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Drnholec (okr. Břeclav)
Janečkova ulice, „Pod sýpkou“, parc. č. 1760/41.
2. světová válka. Bojiště. Záchranný výzkum. Uložení nálezů: 
Regionální muzeum v Mikulově.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 119749:6115811.

Dne 8. 4. 2019 byl proveden drobný záchranný výzkum na 
stavbě RD na uvedené parcele. Při bagrování terénního zářezu 
pro stavbu byla objevena jáma po výbuchu dělostřeleckého gra-
nátu z druhé světové války. Ve výplni se četně nacházely velké 
zlomky těla granátu a dále zde byly nalezeny pozůstatky koně 
v neanatomické poloze.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Drnholec (Břeclav District), Janečkova Street, “Pod sýpkou”. 
Modern Ages. Battlefield.
Documentation of an explosion crater from World War II. Rescue 
excavation.

Kristína Piačková, František Trampota

Drnholec (okr. Břeclav)
Lidická ulice, parc. č. 571/5.
Vrcholný středověk. Sídliště. Záchranný výzkum.  
Uložení nálezů: Regionální muzeum v Mikulově.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 610820.58:196922.

V květnu 2019 navázal záchranný archeologický výzkum na 
etapu z roku 2018 (Červená, Trampota 2019) v omezenějším 
rozsahu v souvislosti s výkopy pro inženýrské sítě při stavbě kul-
turního domu.

V provedených výkopech bylo zdokumentováno přes dvacet 
nových objektů, které byly časově zařazeny do vrcholného stře-
dověku. Mimo typické zásobní jámy byl stejně jako v předchozím 
roce dokumentován příkop neznámé hloubky.

Literatura
Červená, K., Trampota, F. 2019: Drnholec (okr. Břeclav). Přehled 

výzkumů 60(2), 259–260.

Summary
Drnholec (Břeclav District), Lidická Street. High Middle Ages. Vil-
lage. Rescue excavation.
More than twenty features from the High Middle Ages were re-
vealed during last year’s excavation.

Kristína Piačková, František Trampota

Dřínov (k. ú. Dřínov u Kroměříže, okr. Kroměříž)
Intravilán, parc. č. 186. 
Raný středověk (mladší doba hradištní, 10.–12. století). Sídliště. 
Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000 list 24-42-14, střed stavby 243:343 mm od Z/J s. č.

Při stavbě rodinného domu byly doloženy stopy sídlištních ak-
tivit ze starší doby železné (halštatský stupeň HC), mladší doby 

železné (viz oddíl Doba železná), následné doby římské (viz oddíl 
Doba římská a doba stěhování národů). Většina dokumentovaných 
objektů však náleží závěru raně středověkého období s prokazatel-
ným počátkem osídlení někdy na přelomu 10. a 11. století s kulmi-
nací osídlení ve století 12. Toto osídlení pravděpodobně předchází 
vznik místní tvrze, která je doložena nejpozději na přelomu 
14. a 15. století. Co se týče zastoupení jednotlivých druhů objektů, 
převládaly zde zásobní jámy, ve dvou případech se jednalo pravdě-
podobně o relikty zahloubených chat. Pozoruhodná je poměrně 
vysoká koncentrace objektů na relativně malé ploše určené pro 
stavbu domu. Přestože nebylo umožněno provedení plošného vý-
zkumu, na vertikálních profilech se podařilo zdokumentovat cel-
kem devět archeologických objektů a jeden rozměrný objekt pak 
byl zjištěn na dně stavební jámy. Nelze odhadnout, kolik dalších 
objektů bylo zničeno v ploše stavby při hloubení základové jámy.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Dřínov (cadastre Dřínov u Kroměříže, Kroměříž District), inner 
part of the village, cadastral parcel No. 386/1. Early Middle Ages. 
Settlement. Rescue excavation.
A large number of archaeological features were disrupted during 
the building of a new private house (10th–12th century).

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Hlubočky (okr. Olomouc)
Zřícenina hradu Hluboký.
Středověk. Hrad. Povrchový průzkum. Uložení nálezů: 
Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Během roku 2019 získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci dvě 
kolekce archeologických nálezů z hradu Hluboký situovaného na 
skalnatém výběžku jesenického předhůří. První písemná zmínka 
o lokalitě pochází z roku 1351, kdy jej zdědil Karel IV. po svém pří-
buzném, olomouckém biskupovi Janu Volkovi. Král jej předal mo-
ravskému markraběti Janu Jindřichovi a od roku 1406 ho vlastnil 
rod Kravařů. Hrad byl zničen za husitských válek, kdy odtud husité 
ohrožovali okolí. V písemných pramenech je roku 1447 uváděn již 
jako pustý (k tomu Kouřil, Plaček 1987, 45; Plaček 2001, 218–219).

Nepočetný soubor kuchyňské a stolní keramiky nalezli 
v rámci preventivní prospekce Z. Schenk a spolupracovníci pro-
jektu Preventivní archeologie Olomouckého kraje L. Dokoupil, 
M. Komínek, L. Vávra, O. Vénos a E. Vilimec v suťovém kuželu 
na severní straně hradního areálu, v místech pod předpokláda-
nou věží. Tuto keramiku lze spolehlivě zařadit do průběhu 14. až 
1. poloviny 15. století. Druhá kolekce nálezů pochází z hradního 
jádra, z okolí tzv. nelegálního výkopu (k tomu Brůnová 2004, 47, 
obr. 2: J). Při povrchovém průzkumu odtud L. Hlubek získal 
zlomky cihel, tři fragmenty nezdobených dlaždic, několik 
zlomků keramiky a amorfní kus kompaktní vápenné malty. 
Všechny nové nálezy doplňují a rozšiřují naše znalosti o životě 
na tomto šlechtickém sídle v průběhu 14. a 1. poloviny 15. století.
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