem kostela, respektive brány.

Klára Rybářová

Resumé
Rousínov (Kat. Rousínov u Vyškova, Bez. Vyškov), 

Sušilovo náměstí (Platz). Neuzeit (17. Jahrhundert). 
Mauerung. Rettungsgrabung.

ROZDROJOVICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Intravilán (parc. č. 4/4). Středověk, novověk. Sídli-

ště. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal na parcele 
pana Pokorného (parc. č. 4/4), který nahlásil nález zbytků 
nádoby z tuhového materiálu při kopání základů pro no-
vostavbu rodinného domu. Polohu stavby lze určit na ZM 
ČR 1:10 000, list 24-32-18, v okolí bodu 325:273 mm 
od Z:J s. č. Při kontrole základových pasů bylo zachy-
ceno souvrství datované rámcově do novověku, původní 
uložení části nádoby se ale již nepodařilo dohledat. Dle 
silně tuhového materiálu však lze část nádoby zařadit do 
středověkého období. Výzkum následně pokračoval při 
úpravách terénu na stejné parcele pro další rodinný dům 
tchýně pana Pokorného. V ploše zde byla prozkoumána 
jediná kolomazná pec a získána další kolekce středověké 
a novověké keramiky. 

Ivan Čižmář, Jiří Kala

Resumé
Rozdrojovice (okr. Bno-venkov), Gemeinde. Mitte-

lalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung. 

SLAVKOV (K. Ú. SLAVKOV U OPAVY, OKR. OPAVA)
Ulice K Srdečníku. Středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

V měsíci září roku 2014 proběhl při stavbě rodinné-
ho domu na parcele číslo 1262/5 záchranný archeologic-
ký výzkum. Zkoumaná lokalita se nachází v nadmořské 
výšce 283 m ve vzdálenosti cca 550 m od levého bře-
hu řeky Hvozdnice. Podloží zde tvoří jílovité hlíny. Po 
skrývce ornice byly nalezeny a následně prozkoumány 
4 zahloubených objekty sídlištního charakteru (viz oddíl 
Eneolit v 1. svazku). Ve dvou z prozkoumaných objektů 
byl nalezený středověký keramický materiál datovaný na 
přelom 12. a 13. století. Zmíněné objekty, interpretované 


