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Resumé
Šumperk (Bez. Šumperk), Radniční Straβe, Parz. Nr. 

2320/1. Mittelalter, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

TETČICE (OKR. BRNO-VENKOV)
Intravilán. Vrcholný středověk, novověk. Sídliště. 

Záchranný výzkum.

Archeologický ústav Moravského zemského muzea 
provedl v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/394 v obci 
Tetčice od dubna do října 2014 záchranný archeologický 
výzkum v intravilánu obce Tetčice v okrese Brno-venkov.

Záchranným archeologickým výzkumem bylo dolo-
ženo středověké a novověké osídlení. Celkem byly zjiš-
těny čtyři objekty, z nichž dva byly datovány do období 
vrcholného středověku: jeden do druhé poloviny 15. až 
počátku 16. století a jeden do 17. století. Zajímavým zjiš-
těním byl objekt č. 503 na ulici Tyršova, kde byly, kromě 
keramiky (obr. 76: 2), doloženy zbytky lidských kostí 
– fragment femuru a články prstů. Dále byla zachycena 
kulturní vrstva o mocnosti do 0,05 m v prostoru u sochy 
sv. Floriána (ulice Nádražní). Nálezová situace však byla 
značně nepřehledná z důvodu velkého množství přede-
šlých výkopů v daném prostoru. 

Poměrně početný soubor nálezů pochází z prostoru 
před domem č. p. 36 v ulici Nádražní. Během skrývky 
došlo k narušení kulturní vrstvy, která ovšem mohla být 
součástí zahloubených objektů. Danou situaci však neby-
lo možné z důvodu recentních zásahů s určitostí interpre-
tovat. Kromě keramiky (obr. 76: 3–11) se zde dochovalo 
několik železných předmětů, zvířecích kostí a dalšího ar-
cheologického materiálu. Upozornit lze především na ná-
lez zlomku kachle; podobné nálezy nejsou v oblasti ven-
kovských usedlostí příliš časté. V ulici Palackého bylo 
provedeno geofyzikální měření pod záštitou Ústavu ar-
cheologie a muzeologie Filozofi cké fakulty Masarykovy 
univerzity. Tímto průzkumem bylo zjištěno několik pod-
zemních anomálií, pravděpodobně reliktů lochů. Během 
terénního výzkumu se pak podařilo identifi kovat pouze 
jednu stropní klenbu, a to před domem č. p. 13 v ulici 
Palackého. Bez dalšího průzkumu však není možné tyto 
objekty blíže interpretovat. 

Zdeněk Hájek, Hana Koubková 

Resumé
Tetčice (Bez. Brno-venkov), Gemeinde. Hochmitte-

lalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

TRŠICE (OKR. OLOMOUC)
Intravilán. Vrcholný středověk, novověk. Pohřebi-

ště. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhal ve dnech 
16. 1. až 26. 9. 2014 a byl vyvolán výstavbou nové kana-

lizace v celém intravilánu obce Tršice. Identifi kace loka-
lity na mapě ZM ČR (M 1:10 000) – číslo listu 25-11-22: 
Z:206 – J:61, Z:206 – J:60; Z:207 – J:60; Z:207 – J:61. 
Vzdálenosti jsou uvedeny v milimetrech od západní (Z) 
a jižní (J) sekční čáry. Výzkum byl realizován především 
formou archeologického dohledu, který se soustředil na 
sledování hloubených výkopů nově budované kanaliza-
ce. Ve většině případů byl proveden dohled s negativním 
výsledkem. Pouze ve vý kopu v komunikaci mezi domem 
č. p. 45 (budovy fary) a boční kaplí na východní stra-
ně farního kostela Narození Panny Marie byla narušena 
část kostrového pohřebiště. Jednalo se o části kosterních 
ostatků z celkem 7 zde pohřbených jedinců; přesněji řeče-
no výkop narušil tyto ostatky v oblasti horní části trupu, 
neboť byly těžkou technikou během stavby poškozeny. 
Nalezené ostatky byly původně pietně uloženy ve směru 
severovýchod – jihozápad, lebky směřovaly na východ. 
Výkopy hrobů či jejich výplně nebyly ve vrstvě žlutého 
jílu patrné, zjištěné ostatky byly nalezeny v hloubce 1,30 
až 1,80 m, měřeno od povrchu silnice. Po ukončení do-

Obr. 76. Tetčice (okr. Brno-venkov). Výběr keramiky 
z objektů č. 500 (1) a 503 (2) a z kulturní vrstvy z prosto-
ru před domem č. p. 36 v ulici Nádražní (K 115; 3–11).
Abb. 76. Tetčice (Bez. Brno-venkov). Keramikauswahl 
aus den Objekten Nr. 500 (1) und 503 (2) und aus der 
Kulturschicht vor dem Hs.-Nr. 36 in der Nádražní Straβe 
(K 115; 3–11).


