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Zusammenfassung
Mokrá-Horákov (Kat. Mokrá u Brna, Bez. Brno-venkov), „Moker-
ský les“, Parz. Nr. 274/1, 1050/1, 1050/4, 1052/1, 1052/13, 1056/5. 
Mittelalter, Neuzeit. Bereich von Kalk-, Kohle- und Kiesabbau, 
Steinbrüche, Straßen. Prospektion mit einem Metalldetektor.

Petr Kos

Olomouc (k. ú. Klášterní Hradisko, okr. Olomouc)
„Horní Rybník“, parc. č. 42/9, 42/13.
Raný středověk, vrcholný středověk, raný novověk. Sídlištní aktivity. 
Povrchový průzkum. Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum 
v  Olomouci.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6062636N, 17.2639606E; 49.6047728N, 17.2639175E.

Klášter Hradisko leží na nevysoké skalní vyvýšenině na 
levém břehu řeky Moravy. Samotná stavba kláštera započala 
nejspíše již roku 1077 a v následném roce byl slavnostně vy-
svěcen klášterní kostel sv. Štěpána. Nejprve náležel benedik-
tinům a těsně po polovině 12. století je vystřídali premonst-
ráti, kteří klášter poprvé výrazněji přestavěli. Během dalších 
století byl klášter opakovaně poškozen v důsledku válečných 
událostí a následně přestavěn až do jeho stávající barokní po-
doby. V roce 1784 došlo ke zrušení premonstrátského kláštera 
a od roku 1802 zde byla zřízena vojenská nemocnice, která 
využívá klášterního areálu dodnes (např. Čižmář, Kohoutek 
1998, 335–340).

Původně se předpokládalo, že v místech dnešního kláštera 
nejspíše existovalo starší velkomoravské hradisko, ale již první 
provedené archeologické výzkumy v areálu kláštera tuto mož-
nost vyloučily (např. Novotný 1964, 404). Dle dosud předběžně 
publikovaných výsledků výzkumů lze počítat s osídlením nej-
dříve z 2. poloviny 10. až 1. poloviny 11. století a následným kon-
tinuálním vývojem z průběhu 12. až 20. století (např. Bláha 
1980, 114; Burian 1977, 80–81; Burian 1980, 98–99; Dohnal 1980, 
58; Bláha 1995, 47; Čižmář, Kohoutek 1997, 285; Čižmář, Kohou-
tek 1998, 342–347; Michnová 1998, 9–17; Dehnerová et al. 2017, 
229–230). Další archeologické nálezy evidujeme i z blízkého 
okolí kláštera (srov. Burian 1974, 85–89; Bláha 1977, 64).

V letech 2015–2019 prováděl autor příspěvku povrchovou 
prospekci v trati „Horní Rybník“ ležící asi 200 m západně od 
dnešní vojenské nemocnice. Podařilo se mu shromáždit dvě ko-
lekce nálezů, které pocházejí z uličky mezi zahrádkami a z pole 
u západního břehu zaniklého rybníka. První kolekci z prostoru 
uličky mezi zahrádkami tvoří 28 ks keramiky. Nejstarší nálezy 
reprezentují dva okraje zásobnic zařaditelných do 12. století 
a malý zlomek okraje nejspíše z 11. století. Šest střepů náleží 
do vrcholného středověku, včetně zlomku okraje z loštického 
hrnce ve tvaru okruží, a dalších 20 kusů můžeme klást do raného 
novověku. Na místě byly ponechány zlomky střešní krytiny 
a fragmenty cihel.

Početnější kolekce z pole u bývalého břehu rybníka obsa-
huje zejména nálezy běžné stolní a kuchyňské hrnčiny (hrnce, 
džbány, talíře, pánvičky, miniaturní nádobky atd.) z průběhu 
16.–19. století. Kolekci doplňuje několik fragmentů komorových 
kachlů opatřených rámovými komorami. Na čelních vyhřívacích 
stěnách kachlů můžeme rozpoznat pouze motiv vázy s květino-
vým aranžmá v kruhovém medailónu, který můžeme klást do 
16.–17. století (k tomu Hlubek 2017, 137, obr. 5: 3). Na stejném 
místě se hojně vyskytují fragmenty cihel, střešní krytiny, zvíře-
cích kostí, jakož i strusky amorfního tvaru a různé velikosti.
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Zusammenfassung
Olomouc (Kat. Klášterní Hradisko, Bez. Olomouc), „Horní Rybník“. 
Parz. Nr. 42/9, 42/13. Frühmittelalter, Hoch- und Spätmittelalter, 
Neuzeit. Suiedlung. Lesefunde.

Lukáš Hlubek

Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc)
Opletalova 363/2, parc. č. stavební 313.
Středověk. Sídliště, město. Záchranný výzkum.

Z důvodu stavební akce „Vestavba výtahu“ byl v prostoru 
bezprostředně ohroženém stavbou uskutečněn záchranný ar-
cheologický výzkum. Stavební činnost ve sledovaném prostoru 
zahrnovala kromě samotné vestavby výtahu také prohloubení 
stávající podlahy až na úroveň sklepa v jižní části budovy. Od 
závěru měsíce května 2019 byl výzkum prováděn formou do-
hledu. Ve dnech 11.–13. června pak bylo přistoupeno k odborné 
exkavaci objevených pozůstatků středověké kulturní vrstvy 
(Zlámal, Grégr 2020, 4).

Zkoumaný prostor se nachází asi 25 metrů jihovýchodně od 
presbytáře gotického chrámu sv. Mořice. Nejstarší písemné 
zmínky o domu v rohu Ostružnické ulice a Mořického náměstí 
pocházejí z 1. poloviny 16. století, kdy byl domem řezníka. 


