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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Středověk a novověk

stěně horní části stavební jámy. Jejich kamenitá výplň 
obsahovala několik drobných zlomků keramických ná-
dob, rámcově datovaných do období vrcholného středo-
věku. Jámy byly zahloubeny ve žlutohnědém jílovitém 
sedimentu s četnými úlomky hornin, který se zde uložil 
v důsledku erozních procesů. Pod tímto sedimentem byl 
následně zjištěn antropogenní zásyp povrchové dobývky, 
vzniklé těžbou zlatonosných rozsypů. Při jejím dně byly 
odkryty dřevěné konstrukce (obr. 72) ležící buď přímo na 
povrchu skalního podloží, nebo těsně nad ním, které sou-
visí se zpracováním zde vytěženého materiálu obsahují-
cího zlato. Mezi nalezenými součástmi dřevěných kon-
strukcí lze vyčlenit dvě hlavní kategorie, a to vertikální 
prvky, většinou zapuštěné do skalního podloží a fi xované 
většími kameny, a desky či fošny, sloužící jako bočnice 
a podlaha pracovního prostoru. Vertikální konstrukč-
ní prvky byly vyrobeny z podélně štípaných (nejčastěji 
čtvrcených) kůlů (obr. 73), na kterých se dochovala kůra, 
což naznačuje jejich vsazení do stavby v krátkém odstupu 
po smýcení. Nalezené desky byly různých tvarů, délek, 
šířek a mocností. Některé dosahovaly délky až cca 2,5 m, 
šířky 0,3 m a mocnosti 0,08 m. Větším počtem byly za-
stoupeny desky na jedné straně opracované do oblouku 
(bez hran) a na druhém konci plošně stesané do ostřej-
ší hrany. Zachovalejší dřevěné prvky byly odeslány na 
dendrochronologickou analýzu; datace doposud zpraco-
vaných vzorků se prozatím pohybuje v rozmezí let 1176 
– 1234 (Masarykova univerzita , Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ing. Michal Rybníček, Ph. D.).

Uvnitř pracovního prostoru byly nalezeny různé 
drobné dřevěné artefakty v podobě destiček, odřezků 
a odštěpků (stavebního odpadu), cca 10 cm dlouhých ko-
líčků (pravděpodobně z hrábí), větší fragmenty mís nebo 
sít s otvory po stranách, ve kterých byly zasunuty úchyty 
z větví a malý plochý předmět lžícovitého tvaru. Pouze 
ojedinělé jsou nálezy z jiných materiálů, jako např. frag-

ment kožené obuvi a drobný kovový nýtek. Keramické 
nálezy zcela absentovaly.

Pavel Malík, Josef Večeřa, Michal Zezula

Resumé
Světlá Hora (Kat. Suchá Rudná, Bez. Bruntál), Ort 

Suchá Rudná, Parz. Nr. 469. Mittelalter. Goldtagebau. 
Rettungsgrabung.

SYROVICE (OKR. BRNO-VENKOV)
„Malé pole“. Raný středověk. Sídliště. Záchranný 

výzkum.

Z kulturních vrstev zjištěných v prostoru nově budo-
vaného zemního vodojemu (Přichystal v tisku) byly zís-
kány mimo jiné zlomky keramických nádob datovatelné 
do raného středověku. Stejnému období náleží také jedna 
z odkrytých zásobních jam.

Michal Přichystal

Literatura
Přichystal, M. v tisku: Syrovice (okr. Brno-venkov). 
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Resumé
Syrovice (Bez. Brno-venkov). Bei der Rettungsgra-

bung in der Flur „Malé pole“ wurden Kulturschichten en-
tdeckt. In dieser Schichten wurden auch die frühmittelal-
terlichen Keramikscherben gefunden. Zusätzlich wurde 
eine frühmittelalterliche Vorratsgrube untersucht.

Obr. 73. Světlá Hora, k. 
ú. Suchá Rudná. Stavební 
jáma. Vertikální kůly.
Abb. 73. Světlá Hora, 
Kat. Suchá Rudná. Die 
Baugrube. Vertikale Pfä-
le.


