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přizděn k severnímu domu č. p. 1525, jak tomu nasvědčuje kon-
strukce zdi 909, kterou tvoří pouze cihlová plenta a zlomky cihel 
prolité maltou, které byly vysypány mezi tuto plentu a zeď 908.
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Summary
Brno (cadastre Židenice, Brno-město District), Gajdošova Street. 
Modern period. Town – suburb. Rescue excavation.
One pit was documented during the first phase of the rescue 
excavations in the trench for a gas pipeline. Pottery could be 
dated to 19th century. This was probably a rubbish pit belonging 
to a house situated in the historical centre of Juliánov village; 
the building was destroyed in the 1980s.
Damaged parts of the foundations of four brick buildings from 
the 1880s were documented during the second phase of the res-
cue excavation in the trench for a gas pipeline.

Jiří Zubalík

Brodek u Prostějova  
(k. ú. Sněhotice, okr. Prostějov)
Intravilán, parc. č. 660.
Vrcholný středověk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10000, list 24-24-21, 448:26.

Ve dnech 25. března 2019 až 1. dubna 2019 proběhl záchranný 
archeologický výzkum vyvolaný rozšířením distribuční sítě níz-
kého napětí v obci Sněhotice, okr. Prostějov („Sněhotice, rozš. 
DS NN, Pazdera, Říha“, č. stavby 1030024377). Liniový výkop 
určený pro pokládku kabelů protnul v blízkosti osady Familie 
zásyp archeologického objektu středověkého stáří a níže po 
svahu pak vrstvy splachů s obsahem mazanice. Jedná se o první 
archeologické nálezy pocházející z katastrálního území Sněho-
tic, které hmatatelně potvrzují jejich středověkou historii dolo-
ženou již roku 1334 (in villa Snihoticz, Hosák, Šrámek 1980, 470).
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Zusammenfassung
Brodek u Prostějova (Kat. Sněhotice, Bez. Prostějov). Im Ort, 
Parz. Nr. 660. Spätmittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

Pavel Fojtík

Dlouhá Loučka (k. ú. Plinkout, okr. Olomouc)
„V sadech“.
Vrcholný středověk – novověk. Důlní činnost. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 1093812.85:550419.43.

V květnu 2019 zdokumentovali pracovníci Archeologického 
centra Olomouc pozůstatky půdorysů tří zasypaných šachet 
dolů, které odkryla stavba polní cesty podél SZ okraje obce. 
Šachty měly oválný až kruhový půdorys s rozměry 4–9 m. Jednu 

z šachet přeťala škarpa podél cesty, její ústí mělo trychtýřovitý 
profil. Zásyp šachet obsahoval mimo materiál vytěžený z dolu 
i fragmenty cihel. Situace je datována rámcově do středověku až 
novověku (Kršková 2015, 225).
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Zusammenfassung
Dlouhá Loučka (Kat. Plinkout, Bez. Olomouc), V sadech. Mittel-
alter, Neuzeit. Bergbau, Schacht. Rettungsgrabung.

Marek Kalábek

Dolní Věstonice (okr. Břeclav)
Kostel sv. Michala, parc č. 1.
Vrcholný středověk, novověk. Kultovní areál. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 599113:194983.

V průběhu listopadu 2019 provedlo Regionální muzeum 
v Mikulově záchranný výzkum, který předcházel rekonstrukci 
podlahy v kostele sv. Michala v Dolních Věstonicích. Celá stavba 
je rozdělena na více etap, v roce 2019 výzkum probíhal v části 
gotické lodi kostela mimo západní čtvrtinu a oblast pod věží. 
V průběhu výzkumu zde bylo zdokumentováno celkem 6 podla-
hových horizontů. Nejstarší horizont byl z lité malty, na něj na-
sedaly dva horizonty podlah z pálených dlaždic o rozměrech 
19 × 19 × 3 cm s ortogonálně orientovanými spárami vůči zdem 
kostela. Nejmladší horizont z pálených dlaždic měl spáry orien-
tované diagonálně vůči zdem kostela, dlaždice měly rozměry 
21 × 21 × 4 cm. Do tohoto podlahového horizontu byl později 
vsazen pás masivních pískovcových bloků v hlavní ose kostela. 
Nejmladším horizontem byla stávající šatovská dlažba, patrně 
z 19. nebo počátku 20. století. V severovýchodním rohu gotické 
fáze kostela byly nalezeny základy zdí z cihel a vápencových 
bloků. Další pozůstatky zdiva včetně omítek byly zjištěny na zá-
padním okraji zkoumané plochy.

V rámci odkryvu podlah byla objevena i novověká krypta 
s pohřby, která zasahovala z barokní části kostela i pod gotic-
kou. Krypta byla již dříve zaměřena B. Novotným v 50. letech 
20. století.

V průběhu výzkumu bylo nalezeno pouze malé množství ke-
ramiky, fragmentů skleněných tabulí, keramiky, fragmentů omí-
tek a disartikulovaných lidských kostí. Další fáze archeologic-
kého výzkumu by měla proběhnout v roce 2020.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dolní Věstonice (Břeclav District), Church of St. Michael. High 
Middle Ages, Modern Ages. Sacred area. Rescue excavation.
Six floor horizons were documented during the reconstruction 
of the gothic part of the church.
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