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EDBE ZN´ VY SLEDKY ZA CHRANNY CH ARCHEOLOGICKY CH VY ZKUMU
V BRNE V ROCE 2000

VORL¨ UFIGE ERGEBNISSE ARCH¨ OLOGISCHER RETTUNGSGRABUNGEN IM JAHR 2000
David Merta, Peter Kova cik, Marek Peska, Rudolf Procha zka, Jaroslav Sadılek, Archaia Brno
Obdobne jako v predeslý m roce pokracovala, mnohde i navazovala, za chranna archeologicka a stavebne dokumentacnı cinnost brnenský
pobocky spolecnosti Archaia v centru Brna a jeho
historicky ch predmestıch. Dalsı perspektivy, koncepce a metodika systematický ho archeologický ho
vy zkumu centra Brna zustaly stejna jako
v predchozıch letech (Merta ž Peska ž Procha zka ž
Sadılek 2001, 35-36).
Zachranne archeologicke vyzkumy v Brnš v roce
2000
Vy zkumy prova dený v roce 2000, prıpadne
zaha jený jeste v predeslý m roce 1999, muzeme
rozdelit do ctyr skupin: 1) plosný vy zkumy; 2)
vy zkumy realizovaný v ra mci projektu “Sanace
brnenský ho podzemıŠ; 3) mensı terý nnı vy zkumy a
dokumentace inzeny rsky ch sıtı; a nakonec 4) dokumentace reliktu stojıcıch historicky ch staveb.

Ad 1) Plosne vyzkumy
V roce 2000 prova delo brnenský pracoviste
dva vetsı plosný vy zkumy. Prvnım byl vy zkum
v prostoru parcel domu Mecova 2, Dominika nska 1,
3, 5, 7 [A00/10], zaujımajıcı severoza padnı ca st
mestský ho bloku “Velky SpalıcekŠ. Rozsahem
3300 m2 zkoumaný a dozkouma vaný plochy se
jednalo o nejvetsı za chranny vy zkum, ktery byl v
poslednıch letech v Brne realizova n. Druhou vetsı
akcı byl vy zkum dvora a sklepu domu Na mestı
Svobody 17 [A191/2000], v mıste renesancnıho tzv.
Schwanzova pala ce, zvaný ho casteji “Dum pa nu
z Lipý Š.
Ad 2) Sondy dokumentovane v ramci projektu
í Sanace brnšnskeho podzemıů
V ra mci projektu “Sanace brnenský ho podzemıŠ, o nemz jsme podrobne informovali jiz
v predeslý m roce (Merta ž Peska ž Procha zka ž
Sadılek 2000, 36), bylo v roce 2000 realizova no 5
domovnıch bloku (blok 50 [A99/27], 29 [A99/66],
20 [A99/67], 42 [A99/64], 31 [A99/65], 48
[A135/2000]). Vsechny akce, krome bloku 48,
byly zaha jeny v roce 1999, terý nnı vy zkum bloku
50 a 20 bude pokracovat i v roce 2001. Vy zkum
ostatnıch bloku je buŘ uzavren (31, 42), nebo je ve
fa zi zpracova nı (29, 48). Zvla stnı mısto v ra mci
projektu “Sanace brnenský ho podzemıŠ zaujımal
plosny odkryv za kladu kostela sv. Mikula se
[A204/2000] realizovany v ra mci bloku 48. Duvodem k uskutecnenı plosne rozsa hlejsıho vy zkumu

bylo zıska nı informacı o stavu a rozsahu archeologicky ch situacı v prostoru na mestı Svobody pred
jeho pla novanou rekonstrukcı, zvla ste pak presný
zamerenı a dokumentace za kladový ho zdiva nekdejsıho kostela sv. Mikula se.
Ad 3) Vyzkumy mensıho rozsahu
Podobne
jako
v uplynuly ch
letech,
prova delo brnenský pracoviste radu rozsahem
mensıch za chranny ch vy zkumu. Jedna se o
dokumentaci celkem 29 sachet v ulicıch
Frantiska nska , Minoritska a Orlı, vyhloubeny ch
v souvislosti s dokoncenım podzemnıho kolektoru
v tý to ca sti mesta [A99/71]. Mensım, avsak velice
vy znamny m vy zkumem byl dohled nad snizova nım
podlah v ambitu nekdejsıho kartuzia nský ho kla stera
v Kra love poli [A00/03]. Praveký osıdlenı se
podarilo zjistit pri dokumentaci vy kopu v prostoru
dvora domu Cejl 43 [A87/2000]. Dalsı dohledy
byly provedeny v historický m ja dru mesta:
Menınska 4 [A143/2000], Moravský na m. 2
[A173/2000], nejvy znamnejsı pak byl na lez osıdlenı z konce 12. stoletı v prostoru dvora Masarykova 25 [A155/2000]. Archeologicky dohled nad
vy kopem inzeny rsky ch sıtı se dotkl dnes jiz zrusený ho mestský ho hrbitova z 19. stoletı na “Malý
Nový Š v dnesnım Tyrsove sadu [A257/2000]. Stopy
osıdlenı a geologický situace byly dokumentova ny i
v blızkosti kla stera Milosrdny ch bratrı na Starý m
Brne [A292/2000].
Ad 4) Dokumentace reliktu stojıcıch historickych staveb
Tato skupina terý nnıch akcı byla oproti
predchozımu roku nove vydelena. Jedna se o cinnost, ktera vetsinou nenı zada na objednatelem za chranny ch archeologicky ch vy zkumu, ale je
v ra mci vy zkumu prova dena. Rozsa hlý rekonstrukce historicky ch objektu v centru mesta,
v ra mci nichz probıhajı i archeologický vy zkumy,
poskytujı radu nenahraditelny ch poznatku o vy voji
historický za stavby. Prestoze ve vetsine prıpadu je
za stavba dokumentova na formou stavebne-historicky ch pruzkumu, pouze spolecne s archeologicky mi
prameny mohou tyto poznatky podat uceleny obraz
vy voje jednotlivy ch mestsky ch parcel. Vlastnı stavebne-historicky
pruzkum
se
vetsinou
prova dı pred prestavbou objektu. V prubehu
realizace stavby se zpravidla objevı zcela
nový situace, který dosud zıskaný poznatky o stavebnım vy voji jednotlivy ch domu upresnı,
v nektery ch prıpadech i za sadne pozmenı.
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Obr. 1. Plan historickeho stredu Brna s vyznacenım jednotlivych akcı.
Plan des historischen Stadtkerns von Bržnn mit eingetragenen Aktionen.
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Podrobny (hloubkovy ) stavebne-historicky pruzkum v prubehu rekonstrukce historický ho objektu
je zcela nezbytny k jeho skutecný mu a casto jedinecný mu pozna nı, zvla ste pak v dusledku toho, ze
nekterý ca sti staveb by vajı nena vratne zniceny.
Ponevadz ve fa zi rekonstrukce objektu stavebnehistorický pruzkumy vetsinou nepokracujı, je nası
snahou dokumentovat spolu s archeologicky mi
situacemi i vlastnı stojıcı stavbu, se zvla stnım zretelem k sklepnım prostora m a prızemnım ca stem
budov. Rozsah porızený dokumentace (pısemný ho a
kresebný ho popisu, fotografiı, videa atd.) vetsinou
prekracuje moznosti pracoviste a ta zusta va zpravidla nezpracova na. Od roku 1997 byly dokumentova ny napr. stojıcı ca sti objektu Mecova 6,
Starobrnenska 2, 4, 6, 8, na mestı Svobody 8 a Koblizna 4. V roce 2000 se jednalo o domy
Dominika nska 1, 3, 5, 7 a Na mestı Svobody 17.
Zvla stnı pozornost na lezela domu Frantiska nska 9
[A224/2000] na tzv. “Rımský m na mestıŠ, ktery byl
v uplynulý m roce po vıce nez deseti letech cha tra nı
definitivne strzen bez jaký koli detailnı dokumentace (rozumej hloubkovy stavebne historicky pruzkum), prestoze obsahoval radu cenny ch konstrukcı
stredoveký ho a rane novoveký ho sta rı.

Predbšzne vysledky jednotlivych vyzkumu (akce
jsou razeny podle kodu):
U vy zkumu: Blok 50 [A99/27], Blok 29
[A99/66], Blok 20 [A99/67], Kolektor Orlı
[A99/71], Mecova 2, Dominika nska 1, 3, 5, 7
[A00/10], Blok 48 [A135/2000] a Na mestı Svobody
17 [A191/2000] se jedna pouze o strucnou informativnı zpra vu, neboČ tyto vy zkumy da le probıhajı,
prıpadne jsou ve fa zi zpracova nı. Podrobnou zpra vu
o vy sledcıch techto akcı prineseme v na sledujıcım
roce.
Blok 50 Č Moravske namšstı, parc. c. 3, 800,
801/1, 801/3 [akce A99/27]
V ra mci projektu sanace brnenský ho podzemı probıha od roku 1999 pruzkum predpokla dany ch historicky ch podzemnıch prostor bloku 50
(by valy augustinia nsky kla ster a prilehlý okolı).
Doposud bylo dokumentova no, prıpadne ca stecne
preparova no 13 pruzkumny ch sond a nekolik vyklızeny ch sklepnıch prostor.
Jednotlivý sondy odhalily predevsım pozustatky opevnenı mesta i samotný ho kla stera: parka nový zdi z prelomu 13./14. stoletı, fragmenty
pozdne gotický ho opevnenı kla stera z roku 1480 a
ca sti systý mu sklepu a kasemat baroknıho bastionový ho opevnenı.
Pod ulicı Behounskou pak byl vyklizen monumenta lnı sklep o dý lce asi 150 m, vybudovany
v puvodnım mestský m prıkopu nekdy v prubehu 18.
stoletı a na nej navazujıcı klenuta stola mestský ho

vodovodu puvodne priva dejıcı vodu z prostoru
Kra lova Pole ž Kocia nky.
V soucasný dobe (jaro 2001) da le pokracujı
vyklızecı pra ce a sanace sklepu za archeologický ho
dohledu (Merta - Peska - Sadılek 2000a).
Blok 42 - vozovky ulic Ceska, Jakubska, Solnicnı, parc. c. 548, 566, 575 [akce A99/64]
V souvislosti s projektem “sanace brnenský ho podzemıŠ byl uskutecnen v mesıcıch za rı az
listopadu 1999 za chranny archeologicky vy zkum,
ktery spocıval v dokumentaci, prıpadne ca stecný
preparaci archeologicky ch situacı naruseny ch 13
sondami (Peska 2001b). Sledovaný sondy byly
situova ny pri ulicnı ca re vymezený domovnım
blokem 42, ktery je sevren ulicemi C eska , Jakubska , Rasınova a Solnicnı.
Hranice domovnıho bloku 42 se vyvıjely od
stredoveku az do poca tku 20. stoletı. Ulicnı ca ry
ulic C eska a Jakubska dodnes z vetsı ca sti respektujı historickou za stavbu. Ulice Solnicnı a Rasınova
naproti tomu pocha zı az z poca tku 20. stoletı. Rasınova trıda (puvodne Kostelnı a od roku 1946 9.
Kvetna) vznikla rozsırenım ulicky Hrbitovnı a prurazem starou za stavbou na nynejsı Moravský na mestı pri soucasný asanaci mestsky ch hradeb a
prilehlý za stavby v prostoru nekdejsıho parka nu.
Zbytky stredoveký hradby jsou patrne dodnes zachova ny v za kladech na jemnıch domu jiznı fronty
ulice Solnicnı a pod vozovkou tý ze ulice jsou skryty
i pozustatky parka nový ho opevnenı. Pod vozovkou
C eský ulice pri rohu se Solnicnı se skry vajı za klady
nekdejsı Veselý bra ny. V bezprostrednım okolı i
v prostoru samotný ho bloku 42 probehlo
v minulosti nekolik mensıch vy zkumu: v roce 1987
ve vozovce ulice Solnicnı pred c.o. 3 (Procha zka
1990, 85-87), da le vy zkum v interiý ru domu Jakubska 5 (terý nnı dokumentace ulozena v archıvu Archaia pod kodem A003/87) a v roce 1992 v
prostoru dvorku (Himmelova 1992).
Sondy polozený ve vozovce ulic Solnicnı,
C eska , Jakubska a Rasınova prinesly velice cenný
informace ty kajıcı se zejmý na ňrovne puvodnıho
stredoveký ho terý nu, ňpravy stredoveky ch komunikacı a aktivit v prostoru mezi parka nem a mestskou
hradbou. Sondami nebyla narusena za dna za stavba,
krome zdiva neurcitý (sklepnı ?) funkce v sonde
H3.
Puvodnı ňroven lokacnıho terý nu, povrch
pudnıho typu, byl zachycen hned sesti sondami ž
K1, K2, H2, D2, B1 a A4. Jeho mocnost nepresahovala 0,6 m a byl zachycen v hloubce cca 0,6 m (K1
a K2) az 1,2 m (H2) od soucasný ho povrchu vozovky. Na povrchu pudnıho typu se od zalozenı
mesta postupne vytva rely komunikacnı vrstvy
zpevnujıcı povrch ulice, coz je patrný zejmý na
v sonda ch situovany ch v ulicıch C eský a Jakubský
(K1, K2, A2, A3, D1, D2). Datace techto vrstev byla
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Obr. 2. Blok 42 (A99/64), lokalizace jednotlivych sond, carkovanš vyznacen prubšh zastavby dle planu
stabilnıho katastru z r. 1825.
Hausblock 42 (A99/64), Lokalisation der einzelnen Sondagen, Verlauf der Bebauung nach dem
Plan des stabilen Katasters aus dem Jahre 1825 (schraffiert).
pro nedostatek keramiky velice obtızna , ale na
za klade jejich charakteru lze soudit, ze majı stredoveky puvod. Dostatek prukazný ho materia lu jsme
plosnou preparacı zıskali pouze v sonde D2 z vrstvy
160=161. Z poloviny 13. stoletı obsahovala soubor
silne fragmentarizovaný a ohlazený keramiky, ve
který m byl nalezen mimo jiný i zlomek reliý fnı
dlazdice. Fragmentarizace a ohlazenı byly
zpusobeny provozem ve frekventovaný m prostoru
vozovky. Sonda A2 poskytla jeden z ma la dokladu
cistenı stredoveký komunikace. Tato rusna ca st
ulice pri rohu C eský a Jakubský byla casto silne
rozbla cena a na nosy bla ta musely by t odstranova ny.
V sonde A2 bylo dokumentova no souvrstvı (s.j.
131-146) o mocnosti priblizne 0,7 m vytvorený na
povrchu tvrdý ho, uslapaný ho sprasový ho podlozı.
Byly zde postupne ulozeny komunikacnı vrstvy
organický ho charakteru (zelenoseda barva) nekterý
az vy razne sterkový 132, 133, 136, 137, 138, 139 (z
metabazitu nebo slepence facie Old-RED), datovat
se vsak podarilo pouze jedinou. Souvrstvı pocha zı
z doby, kdy byl puvodnı pudnı typ jiz odstranen.
Dalsım zajımavy m zjistenım z prostoru Jakubský
ulice jsou ruzný stredoveký odpadnı (?) ja my a
kulový jamky, jejichz funkci za soucasný ho stavu
pozna nı a z malý ho rozsahu odkryvu nedoka zeme
presne interpretovat (sondy A2, A4, B1).
Ponekud odlisna byla situace v ulici Solnicnı, nekdejsım prostoru mezi mestskou hradbou a
parka novy m opevnenım. Ani v jedný ze sond ne78

byly dokumentova ny komunikacnı ňpravy terý nu,
coz je pochopitelný vzhledem k poloze za mestskou
hradbou. Pudnı typ s ňrovnı puvodnıho terý nu byl
zachycen v sonde H2, avsak bez komunikacnıch
vrstev.
V sonde G1, byl vsak naproti tomu ucinen
pomerne vy znamny na lez. Pod recentnımi ňpravami
vozovky (s.j. 201, 202, 204, 205) a dorovna vkami
terý nu (s.j. 224 ž 227, 229) zde byly zachyceny
pozustatky zasypaný pece na va pno pocha zejıcı
z poloviny 13. stoletı. Sondou byla zasazena vetsı
ca st topeniste (s.j. 510) s ňstım topný ho kana lu (s.j.
511). Zachyceny byly tri obvodový steny. Cela byla
zachova na pouze celnı (za padnı) stena s ňstım kana lku, o sırce hornı ca sti 1,7 m a dolnı ca sti 1,3 m,
coz byla i sırka vlastnıho topeniste, který dosahovalo dý lky cca 2,3 m. Bocnı (jiznı a severnı) steny
nebyly bohuzel dokumentova ny v celý dý lce, jelikoz vy chodnı ca st topeniste nebyla prozkouma na a
jeho za ver nebyl zachycen. Dosazena dý lka sten
byla 2,3 m. Topeniste melo nepravidelne obdý lny
pudorys (1,7 x >2,3 m). Zahloubenı topeniste do
puvodnıho terý nu dosahovalo 1,8 m. Z celnı (za padnı) steny vedl kana lek vyhloubeny do podlozı
(sırka kana lku byla 1 m a vy ska 0,3 m) ňstıcı do
predpecnı ja my, kterou predpokla da me pod vozovkou 1 az 2 m za padne od topeniste. Sklon vsech
sten dosahoval tý mer 90Ú, ale jejich puvodnı povrch
se zachoval pouze v celnı (za padnı) ca sti topeniste.
Na severnı a jiznı stene v celý dý lce topeniste byl ve

Pr ehled vyzkumu42 (2000)

Obr. 3. Blok 42 (A99/64), rezy a pudorys vapenky ze sondy G1.
Hausblock 42 (A99/64), Schnitte und Grundriss des Kalkofens aus der Sonde G1.
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vy sce 0,9 m ode dna dokumentova n 0,1 m siroky
schod, urceny patrne ke konstrukci rostu na nemz
byla vyskla da na surovina. Ve vy chodnı ca sti topeniste vlivem za ru puvodne hladký steny rozpraskaly
a na sledne se vydrolily. V za padnı ca sti, v mıstech
nejvetsıho za ru, zejmý na vsak pri ňstı topný ho kana lku se podlozı (spras) roztavilo na tuhou hmotu,
jejız povrch mısty az zesklovatel. Na dne topeniste
byly dokumentova ny dve vrstvy (s.j. 254 a
255=245), jez bychom mohli interpretovat jako
zpevnenı, prıpadne novy vy maz dna. Vzhledem
k tomu, ze stopy va pna byly nalezeny i na vydroleny ch ca stech sten, lze usuzovat, ze pec na va pno
byla vyuzıva na opakovane. Topeniste bylo po za niku jednora zove zasypa no nekolika plany rkami a
dorovna vkami (s.j. 256 - 260, 230, 231). Celý souvrstvı vy plne pusobı velice kompaktne a vyzvednuty keramicky materia l lze ra mcove zasadit do
obdobı po polovine 13. stoletı.
Zajımavý zjistenı bylo ucineno i v sonde F1,
ktera narusila ca st jiznıho okraje rozmerný ho vy kopu (s.j. 509, 244) vyhloubený ho do sprasový ho
podlozı (s.j. 111). Vy kop byl protnut za padovy chodnım smerem a jeho stena vy razne klesala
k severu. Pudorys nelze na za klade dokumentovaný ho fragmentu rekonstruovat a nebylo dosazeno
ani dna. Presto se nabızı myslenka, zda-li se nejednalo o souca st stredoveký fortifikace (prıkopu ?),
coz vsak nelze na za klade uvedeny ch skutecnostı
presvedcive proka zat. Vy pln (s.j. 244) vy kopu (s.j.
509) byla prekryta stavebnımi ňpravami (s.j. 241 a
243). V prıpade vrstvy 243 ze za sypu vy kopu nelze
vyloucit ani moznost, ze se jednalo o zdivo ca stecne zasahujıcı ze severnı strany za okraj sondy
(vyzdenı prıkopu ?). Podle charakteru malty (oranzova hrubozrnna va penna malta) usuzujeme, ze tato
aktivita pocha zı z obdobı pred 1. polovinou 14.
stoletı. Zmınený stavebnı ňpravy 241 a 243 byly
prekryty casove blıze nezarazeny mi dorovna vkami
terý nu (s.j. 239-240,242) a ňpravami vozovky.
Poslednı zajımavou dokumentovanou situacı
je nezna ma prostora (s.j. 950; sklep ?) sklenuta
cihlovou klenbou (s.j. 951), zachycena sondou H3.
Nelze vsak proka zat, zda tato prostora byla souca stı
sklepa prilehlý ho domu, nebo se jednalo o souca st
konstrukce barbaka nu (?) blızký Veselý bra ny. Na
za klade skladby a charakteru malty lze zdivo pouze
ra mcove zaradit do obdobı renesance, prıpadne
baroka.
I pres pomerne malý za sahy do terý nu prinesl vy zkum nový informace o archeologicky ch
aktivita ch v prostoru vozovky ulic prilehly ch
k domovnımu bloku 42. Z hlediska pama tkový pý ce
je v budoucnu zcela nezbytný sledovat vsechny
za sahy do terý nu zejmý na v ulici Solnicnı. Rozsah a
stupen zachova nı archeologicky ch situacı je zde
srovnatelny s beznou za stavbou stredoveky ch mestisČ. Pri vy stavbe pla novaný ho podzemnıho kolektoru by mel by t zasazeny terý n zkouma n formou
plosný ho za chranný ho vy zkumu.
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Blok 31 - vozovky ulic Ceska, Stredova, Skryta,
parc. c. 575, 610, 615 [akce A99/65]
V souvislosti s projektem “sanace brnenský ho podzemıŠ byl uskutecnen v mesıcıch za rı az
listopadu 1999 za chranny archeologicky vy zkum,
ktery spocıval v dokumentaci, prıpadne ca stecný
preparaci archeologicky ch situacı naruseny ch 5
sondami (Peska 2000). Sledovaný sondy byly situova ny pri ulicnı ca re vymezený domovnım blokem
31, ktery je sevren ulicemi C eska , Skryta , Vesela a
Stredova.
Prucelı domu do ulice C eska a Vesela ,
krome objektu C eska 1, dodnes respektujı hranice
stredoveky ch parcel. Mala ulicka Skryta dostala
jmý no az ve 20. stoletı. Do tý to doby byla souca stı
ulice Jakubský . Jejı rozsırenı do dnesnı dispozice se
uskutecnilo az pri rozsa hlý prestavbe ve druhý m
desetiletı 20. stoletı, kdy byla za stavba posunuta do
ulic Stredova a Skryta . Do prvnı poloviny 14. stoletı mel pri domovnım bloku ulicemi Vesela a Stredova vý st tok tzv. Mestský ho potoka, ktery vsak
dodnes nenı spolehlive dolozen (Ha lova ž Jahodova
1971, 91; Jorda nkova - Sulitkova 1991, 310). Koryto (?), ci nezna ma deprese vyplnena zvodnely mi
kulturnımi (potocnımi ?) vrstvami se zapusteny mi
dreveny mi kuly, byla zachycena pri dokumentaci
archeologicky ch situacı ve vy kopu pro vy tahovou
sachtu pred domem Vesela 12 (Procha zka 1992;
Himmelova ž Kundera ž Procha zka ž Unger 1993,
86). Cılem vy zkumu proto bylo i prıpadný osvetlenı
problematiky vodotece tzv. Mestský ho potoka
v techto mıstech. Pro ňplnost uva dıme, ze
v prostoru dvorku C eska 5 v ra mci bloku 31 probehl jiz v minulosti plosny archeologicky vy zkum
(Procha zka 1988, 84).
Podlozı v tomto prostoru je tvoreno kvartý rnı sprasovou na vejı. Na sprasový podlozı
v minulosti nasedal dnes jiz pohrbeny a pouze
mısty zachovany cernozemnı pudnı typ dokumentovany v sonda ch D1, D2. Z techto sond je taký
patrný , ze smerem k ulici Veselý puvodnı terý n
zvolna klesa , coz potvrzujı i starsı zjistenı
z vy zkumu C eska 5 a Vesela 12.
Sondy A2 a A3 v ulici Stredove byly polozeny do prostoru nekdejsı vnitrnı domovnı za stavby
pri dnesnı severnı strane ulice. Sonda A2 narusila
pod recentnımi za sypy nevelkou prostoru (s.j. 907)
vyzdenou z cihel (7x14x30 cm) a vyplnenou do
ňrovne cca 2/3 vy se feka lnım a kuchynsky m odpadem (s.j. 100). Prostora byla zaklenuta a mela
mırne lichobeznıkovity pudorys (2,3 x 2,7 m).
Segmentova klenba dosahovala max. vy sky 2,78 m
a dno prostory se nacha zelo v ňrovni 5,35 m pod
dnesnı dlazbou. Na za klade rozsa hlý ho souboru
keramiky, mý ne i skla, vyzvednutý ho z odpadnıho
za sypu s.j. 100, lze jejı za nik datovat do 17. stoletı.
Jednalo se o odpadnı jımku umıstenou v minulosti
v ra mci mestiste. Sondou A3 byla narusena klenba a
za syp sklepa (s.j. 901), jehoz dno, lezıcı cca 3,5 m
pod soucasnou ňrovnı vozovky, bylo vydla zdeno
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Obr. 4. Blok 31, lokalizace jednotlivych sond, carkovanš vyznacen prubšh zastavby dle planu stabilnıho
katastru 1825
Hausblock 31, Lage der einzelnen Sondagen, Verlauf der Bebauung nach dem Plan des stabilen
Katasters aus dem Jahre 1825 (schraffiert).
cihlami o rozmerech 7x14x28 cm (s.j. 902). Prestoze ze za sypu nebyly zıska ny za dný na lezy, vznik
zdiva lze podle jeho charakteru ra mcove zasadit do
obdobı baroka.
Zajımavejsı zjistenı prinesly sondy D1 a D2
umıstený v ulici Skrytý . Vy zkum sondy D1 probıhal
nejen formou dokumentace sten vy kopu, ale i
ca stecný plosný preparace vybrany ch archeologicky ch situacı. Pod recentnımi za sypy a inzeny rsky mi
sıtemi se nalý zalo cca 1 m mocný stredoveký komunikacnı souvrstvı (s.j. 127, 128, 137=141=129,
130=138, 131, 139, 132, 140, 133, 120), do nehoz
bylo ca stecne zahloubeno zdivo 904. Moznost, ze
se nekterý komunikacnı vrstvy vytvorily az po
vy stavbe zdi nelze spolehlive proka zat. Puvodne i
nadzemnı (?) zdivo 904 bylo orientova no priblizne
ve smeru SSV ž JJZ a pokracovalo da le mimo
sondu. Jeho za klad byl zalozen na masivnı kamenný
konstrukci (s.j. 903 a 121), ktera snad slouzila jako
dlazba (?) a pokracovala vsemi smery mimo prostor
sondy. Az 0,4 m vysoký kamenný bloky (s.j. 903)
ze slepence facie Old-Red byly usazeny v bý zový
jılovitý hlıne (s.j. 121) lezıcı na starsıch
komunikacnıch/ kulturnıch (?) vrstva ch (s.j.135,
154). Nejstarsı a nejnıze polozenou aktivitou (cca
2,1 m pod soucasnou vozovkou) v prostoru sondy
byla melka odpadnı ja ma (s.j. 500,155, 156), ktera
narusila komunikacnı vrstvu s.j. 157 vytvorenou na
silne zvlhlý m pudnım typu (s.j. 111). Ja ma da le
pokracovala za padnım a vy chodnım smerem mimo
sondu. Sprasový ho podlozı i pres znacnou hloubku
sondy (cca 2,5 m) nebylo dosazeno. Ja mu a vrstvy
vytvorený pred vy stavbou dlazby 903 lze na

za klade keramiky zasadit do 1. pol. 13. stol..
Mocnost (0,6 m) a sta rı techto aktivit navozuje ve
srovna nı se situacı v sousednı sonde D2 ota zku, zda
se nejednalo o odpadnı vrstvy, který se v tomto
prostoru usazovaly v souvislosti s existencı zatım
neproka zaný ho tzv. Mestský ho potoka, jez mel do
poloviny 14. stoletı tý ct ulicı Veselou (Ha lova Jahodova 1971, 55-57, 91-93; Jorda nkova Sulitkova 1991, 310; Vicar 1965, 242n). Bahnitost
mıstnıho terý nu mohla jiz po polovine 13. stoletı
vyvolat potrebu masivnıho zpevnenı komunikace
kamenny mi bloky (s.j. 903). Keramický na lezy
vyzvednutý z vrstvy 120 pocha zejı ze 13. stoletı.
Nepodarilo se vsak s urcitostı zjistit, zda tato vrstva
byla vytvorena pred, prıpadne az po vy stavbe zdiva
904, který lze na za klade jeho charakteru, obecne
zasadit do obdobı vrcholný ho stredoveku. Tvorilo
severnı stenu domu stojıcıho na tomto mıste az do
2. poloviny 19. stoletı, ktera vsak puvodne pouze
ohrazovala mestiste. Souca stı domu se stala az
pozdeji, pri rozsirova nı gotický ho ja dra z ulice
C eský . Rozmery zdiva nebyly vzhledem
k nevelký mu rozsahu dokumentovaný ho reliktu
zjisteny. Jelikoz za kladova spa ra zdiva byla
usazena v malý hluboce, lze s jistotou tvrdit, ze
jizne zdi se nenacha zı za dný stredoveký sklepnı
prostory. Vy zkum sondy D2 probıhal obdobne jako
u sousednı D1. Tesne pod konstrukcı dnesnı
vozovky byla odhalena koruna zdiva 905=906,
k nemuz byl prizden cihlovy kana l 908. Jizne pri
zdivu 905 a za padne pri zdivu 906 byl do ňrovne
cca. 1,7 m pod soucasnou vozovku postupne
preparova n odpadnı (kuchynsky ?) za syp 158 ze 16.
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stoletı. Za kladu zdiva 905 a ba ze za sypu 158
nebylo dosazeno. Severne zdiva 905 bylo do ňrovne
cca 1,2 m dokumentova no souvrstvı plany rek a
komunikacnıch vrstev (s.j. 148, 145, 146, 149, 147,
150, 151). Stratigraficky nıze byl polozen jiz pouze
melky zla bek (siroky 0,2 m a melky 0,04 m)
vyhloubeny podý l zdiva v cca 0,5 m mocný m
cernozemnım pudnım typu. Vztah zdiva 905 ke
komunikacnımu souvrstvı, jehoz nejstarsı vrstvy
jsou pomocı na lezu keramiky datova ny do 13.
stoletı, nebyl zjisten. Puvodne nadzemnı zdivo 905
tvorilo obvodovou severnı stenu stredoveký ho
mesČanský ho domu z ulice C eský , ktery byl
zboura n ve 2. polovine 19. stoletı. Presny
stratigraficky vztah ke zdi 906 (prıcka ?) pro maly
rozsah sondy zustal nevyjasnen. Jelikoz za kladový
spa ry ani jednoho ze zdiv nebylo dosazeno
soudıme, ze se jedna o zasypany , puvodne
plochostropy sklepnı prostor, zanikly nekdy
v prubehu 16. stoletı, coz dokla da za syp 158.
V sonde B1, polozený v ulici C eský , bylo
dokumentova no souvrstvı komunikacnıch vrstev
(s.j. 102 ž 111), nasedajıcıch prımo na sprasový
podlozı. Jeho mocnost dosahovala az 1,6 m.
Vzhledem k absenci prukazný ho datacnıho
materia lu nelze vrstvy casove blıze zaradit.
Chybejıcı cernozemnı pudnı typ byl odstranen jiz
v minulosti, patrne v souvislosti s udrzova nım
ulicnı komunikace.
Sondy polozený pri ulicnı ca re domovnıho
bloku 31, zvla ste ve vozovce ulic Stredove a Skrytý
(A2, A3, D1 a D2), tedy potvrdily skutecnost, ze
tesne pod vozovkou jsou dosud zcela zachova ny
pozustatky stredoveký i novoveký mesČanský za stavby a ulicnıch komunikacnıch vrstev. Puvodnı
hranice za stavby dnes zna mý ze Stabilnıho katastru
z roku 1825, se vsak podarilo odkry t pouze v ulici
Skrytý .
Blok 29, parc. c. 530 Č 536 [akce A99/66]
Za chranny archeologicky vy zkum probehl
v prostoru mestský ho parcelnıho bloku, ohranicený ho ulicemi Za mecnicka , Vesela , Stredova a na mestım Svobody, v ra mci projektu sanace
brnenský ho podzemı. Vy zkum byl zaha jen jiz na
podzim
roku
1999.
Vy zkum
sesta val
z dokumentace a ca stecný preparace 16 sanacnıch
sond, z nichz bylo 8 realizova no v prostoru komunikacı a 8 v suterý nnıch prostora ch sta vajıcı za stavby bloku. Stredoveký archeologický situace
byly odkryty predevsım v sonda ch situovany ch
v prostoru komunikacı. Predstavovaly je strıdajıcı
se stetový a odpadnı vrstvy, dokla dajıcı cetný
ňpravy povrchu komunikacı ve 13. ž 14. stoletı, na
ktery ch intenzivne pulzoval zivot jiz v tomto obdobı. Da le se podarilo zachytit rovnez ca sti starsıch
historicky ch konstrukcı, reprezentovaný suterý nnımi ca stmi nekdejsıch zdeny ch stredoveky ch i
novoveky ch domu. K nekdejsım mestistım patrily i
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dve odkrytý odpadnı jımky. V pozdne stredoveký
jımce odkrytý na Za mecnický ulici se podarilo
nalý zt dve keramický na doby se zbytkem anorganicky ch barviv na dne. Tyto byly pozdeji analyzova ny jako azurit (modrý barvivo) a goethit (cervený
barvivo) (Kova cik ž Votınsky v tisku). Poblız tý to
jımky byla objevena rovnez pozdne stredoveka
podzemnı chodba (“lochŠ), vyhloubena jednoduse
do sprasový ho podlozı.
Vy zkum byl ukoncen na poca tku roku 2001
a nynı je ve fa zi zpracova nı (Kova cik 1999).

Blok 20 - Dominikanske namšstı- havarie, parc.
c. 509 cakce A99/67]
Na Dominika nský m na mestı probıha od roku
1999 v ra mci akce sanace brnenský ho podzemı
pruzkum predpokla dany ch historicky ch podzemnıch prostor. Spolecnost Archaia se podılı na dokumentaci odkryty ch situacı. Doposud bylo
dokumentova no, prıpadne ca stecne preparova no 13
pruzkumny ch sond v Dominika nský m na mestı a
Panenský ulici.
Dosavadnı predbezný vy sledky lze hodnotit
jako zcela za sadnı pro vy voj celý ho prostoru by valý ho Rybný ho trhu, zejmý na vsak pro jeho severnı
stranu. Zde se podarilo na za klade vysetrenı archeologicky ch i architektonicky ch objevu rekonstruovat vy voj za stavby dnes jiz neexistujıcıho tzv.
markrabecıho komplexu (mincmistrovský ho domu).
Jeho souca stı je suterý n kamenný ho domu pala cový
dispozice o vnitrnıch rozmerech 16 x 6 m,
v severoza padnım koute na mestı. K jeho severoza padnımu rohu prilý hala ohradnı zeŘ a severne od
nej byla disponova na studna. K dalsım vy znamny m
informacım na lezı i v nekolika mıstech odhalený
za klady kaple sv. Va clava, postavený v 90. letech
13. stoletı. Vsechny zminovaný aktivity na lezely
k jediný mu stavebnımu horizontu.
Priblizne uprostred vozovky na mestı pak
byla vycistena studna dosahujıcı hloubky 13 m.
Zalozena byla patrne nekdy v 17. az 18. stoletı,
zasypa na byla za merne po roce 1875. Studna porusila va penku zaniklou v polovine 13. stoletı.
V sonde umıstený v jihoza padnım rohu na mestı pak
byl objeven relikt kamenný ho domu z prelomu
13/14. stoletı. Vy zkum v soucasný dobe pokracuje
(Merta - Peska - Sadılek 2000b).
Kolektor Č vozovky ulic Frantiskanska, Minoritska a Orlı, parc. c. 216/1, 177, 198 [akce A99/71]
V ra mci dokoncenı vy stavby kolektoru vedoucım pod ulicemi Josefskou, Minoritskou a Orlı,
dokumentovali pracovnıci spolecnosti Archaia
v prubehu roku 2000 - 29 sachet, jejichz pudorys
vetsinou neprekrocil dva metry ctverecnı. Akce
prinesla radu novy ch informacı k vy voji historic-
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ky ch komunikacı a za stavby. Vy zkum je ve fa zi

zpracova nı (Kova cik ž Merta ž Peska 2000).

Obr. 5. Blok 31, rezy a pudorysy sond D1 a D2.
Hausblock 31, Schnitte und Grundrisse der Sondagen D1 a D2.
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v ra mci jedný etapy. Spa rou bylo pripojeno rovnez
k obvodovy m stena m krıdla (s.j. 903, 904, 906).
Pro pozna nı sta rı zjisteny ch konstrukcı byl
melce prohlouben interiý r jiznıho ctvercový ho dılu
objektu do hloubky cca 0,7 m (sonda S1), kde byla
pod ňrovnı zdiva 901 zjistena vrstva betonový mazanice (s.j. 100), nasedajıcı na souvrstvı pıskovy ch
ulozenin (s.j. 101 ž 104), souvisejıcıch s vy stavbou
zdiva. Absence archeologicky ch na lezu neprispela
k blizsımu datova nı vzniku stavebnıch konstrukcı.
Jejich vza jemný souvislosti a vazby je vsak umoznujı zaradit nejpozdeji do obdobı 2. poloviny 19.
stoletı.

Obr. 6. Kralovo Pole, kostel Nejsvštšjsı Trojice
(A3/2000), pudorys zkoumane plochy
s vyznacenım sond, krızkovanš - gotika,
srafovanš Č pozdnıgotika (?), renesance
(?).
Kralovo
Pole,
Dreieinigkeitskirche
(A3/2000), Grundriss der untersuchten
Flßche mit Markierung der Sonden:
gekreuzt - Gotik, schraffiert Č Spßtgotik
(?), Renaissaince (?).
Kralovo Pole, kostel Nejsvštšjsı Trojice - Bozetšchova [akce A3/2000]
V souvislosti s rekonstrukcı interiý ru ca sti
severnıho a za padnıho krıdla ambitu nekdejsıho
kla stera kartuzia nu v Brne - Kra love Poli byl realizova n v lednu az kvetnu 2000 za chranny archeologicky vy zkum (Sadılek 2000a). Zkoumany prostor
se nacha zı jizne od barokne upravený ho kostela
Nejsvetejsı Trojice. V prvnı fa zi vy zkumu se jednalo o dohled pri snizova nı podlah ca sti severnıho a
za padnıho krıdla nekdejsıho ambitu. V druhý fa zi
byl vy zkum zameren pouze na dokumentaci vnitrnıho obvodový ho zdiva techto prostor, jez byla
provedena po celkový m odkrytı omıtek.
V ra mci prvnı fa ze byl po snızenı dosavadnı
ňrovne podlah cca o 0,3 ž 0,4 m zjisten recentnı
suČovy za syp, nacha zejıcı se rovnomerne na celý
odkrytý plose ambitu. Pouze ve vy chodnım ňseku
severnıho krıdla, v mıstech, kde byla v ra mci celkovy ch stavebnıch ňprav objektu nekdy v prubehu
19. stoletı nahrazena jeho vy chodnı ca st novostavbou, byly pri snızenı podlahy zjisteny pozustatky
cihelný ho za kladový ho zdiva na pudorysu obdý lnıka, rozdelený ho vnitrnı prıckou a zakoncený ho
pulkruhove vedeny m za kladem. Pomerne subtilnı
zdivo (s.j. 900, 901, 902, 905) melo jednotny charakter, stavebnı spa ry mezi jednotlivy mi jeho
ca stmi naznacovaly pouze stavebnı mikrofa ze
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Pro podrobnejsı pozna nı charakteru za sypu
podlahy a prıpadný upresnenı doby vzniku ambitu
byla pri severnı stene provedena sonda S2, sahajıcı
do hloubky 1,6 m. V hloubce 1,2 m byla zjistena
existence asi 10 cm silný maltový vrstvy, ktera
souvisela se zalozenım zdiva cihelný prıcky 914
v prubehu 19. stoletı. Pod nı se nacha zel tmave
hnedy horizont, tvoreny prachovou hlınou, promısenou maly mi fragmenty cihel a mensımi kameny
(s.j. 107).
Zajımavý poznatky poskytlo odkrytı severnı
steny severnıho krıdla ambitu. V jeho vy chodnım
ňseku bylo odkryto kamenný lomový zdivo (s.j.
908), spojovaný nazloutlou hrubozrnnou maltou,
ra mcove datovaný do 1. stavebnı fa ze z poloviny
14. stoletı. Jizne na ne navazovalo preva zne recentnı zdivo 906, konstruovaný zca sti za pouzitı
pozdne goticky ch vysoky ch cihel (s.j. 907). Vlevo
bylo gotický zdivo poruseno prolomenım stojate
obdý lný ho vstupu do kaple, druhotne zaslepený ho
recentnı zazdıvkou 911. Jeho spalety jsou vyzdeny
z cihel bezný ho forma tu (s.j. 910). Zdivo steny,
vlevo od tohoto otvoru je konstruova no vy lucne
z nızky ch cihel nepravidelný vazby, mısty promısený druhotne uzity mi pozdne goticky mi cihlami
vysoký ho forma tu (s.j. 912), a je pravdepodobne
renesancnıho sta rı. Pod ňrovnı klenebnıch vy behu
jsou patrný nepravidelne rozmıstený tra mový kapsy
dodatecne vyplnený cihelnou zazdıvkou 913. Jedna
z techto kapes (s.j. 909) je prolomena i v gotický m
zdivu 908.
V prostoru za padnıho krıdla byl po snızenı
ňrovne podlahy zjisten pouze suČovy za syp.
V jihovy chodnım koute prostory byla dosazena
ňroven prohloubena sondou do hloubky cca 1,5 m,
jejı vy pln byla v celý jejı vy si tvorena pouze toutý z
stejnorodou sutı.
Prekvapivý zjistenı poskytlo odkrytı omıtky
za padnı steny krıdla, kde byly ve zdivu 915 severnıho krıdla, tvorený m preva zne strednımi a velky mi
va pencovy mi kameny promısený m preva zne fragmenty cihel, zjisteny druhotne osekaný pıskovcový
vy behy goticky ch klenebnıch zeber. Tyto se nacha zely ve trech pravidelne rozmısteny ch poloha ch.
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Obr. 7. Kralovo Pole, kostel Nejsvštšjsı Trojice (A3/2000), narys severnı stšny severnıho krıdla
nškdejsıho ambitu klastera.
Kralovo Pole, Dreieinigkeitskirche (A3/2000), Aufmaö der Nordmauer des nŠrdlichen Flžgels
des jeweiligen Kreuzganges des Klosters.
Nad nejlý pe zachovany m vy behem zcela vlevo se
ry sovaly stopy konstrukcı odstranený ho pla ste
gotický klenby 916. Postupne vıce vpravo byly
vy behy znacne poskozeny ňpravami behem dalsıho
vy voje. Zdivo 915 bylo nepravidelne prokla da no
vrstvami vysoky ch pozdne goticky ch cihel a obsahovalo rovnez trojici otevreny ch tra movy ch kapes
asi v polovine vy sky steny.
Vy zkum prispel znacnou merou zejmý na k
pozna nı stavebnıho vy voje ambitu. Predevsım
odhalil existenci zebrový klenby, ktera byla odstranena patrne v ra mci baroknıch ňprav. Pravdepodobne v prubehu 16. stoletı doslo k zastropenı
ambitu tra movy m stropem dolozeny m cetny mi
tra movy mi kapsami. Poloha techto kapes pomerne
nızko nad nynejsı ňrovnı podlahy dokla da jejı
znacný navy senı v prubehu 18. a 19. stoletı. Tomu
nasvedcuje rovnez i mocny horizont suti, sahajıcı
zde do hloubky az 1,5 m.
Mecova 2, Dominikanska 1, 3, 5, 7 Č í Obchodnı
galerie Velky spalıceků, parc.c. 454/1, 454/2, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 a 475
[akce A10/2000]
V souvislosti s vy stavbou “Obchodnı galerie
Velky SpalıcekŠ situovaný v prostoru parcel domu
Dominika nska 1, 3, 5, 7 a Mecova 2, provedla
v mesıcıch ňnoru az listopadu 2000 spolecnost

Archaia za chranny archeologicky vy zkum. Vy zkum probehl na za klade subdodavatelský smlouvy
pro MZM. Pracovnıci spolecnosti Archaia zajisČovali vedenı a realizaci terý nnıch a postexkavacnıch
pracı, zıskaný na lezy jsou ulozeny u zadavatele.
Vy zkum o plose 3300 m2 zaujımal severoza padnı
ca st mestský ho bloku “Velký ho spalıckuŠ.
Zkoumany prostor navazoval na dva rozsa hlý plosný vy zkumy z let 1990 ž 1991 a 1997 a
nekolik dalsıch mensıch akcı. V roce 1990 ž 1991
se uskutecnil predstihovy vy zkum AU C SAV, ktery
postihl ca st proluky oznacený jako Mecova 2 a
Dominika nska 1. Tento vy zkum je dosud bez na lezový zpra vy, ktera nebyla pro nedostatek financnıch
prostredku vyhotovena (Procha zka ž Himmelova
1995, 233-245). Druhou rozsa hlejsı akcı byl za chranny vy zkum z roku 1997, ktery realizoval
UAPP Brno v ra mci prestavby a rekonstrukce domu
Starobrnenska 2-4, 6 a 8 (Merta 1998; 1999b, 306309). Tento vy zkum velmi vy znamne doplnil informace o jihovy chodnı ca sti tzv. Velký ho Spalıcku. Plosne na nej navazovaly mensı vy zkumy
sousednıho dvorku Starobrnenska 10 a interiý ru
domu Mecova 6 (Zatloukal 1997; 1999, 386; Sedo
1996; Merta ž Peska 1997). Nelze opominout ani
drobný akce v sousednım “Dome Pa nu z Kunsta tuŠ
- Dominika nska 9 (Merta 1997). Jiz z vy ctu archeologicky ch aktivit je zrejmý , ze se jedna o nejkomplexneji zkoumanou ca st historický ho ja dra mesta
Brna.
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Obr. 8.
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Dominikanska 1, 3, 5, 7 - í Obchodnı galerie Velky spalıceků (A10/2000). Srafovanš - plocha
vyzkumu s vyznacenım 1 PP domu Dominikanska 1-3, 5 a 7.
Dominikanska Str. 1, 3, 5, 7 - í Geschßftsgalerie Velky spalıceků (A10/2000). Grabungsflßche
mit eingetragenem ersten Erdgeschoss der Hßuser in der Dominikanska Str. 1-3, 5 a 7
(schraffiert).
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Vy zkum byl fakticky realizova n ve dvou
etapa ch. V ňnoru az kvetnu probehl plosny odkryv
prostoru dvornıch traktu Dominika nský 5 a 7 a
nedozkoumaný plochy z let 1990 ž 1991. Po
nekolikamesıcnı presta vce na nej v za rı a listopadu
nava zal odkryv v interiý ru domu Dominika nska 5.
Celkem bylo identifikova no na 1100 stratigraficky ch jednotek, zhotoveno 250 terý nnıch pla nu
a asi 1000 fotografiı, dokumentace byla prova dena i
na videoza znam. V soucasnosti je vy zkum ve stadiu
zpracova nı.
V prubehu archeologický ho vy zkumu byla
nashroma zdena rozsa hla kresebna , pısemna a fotograficka dokumentace stavebnıch konstrukcı a
architektonicky ch detailu rekonstruovany ch domu,
ktera tvorı spolu s archeologicky mi na lezy souca st
mimora dne cenný ho pramenný ho souboru. Zvla ste
v prostoru parcel Dominika nska 5 a 7 se podarilo
zcela postihnout vy voj za stavby od poca tku 13.
stoletı do obdobı baroka. V ra mci Dominika nský 7
byly odkryty dva casove na sebe navazujıcı suterý ny drevohlineny ch domu. U mladsıho ze suterý nu
vyhloubený ho do sprasový ho podlozı byly rozezna ny nejmý ne dve vy vojový fa ze a na sledna tretı,
kdy po jeho za niku byl na stejný m mıste vybudova n
kamenny sklıpek. Vsechny tyto aktivity spadajı do
13. stoletı. V prostoru Dominika nský 5 byly zachyceny pozustatky trı suterý nu na lezıcıch drevohlineny m domum, na který vy vojove navazovalo a
ca stecne je i porusilo dosud stojıcı kamenný ja dro
domu ze 13. stoletı z nehoz se dodnes dochoval
sklep.
Velky m prınosem jsou i na lezový celky vyzvednutý z celkem 55 jımek. Jejich odborný zpracova nı muze v budoucnu znacne rozsırı dosavadnı
vedomosti o hmotný kulture v mestský m prostredı
ve stredoveku a raný m novoveku. Zde je na mıste
se zmınit o jedinecný m souboru akvamanilı (15
kusu v ruzný mıre zachovalosti).

Cejl 43, parc.c. 770 [akce A87/2000]
V breznu a dubnu 2000 byla v ra mci vy stavby polyfunkcnı budovy provedena dokumentace steny stavebnı ja my vyhloubený ve dvorku
domu Cejl 43 (Sadılek 2000b). Vzhledem
k okolnosti, ze stavba byla ohla sena az po provedenı vy kopovy ch pracı, nemohla by t provedena
plosna preparace archeologicky ch situacı.
Po odstranenı vy chodnıho dvornıho krıdla
budovy a obezdıvky suterý nnıch prostor byla provedena dokumentace zıskaný ho severojiznıho rezu,
sahajıcıho do hloubky az 2,5 metru od soucasný ho
povrchu terý nu dvora. Pod baroknı vyzdıvkou
sklepa, v hloubce cca 1,2 ž 1,3 m, byla zjistena
mohutna , 0,3 ž 0,5 m mocna praveka kulturnı
vrstva (s.j. 102), obsahujıcı zlomky keramiky ňnetický kultury ze starsı doby bronzový . Vrstva nasedala na cernozemnı pudnı typ (s.j. 101) vytvoreny

na sprasový m podlozı (s.j. 100). Kulturnı vrstva
byla na nekolika mıstech narusena recentnımi
za sahy a ňpravami terý nu.
Zjistený sıdlistnı aktivity ňnetický kultury
souvisı zrejme s intenzivne osıdlenou polohou
v mıstech nynejsı Fakultnı detský nemocnice
v C erny ch Polıch (Stuchlıkova 1994, 155). Velice
zajımava je naopak absence stredoveký ho osıdlenı,
prestoze nejstarsı pla nový materia ly a veduty zobrazujı v mıstech vy zkumu dvouradou ulicovou
za stavbu brnenský ho historický ho predmestı. Objasnenı vy voje za stavby stredoveký ho Cejlu a osady
Ponavy zusta va nalý havy m ňkolem a ota zkou dalsıho vy zkumu.
Blok 48 Č namšstı Svobody, parc. c. 537 [akce
A135/2000]
Za chranny archeologicky vy zkum probıhal
v ra mci projektu sanace brnenský ho podzemı
ve druhý polovine roku 2000. Celkem bylo ve vozovce na mestı dokumentova no, nebo ca stecne preparova no 17 pruzkumny ch sond. Dolozily mimo
jiný zcela odlisny vy voj severnı ca sti na mestı. Zatımco jiznı polovina na mestı nezmenila reliý f
v podstate od lokace mesta, severnı polovina byla
v prubehu 13. stoletı znacne navy sena. Vy zkum zde
dolozil vy raznou depresi, ktera dosahovala oproti
dnesnımu povrchu hloubky az 3.0 m. Tento prostor
vyplnovaly preva zne odpadnı jımky bohatý na materia l a organický zbytky. V nejnizsım mıste deprese bylo dokumentova no regulovaný koryto
potoka (stoky ?), datovaný pomocı dendrochronologie do 60. let 13. stoletı. V jiznı ca sti byla pri ňstı
do ulice Masarykovy zachycena ca st kamenný ho
sklepa, ktery zanikl dle materia lu ze za sypu nekdy
kolem roku 1350. Ve strednı ca sti na mestı pak byly
zachyceny dve odpadnı ja my ze zaca tku 13. stoletı
a relikt nezna mý , vrcholne stredoveký zdi, kolmý
k za padnı strane na mestı. Pred domem U ctyr mamlasu pak byl vyklizen a dokumentova n komplex
novoveky ch (baroknıch ?) sklepu (Merta - Peska
2000).
Vy zkum je ve fa zi zpracova nı.
Benesova 10 - í Vseobecna zdravotnı pojisúovnaů, parc. c. 263 [akce A141/2000]
V ra mci vy stavby nový budovy Vseobecný
zdravotnı pojisČovny (da le jen VZP), v mıste proluky Benesova 10, byl v mesıcıch cervnu a cervenci
uskutecnen pracovnıky spolecnosti Archaia za chranny archeologicky vy zkum (Peska 2001a).
Vy zkum se soustredil zejmý na na podrobnou fotografickou dokumentaci odkrytý ca sti baroknı fortifikace, ktera byla provedena v nekolika etapa ch
za roven s tezbou stavebnı ja my. Dalsı sledova nı
bylo omezeno na dohled pri vy kopu stavebnı ja my
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Obr. 9. Benesova 10 (A141/2000), zkoumana plocha a rez P8. 1 Č vnšjsıhrana stredovškeho prıkopu;
2 Č zıdka na vnšjsı hranš prıkopu; 3 Č eskarpa baroknıho opevnšnı; 4 - dno baroknıho
prıkopu.
Benesova Str. 10 (A141/2000), Grabungsflßche und Schnitt P8. 1 Č ßussere Grabenskante, 2 Č
Kleinmauer an der ßusseren Grabenskante, 3 Č Escarpe der Barockbefestigung, 4 Č Sohle
des Barockgrabens.
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dokumentaci a preparaci vybrany ch situacı naruseny ch vy kopovy mi pracemi.
Zkoumana plocha se nacha zı pri vy chodnım
okraji stredoveký ho mestský ho ja dra mezi ulicemi
Novobranskou a Benesovou. V minulosti se
v tomto prostoru nacha zela ca st stredoveký a pozdeji i novoveký fortifikace mesta mezi branami
Menınskou a Z idovskou. Sledovana poloha byla
souca stı vnejsı linie stredoveký ho mestský ho opevnenı, predcha zela prvnımu pa smu fortifikace ž
parka nový zdi. Mensı za padnı ňsek zasahoval do
prıkopu, vetsı ca st plochy byla umıstena v jeho
predpolı. Tato situace se do znacný mıry zmenila v
60. letech 17. stoletı, kdy byla zapocata vy stavba
baroknıho opevnenı. Doslo k likvidaci vnejsıch liniı
goticky ch hradeb a k ca stecný mu zasypa nı nektery ch ňseku dosavadnıho prıkopu, zejmý na pokud se
ocitl uvnitr baroknıho opevnenı. Tak tomu bylo i
v prıpade zkoumaný parcely, kdy byl zasypa n stredoveky prıkop v za padnım dılu plochy. Naopak
vy chodnı dıl byl nove snızen a premenen na vıce
nez 70 metru siroky baroknı prıkop. Za padnı ňsek
byl za roven protnut vnitrnı liniı baroknıho opevnenı. V tý to podobe se parcela dochovala do poca tku 60. let 19. stoletı, kdy byl po sanaci
poslednıch pozustatku opevnenı vystaven v techto
mıstech na jemnı dum stavitele Morice K¨uflera,
ktery zde sta l az do konce druhý svetový va lky, kdy
byl vybombardova n. Ruiny byly po skoncenı va lky
odstraneny, plocha pak byla provizorne zastavena.
V tý to podobe lokalita zustala tý mer do konce stoletı a teprve roku 2000 byla zapocata realizace
projektu budovy VZP. V nejblizsım okolı parcely
probehlo v minulosti nekolik mensıch za chranny ch
vy zkumu, který zachytily ca sti mestský fortifikace
(parcela c. 684/1, 2 na ulici Orlı ž Procha zka
1997a; parcela c. 681 na ulici Novobranský ). V
samotný m prostoru parcely c. 263 byl proveden
spolecnostı Archaia v roce 1999 zjisČovacı vy zkum, ktery zachytil ca st baroknıho opevnenı (Sadılek 1999). Geomorfologicky se lokalita nacha zı
na mırný m, k vy chodu sklonený m svahu smerujıcım k vodoteci Pona vky. Geologický podlozı je zde
tvoreno pudnım cernozemnım horizontem, ktery
nasedal na kvartý rnı sprasový na veje (s.j. 100) a
sprasový hlıny (s.j. 165), pod nimiz se nacha zı
mocna sterkova a pıskova terasa patrne z obdobı
miocý nu (s.j. 164, 155, 156).
Vznik nejstarsıho brnenský ho fortifikacnıho
pa sma je s velkou pravdepodobnostı soucasny i s
poca tkem vlastnıho mesta. Vy stavba stredoveký ho
opevnenı probıhala zejmý na v 2. polovine 13. stoletı. V roce 1293 daroval kra l Va clav II. mestu clo
na mostech v Brne urcený na opravu mestsky ch zdı
a prıkopu. Toho roku tak lze povazovat mestský
hradebnı pa smo za plne dokoncený . Stredoveký
hradby sesta valy z vnitrnı linie hlavnı hradby o
sırce zdi 1,6 az 2,2 metru, sahajıcı do vy se nejmý ne
10 metru (jak dokla dajı dochovaný ňseky hradeb pri
ulici Husove a pod Petrovem). Souca stı opevnenı
bylo taký pet mestsky ch bran a soustava hranolo-

vy ch vezı a pulkruhovy ch bast rozmısteny ch ve
vzda lenosti kolem 40 metru. Hradebnı pa smo obklopoval 7 az 11 metru siroky parka n, ohraniceny
z vnejsı strany subtilnejsı parka novou zdı, ktera
precha zela do vnitrnı plenty mestský ho prıkopu. Pri
vnejsım lıci parka nový zdi probıhal mestsky prıkop.
I pres dalsı dılcı prestavby ve 14 az 16. stoletı si
mestska fortifikace ponechala v za sade stredoveky
ra z az do tricetiletý va lky. Nove bylo zbudova no
pouze opevnenı svatotoma sský ho kla stera pripojený
k area lu mesta roku 1486 a pulkruhový barbaka ny
mestsky ch bran postavený kolem roku 1508. Poslednı vy znamnejsı ňpravy stredoveký ho fortifikacnıho pa sma jsou datova ny do prelomu 30. a 40. let
17. stoletı za ňcasti cısarský ho stavitele a pevnostnıho inzeny ra G. B. Pieroniho. Jeho dılem je zrejme
jiz renesancnı opevnenı hradu Spilberka, vybavený
trojňhelnıkovy mi bastiony. O linii shodný ho charakteru bylo posıleno taký starsı opevnenı augustinia nský ho kla stera u sv. Toma se. Krome techto
izolovany ch pevnostı bylo vlastnı mesto doposud
hrazeno stredoveky m opevnenım, zesıleny m mıstne
o jednoduchou, predsunutou linii zdi pri vnejsı
hrane prıkopu. Tuto situaci dokla dajı historický
pla ny a veduty z konce 16. a prvnı poloviny 17.
stoletı. Takto opevnený Brno ňspesne vzdorovalo
dvojımu svý dský mu oblý ha nı v roce 1643 a 1645.
Dıky svý proka zaný obranyschopnosti bylo Brno po
ukoncenı tricetiletý va lky premeneno na vy znamnou zemskou pevnost. V souvislosti s tım doslo
k rozsa hlý vy stavbe pevnostnı fortifikace zcela
v duchu modernı fortifikacnı architektury. Prestoze
se ňspesne osvedcilo i v rane baroknıch podmınka ch, jiz ztratilo svuj prvorady vy znam. V dusledku
rozvoje zejmý na palny ch zbranı jiz presta valo plnit
svuj ňcel dosavadnı stredoveký hradebnı pa smo.
Proto bylo v 60. letech 17. stoletı pristoupeno
k budova nı mohutný hradebnı linie. Podnet k tomu
dalo pronika nı tatarsky ch a turecky ch hord tý mer az
k samý mu mestu v roce 1663. Po tomto roce doslo
k urychlený vy stavbe opevnenı za spoluňcasti nekdejsıho ňspesný ho obra nce Brna L. Raduita de
Souches. Stavbu projektoval cısarsky inzeny r Tensini a jejı prvnı fa zi rıdil stavitel T. Henel, od roku
1682 pak L. F. Rochet a za verecnou ca st od roku
1717 Q. F. Sautter. Nejprve bylo zbudova no vnitrnı
vysoký bastionový pa smo, obklopený siroky m prıkopem, dosahujıcım prumerný sırky cca 70 metru.
Stary hradebnı systý m mesta byl potý opusten, jeho
ňseky, zasahujıcı do projektovaný baroknı linie,
byly odstraneny a zlikvidova n byl i stredoveky
prıkop, jehoz nekterý ňseky uvnitr nove opevnený
plochy byly ponecha ny a po jejich ca stecný m zaklenutı da le uzıva ny jako skladovacı prostory.
V prvnı polovine 30. let 18. stoletı bylo vnitrnı
fortifikacnı pa smo doplneno o nizsı vnejsı pa smo
bastionu vne prıkopu, který projektoval plukovnık
P. Filip de Rochepine. Etgensova veduta Brna
z roku 1736 zachycuje vnejsı linii jiz v dokoncený
podobe. Poca tkem 40. let si hrozba prusko-saský ho
vpa du vyza dala dalsı zesılenı opevnenı. Byly doplneny palisa dy a obranna linie kolem mesta byla
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zprehlednena likvidacı nejblizsı za stavby. Kvalita
fortifikace byla overena pri dvoumesıcnım oblý ha nı
mesta Prusy v jarnıch mesıcıch roku 1742. Na sledný obdobı Napoleonsky ch va lek znamenalo
fakticky za nik brnenský pevnosti. Po uzavrenı mıru
za druhý ho obsazenı mesta Brna 14. rıjna 1809 dal
Napoleon znicit ca st fortifikace spilberský pevnosti
a soucasne s tım, 28. rıjna 1809 zdemolovat i cely
vnejsı bastionovy pa s kolem mesta. Vnitrnı pa smo
bylo poslý ze upraveno na parkový terasy. Od 20. let
19. stoletı byly postupne zasypa va ny prıkopy pred
baroknımi kurtinami a bastiony. V dobe okolo poloviny 19. stoletı byly postupne odstranova ny jednotlivý mestský bra ny spolu s bastiony. V letech
1859 ž 61 byl zlikvidova n severnı ňsek pozustatku
mestský fortifikace, roku 1863 zanikl parkovy bastionovy pa s pri vy chodnım okraji mesta. Zborenım
Ferdinandovy bra ny roku 1864 byla likvidace mestsky ch fortifikacı prakticky ukoncena (vıce Kuca
1996, 251 - 255).
V ra mci stavebnıho projektu byl prostor
zkoumaný parcely zcela vytezen do ňrovne cca 6 m
pod soucasny terý n. Sklepnı za stavba domu z 19.
stoletı vsak sahala pouze do hloubky cca 3,5 m,
existoval zde tedy rea lny predpoklad, ze pod touto
ňrovnı se nacha zı nenarusený archeologický aktivity (ňrovendna baroknıho prıkopu nebyla zna ma).
Jiz na poca tku vy zkumu se uka zalo, ze nejdulezitejsım ňkolem bude dokumentace vnejsıho
pla ste eskarpy baroknıho opevnenı. Zdivo hradby
(s.j. 900) bylo velice dobre zachovaný a v minulý m
stoletı jej architekti na jemnıch domu na dnesnıch
parcela ch c. 262, 263 dokonce zaclenili do za stavby
sklepu. V projektu vy stavby nový budovy VZP se
vsak se zaclenenım hradby do objektu nepocıtalo,
bylo tedy nutný pristoupit alespon k jeho podrobný
dokumentaci. Ze staticky ch duvodu nemohl by t
pla sČ eskarpy odhalen cely najednou, coz by
z hlediska dokumentacnı pra ce bylo nejvy hodnejsı.
Musela by t zvolena metoda dokumentace zdiva po
asi metrovy ch pa sech tak, jak byla hradba postupne
uboura va na. Krome celkovy ch za beru bylo provedeno na 98 detailnıch snımku, z nichz vetsina byla
pomocı fotogrammetrie sestavena v jeden celek.
Samotna hradba protınala parcelu priblizne SZ-JV
smerem a pokracovala da le na severnı strane pod
sousednı za stavbu a na jiznı strane pod soucasnou
vozovku. Priblizne severnı polovina hradby byla
vyuzita jako za kladový zdivo sousednıho domu
(parc. c. 262, dnesnı Investicnı a postovnı banka).
Sırka cihlovokamenný plenty dosahovala priblizne
2 az 2,3 m, dý lka asi 25 m a jejı dochovana vy ska
cinila az 5,5 m. Jednalo se o smısený litý za kladový
zdivo, jehoz vy chodnı lıc byl plentova n cihelny m
zdivem nepravidelný konstrukce s prolozeny mi
bloky krinoidový ho va pence, nesoucıho mısty stopy
opracova nı a druhotne pouzitý kamenický cla nky.
Za padnı lıc nebyl pravidelne vyrovna n. Obsahoval
volne rozmıstený hranolový operný pilıre, zpevnujıcı sikmou hmotu zdiva pred nasypa nım valu.
Spojovacım materia lem byla tvrda bý zova malta
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Obr. 10. Benesova 10 (A141/2000), Mgr. P.
Kovacik dokumentujıcı eskarpu
baroknıhradby.
Benesova Str. 10 (A141/2000), Mag.
P. Kovacik dokumentiert Stirnmauer der Barockbefestigung.
s cetny mi maly mi kamý nky. Rezem P6, umısteny m
po ňroven dna stavebnı ja my, bylo dosa hnuto za kladový spa ry na nivelete 201,13 m.n.m..
Vzhledem k tomu, ze na parcele nebyl zachycen prostor, ve který m by se nacha zela archeologicka situace vyzadujıcı plosny odkryv, byla
venova na pozornost dokumentaci rezu. Jednalo se
predevsım o situace odhalený po demolici zdiva
sklepu pri okrajıch stavebnı ja my. Rezy situovaný
vne hradby tedy ve vy chodnı ca sti plochy, zachytily
preva zne za sypy a dorovna vky baroknıho prıkopu,
který byly do techto mıst premısteny az po jeho
zrusenı v 18. stoletı. Na obr. 9 je rekonstruova n
prubeh prıkopu, jehoz dno bylo dokumentova no
pod za kladovou spa rou dnesnı stavby. Nejza sadnejsı poznatky byly ucineny za padne hradby
v prostoru na spu baroknıho telesa opevnenı. Rezem
P8 byly zachyceny aktivity predcha zejıcı baroknımu opevnenı. Pravdepodobne byl nalezen vy chodnı okraj zasypaný ho stredoveký ho mestský ho
prıkopu (s.j. 500) a za klad predsunutý zıdky na
vnejsı hrane prıkopu (s.j. 910). Zıdka byla orientova na priblizne Z-J a vyzdena preva zne
z krinoidovy ch va pencu, nahodile i ze zlomku cihel
a spojova na bý zovou az sedou tvrdou va pennou
maltou. Byla prekryta destrukcnı (?) vrstvou nebo
dorovna vkou (?) ž s.j. 167, u který pri absenci na lezu muzeme pouze usuzovat na stredoveky puvod.
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Obr. 11. Benesova 10 (A141/2000), rekonstrukce prubšhu stredovškeho a baroknıho opevnšnı
v blızkosti ulice Novobranske.
Benesova Str. 10 (A141/2000), Rekonstruktion des Verlaufes der mittelalterlichen und
barocken Befestigung in der Nßhe der Straöe Novobranska.
Obe zmınený aktivity byly zahloubeny do podlozı,
pudnı typ nebyl dokumentova n, jelikoz hornı ca sti
archeologicky ch situacı byly zniceny novoveky mi
sklepy.
Pri hloubenı stavebnı ja my pod ňrovnı
sklepu byly mimo jiný vyzvednuty dva nestratifikovaný zlomky zidovsky ch na hrobku predbezne
datovaný do druhý poloviny 18. stoletı (za urcenı
dekujeme Achabu Haidlerovi).
V souvislosti s archeologicky mi aktivitami
bychom ra di pouka zali taký na geologickou situaci
v prostoru parcely, ktera byla zachycena predevsım
rezy P6, P7 a P8. I kdyz ani jednım z techto rezu
nebyl zachycen pohrbeny pudnı typ, muzeme dle
sprasový ho podlozı (s.j. 100) usuzovat na mırny
sklon terý nu smerem k vy chodu. Rezem P8 byly
v ňrovni pod sprası dokumentova ny - pudnı typ (s.j.
165) a sterkova terasa (s.j. 164, 155, 156; miocý nnıho puvodu ?), který pozvolne klesaly vy chodnım
smerem.

Mšnınska 4, parc.c. 165 [akce A143/2000]
V dusledku stavebnıch ňprav, prova deny ch v
ra mci vyuzitı suterý nnıch prostor budovy Menınska
4, byl v cervnu 2000 formou dohledu proveden
mensı za chranny archeologicky vy zkum (Sadılek
2000c).
Stavebnı ňpravy odkryly pozustatky za kladový ho zdiva predbaroknı budovy (s.j. 900 a 901)

zrejme pozdne gotický ho sta rı, ktera prosla vy raznou prestavbou ve 20. letech 18. stoletı spolu
s prilehly m area lem minoritský ho kla stera. S tım
souvisı taký zjistenı na hrobnı desky (s.j. 902), druhotne uzitý jako stavebnı materia l. S vrcholne baroknımi stavebnımi aktivitami souvisı zdivo 903 a
904.

Masarykova 25, parc.c. 204 [akce A155/2000]
Za chranny archeologicky vy zkum byl vyvola n vy stavbou za kladu pro novy dvornı trakt pri
severnım okraji dvornı ca sti parcely domu Masarykova 25 (Procha zka 2000a). V dobe provedenı
vy zkumu v cervnu 2000 byla jiz vyhloubena a vybetonova na vetsina patek vyjma severnı steny
stavby, kde taký probehl za chranny vy zkum. V
ra mci historický ho ja dra Brna jde o relativne mý ne
zkoumanou ca st. Nejblizsı vy zkumy probehly v
komunikacıch Masarykovy a Frantiska nský ulice a
na Rımský m na mestı (Procha zka 1998 a, b; Peska
1999; Merta ž Peska ž Procha zka - Sadılek 2000,
52-54). Terý nnı ca st vy zkumu byla realizova na
formou dokumentace naruseny ch terý nnıch situacı a
vzorkova nı sten vy kopu. Pouze v prostoru nejza padnejsı sondy byly vypreparova ny vrstvy 107,
103, 104 a svrchnı ca st vrstvy 105. Taký narusený
zdi 900, 903, 905 byly plosne zacisteny.
V dobe zaha jenı vy zkumu zabıralo vetsinu
otevrený ho vy kopu na severnı strane plochy za kladový , preva zne cihlový zdivo (s.j. 900, 903, 905,
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906) porusený novoveky m kana lem 904 a obsahujıcı ca sti (nejmý ne 3 zlomky) druhotne pouzitý ho
zazdený ho gotický ho porta lu. Jednalo se zrejme o
obvodovou zeŘ baroknıho dvornıho traktu, zrusený ho pri celkový prestavbe parcelnı za stavby.
Starsı situace byly nejlý pe patrný na za padnım
konci vy kopu, kde se zmınený zdivo jiz nevyskytovalo (rez P1, P2). Ba zi souvrstvı tvoril pudnı typ
106 v hloubce asi 1,7 m pod max. ňrovnı dnesnıho
povrchu (nad profilem P1 byl terý n asi o 0,6 m
snızen). Plynule navazovala na lezove bohata , rovnez tmava vrstva 105 s na lezy 12. stol., do tý hoz
veku spadala i vyssı ňprava 104 a na sa m prelom
12./13. stol. lze kla st vrstvu 103. Na nı se nacha zel
pozustatek ohniste, ktery predstavovala tenka vrstva
uhlıku 107. Z plany rky 102 pocha zı soubor na lezu
zhruba z druhý tretiny 13. stol. (horizont II). V
nejvyssı nava zkový vrstve 100 se vyskytovala
keramika 15. stol. Ve vy chodnım ňseku vy kopu
byla v mezere mezi zdivy 904 a 905 zjistena odpadova vrstva 108 s na lezy 14. stol., dolozena od
snızený ho povrchu az po ňroven dna vy kopu na
nivelete 213, 76 m.n.m., tedy v mocnosti kolem 90
cm, aniz by bylo dosazeno jejı ba ze.
Prınos vy zkumu spocıva ve zjistenı dalsı lokality s osıdlenım z doby pred vznikem instituciona lnıho mesta, tj. z 12., stol., který prekvapilo svou
intenzitou. Na nejblizsıch zkoumany ch plocha ch
bylo zjisteno osıdlenı az 13. stol. Az na Rımský m
na mestı (vy chodnı ca st Frantiska nský ulice) byla
zjistena dalsı izolovana plocha s horizontem 12.
stol., ovsem s mensı koncentracı na lezu (Procha zka
1998b).

Moravske namšstı 2,
A173/2000]

parc.c.

33

[akce

V ra mci rekonstrukce objektu na Moravský m na mestı 2 v Brne, byl v srpnu 2000 proveden
archeologicky vy zkum predcha zejıcı hloubenı novy ch sklepnıch prostor (Merta 2001a). Vy zkum
probıhal formou dohledu v kombinaci s preparacı
vybrany ch archeologicky ch situacı.
Zkoumana plocha se nacha zı pri jiznım
okraji dnesnıho Moravský ho na mestı. Z hlediska
historický topografie se v techto mıstech od konce
13. stoletı nacha zel parka n. Po zalozenı augustinia nský ho kla stera a kostela sv. Toma se markrabetem
Janem Jindrichem v roce 1350, se tento prostor
dostal do sevrenı mesta a budov kla stera. V roce
1391 na za klade privilegia vydaný ho markrabetem
Jostem byl v techto mıstech postaven senkovnı dum
(Havra 1744). K roku 1749 zde Oldrich Vicar na
svý rekonstrukcnı mape situoval na za klade
historicky ch pramenu skladiste soli, který pravdepodobne vzniklo pri vy stavbe nový ho baroknıho
opevnenı (viz C a da 1950).
Vy zkum zachytil v celý m zkoumaný m prostoru vıcemý ne neporuseny cernozemnı typ (s.j.
101), do nehoz byla zapustena ojedinela ja ma mısovitý ho tvaru (s.j. 501) o prumeru cca 2,0 m. Jejı
vy pln tvoril za syp (s.j. 113), obsahujıcı keramiku
z poca tku 13. stoletı predstavujıcı nejstarsı
zjistenou sıdlistnı aktivitu. Na pudnım typu byla
vytvorena kulturnı vrstva (s.j. 103) ra mcove
spadajıcı do obdobı lokace mesta, v prvnı polovine
13. stoletı. Na vy chodnı strane zkoumaný plochy
tomuto horizontu odpovıdaly vrstvy 116 a 117.
Jejich povrch byl zpevnen pomerne jednolitou,

Obr. 12. Moravske namšstı2 (A173/2000), pudorys objektu s vyznacenım zkoumane plochy.
Moravske namšstı2 (A173/2000), Grundriss des Objektes mit eingetragener Grabungsflßche.
92

Pr ehled vyzkumu42 (2000)

Obr. 13. Moravske namšstı 2 (A173/2000), rozvinuty rez, s.j. 103 a 116 stštova ďprava zkulturnšneho
podlozız 1. poloviny 13. stoletı, 904 - pozdnš stredovška cihlova zeň, 903 - baroknıkanal.
Moravske namšstı2 (A173/2000), abgewickelter Schnitt, 103 und 116 Schotterpflaster aus der
1. Hßlfte des 13. Jahrhunderts auf dem in einem in Kulturschicht verwandelten Untergrund,
904 Č spßtmittelalterliche Ziegelmauer, 903 - Barockkanal.
udusanou stetovou ňpravou z drobny ch ňlomku
metabazitu, pri povrchu s prımesı zvırecıch kostı a
fragmentarizovaný keramiky. Nad vrstvou 103 se
jeste v prubehu stredoveku vytvorilo souvrstvı
plany rek (s.j. 104, 105), který byly naruseny ja mami 506 a 508.
Pozustatky nejstarsı architektury predstavoval fragment cihlový , vrcholne stredoveký zdi (s.j.
904), jez byla zachycena vy chodnım rezem. Byla
vystavena vaza kovou technikou z cihel o rozmerech
? x 14 x 7 cm na bılou va pennou maltu. K patrne
baroknı stavebnı fa zi na lezel v pudorysu odkryty
fragment severnı obvodový zdi orientovaný za pad ž
vy chod (s. j. 910), tedy rovnobezný s mestskou
hradbou, a na ni kolmou prıcku (s.j. 900). Jednalo
se pravdepodobne o za kladový zdivo vy se zmınený
budovy skladiste soli. Poslednı vy znamnou
historickou stavebnı aktivitu pak predstavoval
zdeny kana l (s.j. 902 a 903) procha zejıcı
zkoumanou plochou ve smeru sever ž jih, tedy
kolmo na systý m stredoveký ho i baroknıho opevnenı mesta Brna, odva dejıcı odpad do prostoru
by valý ho mestský ho prıkopu.
Namšstısvobody 17 Č í Dum panu z Lipeů [akce
A191/2000]
V souvislosti s kompletnı rekonstrukcı a
prestavbou nekdejsıho "Schwanzova pala ce", zvaný ho tý z "Dum pa nu z Lipý ", zaha jili koncem mesıce za rı 2000 pracovnıci spolecnosti Archaia

za chranny archeologicky vy zkum v prostoru dvora.
Vy zkum pokracuje i nada le v zimnıch a jarnıch
mesıcıch roku 2001 dohledem nad snizova nım
sklepu a vy zkumem prostoru prujezdu. V prvnı
polovine roku 2001 byla zaha jena postexkavacnı
fa ze vy zkumu, ktera by mela by t behem tý hoz roku
ukoncena (Peska 2000b).
Vozovka Namšsti svobody Č í kostel sv. Mikulaseů, parc.c. 537 [akce A204/2000]
V souvislosti s pla novanou rekonstrukcı na mestı Svobody a vy stavbou podzemnıho kolektoru
byl v ra mci projektu “sanace brnenský ho podzemıŠ,
realizova n ve spolupra ci s Muzeem mesta Brna
zjisČovacı archeologicky vy zkum v prostoru nekdejsıho kostela sv. Mikula se (Merta 2001b). Archeologicky vy zkum zde v minulosti jiz probehl, a
to pri poslednı ňprave povrchu na mestı a obnove
kolejový ho svrsku tramvaje v letech 1964 a 1965.
Veskera terý nnı dokumentace souvisejıcı s tımto
vy zkumem byla po delsım pa tra nı shleda na nena vratne ztracenou a publikovaný dılcı vy sledky se
uka zaly jako nedostatecny zdroj informacı pro
potreby pama tkový pý ce (Novotny 1965, 64-66;
1966, 77-79; 1967, 57). Spolu s vy zkumem kostela
byla prova dena i sonda z v prostoru celý ho na mestı
(Blok 48 [A135/2000]), v ra mci sanace brnenský ho
podzemı bylo polozeno 17 sond (Merta - Peska
2000).
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Obr. 14. NamšstıSvobody - Blok 48 (A135/2000) a í Kostel sv. Mikulase (A204/2000), situace zakladu
Kostela sv. Mikulase a rozmıstšnıpruzkumnych sond ve vozovce namšstı.
Namšstı Svobody - Hausblock 48 (A135/2000) und Grabung í St. Nikolaus Kircheů,
Fundamente der St. Nikolaus Kirche und Lage der Sondagen im Fahrweg des Platzes.
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Celkem bylo dokumentova no 281 stratigraficky ch jednotek, z toho 145 ulozenin, 7 drev, 77
vy kopu a 52 zdı. Bylo porızeno 238 fotograficky ch
snımku.
Z hlediska historicko-topografický ho bylo
na mestı, vıcemý ne v dnesnı podobe, vymereno jiz
pri vzniku mesta ve 13. stoletı a po cely stredovek
si podrzelo na zev “Dolnı trhŠ. Geomorfologicky se
nacha zı na mırný m, k vy chodu sklonený m svahu,
smerujıcım k vodoteci Pona vky. Geologicka situace
v prostoru na mestı s durazem na nejmladsı obdobı ž
kvartý r, byla nejnoveji zhodnocena Mgr. Lenkou
Kvıtkovou (PrFMU). Pomerne zajımavy m zjistenım je skutecnost, ze v severnı ca sti na mestı tvorily
svrchnı podlozı cernohnedý a rezavohnedý bahennı
sedimenty, oproti pudnımu typu v jiznı ca sti.
Z techto novy ch vy sledku je zrejmý , ze v severnı
ca sti na mestı dovolovalo podlozı existenci vetsı
prohlubne, kde se usazovaly sedimenty ovlivnený
velmi vlhky m prostredım. Pravdepodobne se jedna
o prostredı nejaký mokriny nebo o zaplavovaný
bocnı koryto nejaký ho toku. Kazdopa dne tımto
prostredım musela by t ovlivnena velka ca st prostoru na mestı (Kvıtkova 2001).
Kaple sv. Mikula se, filia lnı ke sv. Jakubu
vystavený mu mezi lý ty 1201 az 1222, byla postavena nekdy pred rokem 1231. O tý to uda losti poda va zpra vu listina z roku 1231, ve který bylo
potvrzeno, ze kaple pro roma nský obyvatelstvo
nema mıt krest, pohrby ani farnı pra vo. O lokalizaci
kaple se text listiny z roku 1231 nezminuje (CDB
III, s.13, c. 14). Do 16. stoletı nejsou z pısemny ch
pramenu zna my za dný zmınky o stavebnıch ňprava ch kaple, pozdeji kostela. Az k roku 1588, kdy
byl kostel upraven a roku 1595, kdy jej doplnila
renesancnı vez (sanktusnık). Z tohoto obdobı je
zna mý i prvnı ca stecný zobrazenı sv Mikula se na
zna mý Willenbergove vedute z r. 1593. V letech
1645 ž 1648 slouzil kostel kapucınum, jejichz
predmestsky kla ster byl pri svý dský m oblý ha nı
mesta znicen. Kapucıni zde provozovali hospic.
Roku 1655 byl kostel s bizarnı prıstavbou mestský
va hy a sousedıcı stra znicı obnoven. Roku 1726 byl
kostel obnoven predevsım brnensky mi obchodnıky,
kterı ctili sv. Mikula se jako svý ho patrona. Roku
1740 byly v Brne zrızeny cısarský sklady na kupecký zbozı, cımz se mestska va ha pri kostele stala
tý mer zbytecnou. Roku 1760 byl kostel zbarokizova n Frantiskem Antonınem Grimmem. V roce 1786
byl kostel sv. Mikula se zavren, o rok pozdeji pak
byl preda n vojenský spra ve jako skladiste.
V na sledujıcım stoletı stavba zvolna cha trala, roku
1870 byl zboren kostel a na sledujıcıho roku byla
zborena i stra znice a krama rský domky na na mestı
(viz Drımal 1969, 40, 41, 72, 75, 80, 83, 92-94, 99,
133 a 206; Kuca 2000, 289). Prostor kostela byl
zasazen ctyrmi letecky mi pumami pri na letu taktický ho letectva USA AF dne 19.12.1944 (Rajlich
1997; Merta 2001c, 59-63).

Obr. 15. Namšstı Svobody - í Kostel sv.
Mikulase (A204/2000), kolemjdoucı
sledujıinformacnıtabuli umıstšnou za
hrazenım zkoumane plochy.
Namšstı Svobody - í St. Nikolaus
Kircheů (A204/2000), die Vorbeigehenden schauen die Informationstafel
hinter der umzßunten Grabungsflßche
an.
Vy zkum kostela sv. Mikula se byl realizova n
ve dvou na sebe bezprostredne navazujıcıch etapa ch. Prvnı etapa archeologický ho vy zkumu byla
zamerena na snızenı vyty cený plochy o celkový m
rozsahu 460 m2 na ňroven archeologicky ch situacı a
odhalenı predpokla dany ch korun zdiva kostela a
mestský va hy. Po snızenı terý nu na pozadovanou
ňroven (jednalo se o 0,4 az 0,6 m dlazby na mestı,
jejıho betonový ho podkladu a recentnıch nava zek)
byla cela plocha peclive zacistena a kresebne, pısemne a fotograficky zdokumentova na. Druha etapa
spocıvala v polozenı sond resıcıch za kladnı stratigrafický situace v mıste a bezprostrednım okolı
odkryty ch za kladu kostela:
Sonda 1 polozena v severoza padnım koute
vy chodnı plochy o rozmerech 1,3 x 1,3 m, vedena
az na podlozı, zamerena na zıska nı stratigrafický
situace v tomto mıste.
Sonda 2 ve vy chodnı ca sti plochy o rozmerech 2,3 x 2,3 m a hloubce 0,8 m, ktera se zastavila
na kamenný m zpevnenı terý nu.
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Sonda 3 vedena sever - jih podý l kolejiste o
rozmerech 8,5 x 1,5 m k overenı stratigraficky ch
vztahu jednotlivy ch staveb a zıska nı reliý fu terý nu v
predlokacnım obdobı. Sonda dosahovala hloubky
asi 1 m, pouze v severnı ca sti byla prohloubena az
na rostly terý n.
Sonda 4 vyklizenı suti ze severnejsıho kra teru po bombe v presbyta ri kostela pri vıtezný m
oblouku a plosný dozkouma nı odkryty ch situacı na
podlozı. Sonda mela rozmery 6,5 x 3 m a dosahovala hloubky 2,5 m.
Sonda 5 v prostoru mestský va hy k overenı
stavebnıho vy voje tohoto objektu se zamerila na
vyklizenı ca sti sklepa severne presbyta re kostela.
Sonda 6 pri severnım okraji vy chodnı
zkoumaný plochy o rozmerech 3,2 x 1,2 m mela
vyresit situaci v severovy chodnım rohu mestský
va hy
V neporusený ca sti zkoumaný plochy byly
po odstranenı recentnıch ňprav a nava zek zachyceny archeologický situace spadajıcı do druhý poloviny 13. a zaca tku 14. stoletı a situace souvisejıcı
s vy stavbou kostela na sklonku tý hoz obdobı.
Ze stavby kostela sv. Mikula se byla ve vy chodne situovaný plose odkryta podstatna ca st
presbyta re se za klady triumfa lnıho oblouku, na
za padnı strane kolejiste pak za padnı prucelı stavby.
LoŘ zustala skryta pod kolejovy m svrskem. Petiboky presbyta r byl opatren sesti opera ky, nadzemnı

architektonicka situace je patrna z historicky ch
fotografiı.
Z odhalený ho pudorysu jednoznacne vyply va , ze stavebnı vy voj kostela se odehra val ve
dvou casovy ch horizontech. Vrcholne stredoveka
(3. tretina 13. stoletı, pravdepodobne obdobı vla dy
kra le Va clava II.) loŘ s presbyta rem zustala neprestavena az do za niku, v baroku pak bylo pristaveno
za padnı prucelı s vezı. Tyto za very vycha zı ze zıskaný stratigrafický situace pri severovy chodnı zdi
lodi, dokla da je pouzita technologie zdiva a
v neposlednı rade kunsthistorický analogie. Nepotvrdilo se tak predpokla daný sta rı veze tradovaný do
obdobı renesance (v pramenech zminovana vy stavba a opravy se pravdepodobne ty kaly sanktusnıku), prıpadne gotiky. Stavba nenı tou, o který se
zminujı pısemný prameny k roku 1231 (CDB III,
s.13, c. 14).
V prostoru presbyta re kostela byly rozezna ny tri vy razný sıdlistnı horizonty:
Nejstarsı sıdlistnı horizont reprezentuje ca st
okrsku technicky ch zarızenı, pravdepodobne zeleza rský ho charakteru se zahloubeny mi objekty, datovany mi keramicky m materia lem ke konci 12.
stoletı (Winkler - Stra nsky 2000). V nedlouhý m
casový m odstupu, po za niku techto zarızenı, na sledovala nadzemnı stavba drevený konstrukce, zalozena na kamenny ch za kladech. Jejı za nik v prvnı
tretine 13. stoletı opet dokla dajı na lezy fragmentu

Obr. 16. NamšstıSvobody - í Kostel sv. Mikulase (A204/2000), pohled na zkoumanou plochu.
NamšstıSvobody - í St. Nikolaus Kircheů (A204/2000), Blick auf die Grabungsflßche.
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Obr. 17. NamšstıSvobody - í Kostel sv. Mikulase (A204/2000), pudorys zakladu kostela sv. Mikulase
s prıstavbou mšstske vahy, situovanıjednotlivych sond.
Namšstı Svobody - í St. Nikolaus Kircheů (A204/2000), Grundriss der Fundamente der St.
Nikolaus Kirche mit Anbau der Stadtwaage, Lage der einzelnen Sondagen.
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Obr. 18. Namšstı Svobody - í Kostel sv. Mikulase (A204/2000). R ez P1, s.j. 900 - zakladove zdivo
presbytare kostela, s.j. 198 - stštova ďprava povrchu namšstı z prvnı poloviny 14. stoletı. R ez
P16 v presbytari kostela, s.j. 900 - zakladove zdivo presbytare kostela, s.j. - 150 nejsvrchnšjsı
ďroven dorovnavek z obdobı pred vystavbou kostela, s.j. - 165 zakladova zıdka objektu
z pocatku 13. stol., s.j. - 210 povrch zkulturnšneho pud. typu z pocatku 13. stol.. S1-rez, 133
stštova ďprava namšstı z obdobı kol. r. 1300, 180 ďroven zkulturnšneho podlozı z prvnı pol.
13. stol.
Namšstı Svobody - í St. Nikolaus Kircheů. Oben Schnitt P-1, 900 Č Grundmauerwerk des
Presbyteriums der Kirche, 198 Č Schotterpflaster des Marktes aus der ersten Hßlfte des 14.
Jahrhunderts. In der Mitte Schnitt P-16 im Presbyterium der Kirche, 900 - Grundmauerwerk
des Presbyteriums, 150 Č das hŠchste Niveau der Aufschžttungen aus der Zeit vor dem
Aufbau der Kirche, 165 Č Grundmauer des Objektes aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts,
210 ČOberflßche des kulturellen Bodentypus aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Unten
Sondage 1, Schnitt A - D, 133 Schotterpflaster aus der Zeit um 1300, 180 Niveau der
kultivierten Oberflßche des natžrlichen Untergrundes aus der ersten Hßlfte des 13.
Jahrhunderts.
98

Pr ehled vyzkumu42 (2000)

keramiky. Tretı horzont, predcha zejıcı stavbu kostela sv. Mikula se, pak dokla da v severovy chodnı
ca sti presbyta re odkryty fragment nadzemnı drevohlinený stavby. Jednalo se snad o dum (?) z obdobı
lokace mesta, ktery zanikl pri poza ru po polovine
13. stoletı.
Ze stavby mestský va hy bylo vy zkumem odkryto tý mer celý vy chodnı krıdlo, vy chodnı ca st
predpokla daný ho na dvorı (dvorany) a ca st za padnıho krıdla, který navazovalo na za padnı prucelı
kostela. Za klady vy chodnıho krıdla byly znacne
poniceny kra tery bomb a vy kopy inzeny rsky ch sıtı,
nicmý ne pudorys i vy voj objektu lze celkem spolehlive rekonstruovat. Stavba mestský va hy byla
preva zne nepodsklepena , budovana na systý mu
cihelny ch za kladovy ch pasu rozepreny ch mezi
mohutný kamenný pilıre zalozený na podlozı. Sıla
zdı se pohybovala od 1,3 m u obvodovy ch po 1,0 m
u prıcek. Tomuto stavu se vymyka pouze renesancnı sklep z prvnı fa ze vy stavby va hy situovany
pri vy chodnı zdi objektu, jeho za nik lze na za klade
na lezu dvou mincı pocha zejıcıch ze za sypu datovat
ke sklonku 16. stoletı, do doby vla dy cısare Rudolfa
II. Ze stejný ho obdobı pak pocha zı i konstrukce
drevený podlahy vnitrnıho prostoru objektu, coz
dokla da keramicky materia l zıskany ze za sypu
tra movy ch zlabu.
Kolem kostela a mestský va hy pak byl nekdy v druhý polovine 18. stoletı vybudova n venec
kra mku, jejichz kamenný , ci cihlový za klady byly
na vy chodnı strane obou staveb zachyceny. Mocnost za kladu techto staveb se pohybovala okolo 0,5
m.
Na za klade novy ch archeologicky ch na lezu
lze konstatovat tri za sadnı poznatky:
1) archeologický situace z obdobı stredoveku jsou v prostoru na mestı zachova ny v tý mer
nenarusený podobe (taký Merta - Peska 2000). Coz
je pro ňzemı historický ho ja dra Brna zcela vy jimecný (podobna situace je v soucasnosti dokumentova na pouze na Dominika nský m na mestı,
Zelný m trhu, Jakubský m na mestı a tzv. R ımský m
na mestı - ulice Frantiska nska ). Tato vy jimecnost je
zaprıcinena zejmý na malou stavebnı aktivitou na
na mestı v novoveku. Coz je vy razny rozdıl oproti
ostatnım mestsky m parcela m, jez casto prosly rozmanity m stavebnım vy vojem, ktery mnozstvı archeologicky ch na lezu nena vratne znicil a
archeologický situace jsou zde zachova ny pouze ve
fragmentech.
2) typ archeologicky ch situacı (na lez hutnický ho area lu, dlazby atd.) odhaleny ch zjisČovacım
vy zkumem, vybocuje z rady archeologicky ch situacı zkoumany ch na mestsky ch parcela ch. Prıcinu
musıme hledat v zivote stredoveký ho mesta, ktery
mel sva pravidla a nekterý typy cinnostı (napr.
zpracova nı
zeleza,
va pna
ž
prıpady
z Dominika nský ho a Rımský ho na m.) vykazoval za
svý hradby nebo do prostoru verejny ch prostranstvı.

Podobný je to napr. s dlazbou, korytem potoka,
kupecky mi kra my ci mestsky m prany rem, který
bezne nenalezneme na za dný z mestsky ch parcel.
Jelikoz dosavadnı vy zkum zasa hl pouze zlomek
prostoru na mestı, nenı duvod nepredpokla dat, ze
budou na sledovat i dalsı vy jimecný situace, podobne jako je tomu v Olomouci, Praze nebo polský
Vratislavi.
3) zjisČovacım archeologicky m vy zkumem
byla odhalena i stredoveka za stavba, ktera nenı
zna ma ani z pısemny ch pramenu a jejız vznik muzeme zasadit do 13. stoletı. Pısemný prameny na m
totiz velice mlhave poda vajı informace az o za stavbe na mestı od poloviny 14. stoletı, veduty a
rytiny az od 17. stoletı. Je tedy velice pravdepodobný , ze puvodnı za stavba na mestı se odlisovala
od stavu, ktery je zachycen na pla nu stabilnıho
katastru z roku 1825. Archeologicky m vy zkumem
mohou by t tedy odkryty za klady dnes zcela nezna mý mesČanský historický za stavby.

Frantiskanska 9, parc.c. 217 [akce A224 /2000]
Dokoncenım demolice objektu Frantiska nska 9 v srpnu 2000 byl vyvola n hloubkovy stavebne-historicky pruzkum a archeologicky dohled
(Merta ž Peska ž Sadılek 2001). Dokumentace byla
prova dena bez zajistenı financnıch prostredku od
sta vajıcıho majitele.
Dnes jiz neexistujıcı dum na ulici Frantiska nský 9 predstavoval az do svý tota lnı likvidace
zcela vy jimecny prvek, neboČ byl ve svý podstate
poslednım dochovany m reliktem za stavby stredoveký brnenský zidovský ctvrti, ktery az do soucasnosti dotva rel prirozenou historickou atmosfý ru tzv.
Rımský ho na mestı. Za kladnı stavebnı charakteristikou a vy vojem budovy se jiz v roce 1973 zaby vala
v ra mci asanacnıho pla nu historický ho ja dra mesta
L. Koberska . Vy sledky jejıho pruzkumu majı vsak
pouze znacne informativnı charakter (Koberska
1973, 94). Objekt byl jeste pred svou demolicı
stavebne-historicky zhodnocen J. O. Elia sem v roce
1986. Jednalo se o bezny stavebne historicky pruzkum s excerpcı historicky ch pramenu, takze nekterý architektonický detaily a dispozice domu
nemohly by t ani rozpozna ny a tedy zohledneny
v prıpadný m budoucım stavebnım povolenı (Elia s
1986). Hloubkovy pruzkum (po sejmutı omıtek
v interiý ru), jez mel by t proveden pred celkovou
prestavbou objektu byl v ra mci omezeny ch moznostı realizova n az v prubehu demolice v ra mci
archeologicky ch vy zkumu v 90. letech.
V letech 1990 a 1991 provedli pracovnıci
AU C SAV Brno prvnı a druhou etapu za chranný ho
archeologický ho vy zkumu v prostoru severnı ca sti
parcely. V tomto obdobı bylo strzeno patro a ca st
vy chodnıho krıdla domu. Vy zkum zachytil zvrstvenı ze 13. az 16. stoletı, nekolik jam a odpadnıch
jımek ze 14. az 17. stoletı zahloubeny ch do pudnıho
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Obr. 19. Frantiskanska 9 (A224/2000), pudorys 1 NP.
Frantiskanska Str. 9 (A224/2000), Grundriss des Erdgeschosses.
typu. V ra mci vy zkumu byla porızena fotograficka i
kresebna dokumentace nektery ch ca stı objektu
(zvla ste novoveký pekarský pece) a byly dokumentova ny tri sondy v jeho interiý ru. Prvnı ze sond
byla situova na v JZ rohu interiý ru domu pri celnım
traktu stavby. Zachytila kamenný rohový zdivo a
mocny za syp z obdobı 14./15. stoletı. Druha sonda
byla polozena v JV rohu interiý ru domu pri celnım
traktu a zachytila tý mer identickou situaci. Tretı
sonda, pri severnı stene strednı prostory domu (ňstı
pekarský pece), odhalila zazdeny fragment gotický ho porta lku. Archeologicky vy zkum byl v roce
1991 prerusen vzhledem k neujasneny m majetkopra vnım vztahum na parcele, v jejichz dusledku
dosavadnı investor zcela ukoncil pra ce. Na lezova
zpra va z tý to etapy nebyla pro nedostatek financnıch prostredku zpracova na (Himmelova - Procha zka 1993, 101; Himmelova - Kundera Procha zka- Unger 1993, 85; Kundera ž Procha zka
1990/1991). V na sledujıcıch letech nezastreseny
objekt rychle cha tral.
Spolu s investicnım za merem nový ho majitele parcely byla v roce 1994 zaha jena nova etapa
za chranný ho archeologický ho vy zkumu, ktera
plosne nava zala na prostor zkoumany v letech 1990
a 1991. Stavebnı za mer pocıtal se zaclenenım ca sti
objektu do novostavby. Vy zkum, ktery prova deli
pracovnıci UAPP Brno prinesl radu novy ch poznatku. Krome stredoveky ch zvrstvenı a nekolika
odpadnıch jımek ze 14. az 16. stoletı byly na parcele odkryty i dve zajımavý aktivity, jez lze casove
zasadit do 1. pol. 13. stoletı. Jednalo se o vy robnı
objekt z nızky ch nepa leny ch (?) cihel a stratigra100

ficky soucasny palisa dovy zla bek s orientacı SV ž
JZ, o dochovaný dý lce 2 m, sırce 0,6 m a hloubce az
1,2 m prekryty souvrstvım ze 14. stoletı. Nejstarsı
osıdlenı na parcele reprezentujı ja my a fragmenta rne dochovana vrstva s keramikou z poca tku 13.
stoletı. V ra mci vy zkumu byla porızena fotograficka a kresebna dokumentace dalsıch zachovany ch
ca stı tehdy jeste stojıcı ruiny domu (Procha zka
1994; Procha zka 1997b, 184 ž 190; Procha zka
2000b, 52-55). Prestoze mel by t za chranny vy zkum
puvodne proveden v prostoru celý parcely, vzhledem k opetovný mu krachu investicnıho za meru
byla dozkouma na pouze jejı severnı polovina. Ani
z tý to fa ze vy zkumu nebyla pro nedostatek financnıch prostredku vypracova na na lezova zpra va.
Torzo domu da le cha tralo a parcela pustla, v tý to
dobe se jednalo jiz pouze o prızemı za padnı ca sti
vcetne unika tnı pekarský pece a prostory sklepu.
V roce 2000 se tragicky osud objektu Frantiska nska 9 definitivne zavrsil. V mesıcıch cervenci
a srpnu byly rozebra ny zbylý nadzemnı prostory
vcetne cenny ch goticky ch architektonicky ch detailu
a unika tnı klasicistnı (?) pekarský pece. C a st sklepnıch prostor byla zcela zasypa na (znicena ?). Prubeh demolice a odhalený zdený konstrukce s
architektonicky mi detaily byly postupne fotograficky a kresebne dokumentova ny pracovnıky spolecnosti Archaia . Za merem nový ho majitele bylo
srovna nı plochy parcely, ktera prozatım slouzı jako
parkoviste.
Cılem doposud poslednıho za chranný ho vy zkumu bylo zıskat pokud mozno co nejvıce kre-
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nejstarsı zjistený ja dro zdený stavby, omezujıcı se
pravdepodobne na plochu prednıch dvou mıstnostı
za padnıho traktu spolu s prilehly m ňsekem chodby.
Jak uka zaly sondy situovaný pri celnım traktu objektu v roce 1990 a obnovený v roce 2000, celo
jiznı gotický steny se nacha zelo o vıce nez pul metru
hloubeji
v plose
parcely.
Vzhledem
k zahloubenı zdiva (2,8 m pod okolnı terý n) a lıcova nı vnitrnı steny, lze s jistotou usuzovat, ze se
jedna o zasypany kamenny sklep puvodne opatreny
plochy m tra movy m stropem. V odborný literature
je nekdy mylne interpretova n jako suterý n
drevohlinený ho domu poruseny goticky m zdivem
(Himmelova - Procha zka 1993, 101). Na za klade
analogicky ch situacı z Brna muzeme vznik patrne
jednoprostorový stavby ra mcove zasadit do 13.,
prıpadne poca tku 14. stoletı. Za nik sklepa (i
puvodnı stavby ?) lze pomocı keramiky ze za sypu
zasadit nekdy do druhý poloviny 14. stoletı. Poloha
predpokla daný severnı a vy chodnı obvodový zdi
ja dra nebyla dosud spolehlive zjistena. K upresnenı,
prıpadne k ztotoznenı s prubehem pozdejsıch
konstrukcı, je nutny archeologicky vy zkum
v prednı ca sti parcely.

Obr. 20. Frantiskanska 9 (A224/2000), pohled
od severu na demolovanou cast domu
pri ulicnıcare.
Frantiskanska Str. 9 (A224/2000),
Blick vom Norden auf den demolierten
Teil des Hauses bei der Straöenlinie.

I kdyz by se mohlo zda t, ze demolicı nadzemnı ca sti byl znicen cely objekt Frantiska nska 9
se vsemi architektonicky mi detaily, dodnes tomu
tak nenı. Prozatım jsou zachova ny zna mý preva zne
baroknı sklepnı ca sti objektu, dnes zasypaný sta-

sebný a fotografický dokumentace, jako jediný ho
dokladu zachycujıcıho puvodnı dnes jiz zaniklý
ca sti objektu. Celkem bylo porızeno 113 fotografiı.
Dukladneji se vy zkum soustredil zvla ste na dokumentaci tý mer poloviny pozdnegotický ho lomený ho
porta lku v prvotnı poloze zachycený ho sondou
v roce 1990. Porta lek mel siroký okosenı, v dolnı
ca sti pravoňhle zalomený . Ve vy chodnı vnitrnı
stene prilehlý mıstnosti byla pri strednı ca sti porta lku zazdena i kamenna kapsa za vory. Dolnı partie
porta lku s kamenny m prahem se nacha zely pod
ňrovnı sta vajıcı podlahy. Pod prahem pokracovalo
pozdne gotický zdivo da le k za padu a napojovalo se
na protilehly izolovany blok. Tato zjistenı byla
ucinena obnovenım sondy z roku 1990 a jejım
rozsırenım cca o 1 m severnım smerem. Jednalo se
o unika tnı a puvodnı architektonicky detail. I pres
doporucenı Pama tkový ho ňstavu v Brne zachovat
porta l v puvodnı poloze, byl novy m majitelem
bezohledne znicen a vyvezen na “skla dkuŠ.
Pres dosavadnı publikovaný interpretace
bylo rozborem stavebnıch konstrukcı objektu zjisteno dochova nı podstatny ch ca stı gotický ho sta rı.
Za roven byl do znacný mıry pozmenen a upresnen
jeho stavebnı vy voj, ktery bude predmetem samostatný studie. Dochovaný konstrukce, zejmý na
lomový zdivo na za pade a jihu, dovolujı vymezit

Obr. 21. Frantiskanska 9 (A224/2000), pohled
od sz. na vychodnı cast gotickeho
portalku s kapsou pro zavoru.
Frantiskanska Str. 9 (A224/2000),
Blick vom Nordwesten auf den
Šstlichen Teil des gotischen Portals
mit dem Tžrriegelloch.
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vebnı sutı. Patrne nejcennejsı odhalenou stavebnı
konstrukcı na parcele je zasypany kamenny suterý n
ze 13. prıpadne 1. poloviny 14. stoletı. Na lezova
situace v sonda ch z roku 1990 dovoluje predpokla dat, ze je sklep zachova n v celý m puvodnım pudorysu, prıpadne v jeho vetsı ca sti a mel by by t
v budoucnu zaclenen do nový ho objektu. Soucasny
majitel na nekolika mıstech v prednı ca sti parcely
narusil bez archeologický ho dohledu terý n zejmý na
sanacı prilý hajıcı zdi sousednı parcely 218 a hloubenım patek pro billboardy. Tyto situace nebyly
dokumentova ny.
Smetanova Č í Tyrsuv sadů, parc.c. 1382 [akce
A257/2000]
V souvislosti s realizacı vodovodnı prıpojky
v prostoru Tyrsova sadu byl uskutecnen archeologicky dohled nad vy kopovy mi pracemi (Sadılek
2000d). Zkoumana plocha se nalý za v sousedstvı
domu Smetanova 19.
Terý nnı pra ce v prostoru Tyrsova sadu se
omezily na dokumentaci vy kopu sondy o plosny ch
rozmerech cca 1,5 x 2 metry a hloubce 2,0 az 2,5
metru. Pod pudnım krytem byl zjisteno rostlý sprasový podlozı. Vy kop porusil do podlozı zahloubenou dvojici hrobu, na lezejıcıch k zrusený mu
mestský mu hrbitovu. Poloha hrbitova existujıcıho
zde od konce 18. stoletı do za veru 19. stoletı, kdy
byl zbudova n novy v poloze dnesnıho Ustrednıho
hrbitova, je zna ma z historický pla nový dokumentace. Nenı z nı vsak prılis zrejmy jeho rozsah ?
Archivnı pla nový materia ly jej umısČujı do prostoru
dnesnıho Tyrsova sadu a severneji umısteny ch
budov Strednı prumyslový skoly elektrotechnický a
sportovnı haly pri ulici Kounicove.
Charakter hrbitova neda vno na zorne uka zal
archeologicky vy zkum, realizovany na plose v
sousedstvı objektu VUT, ktera se nacha zı v nevelký
vzda lenosti jizne od zkoumaný sondy (Merta
1999a; Merta ž Peska ž Procha zka ž Sadılek 2000,
54-55).
Polnı ulice Č í Nemocnice Milosrdnych bratrıů,
parc.c. 424 [akce A292/2000]
V prubehu mesıce prosince 2000 byl v souvislosti s realizacı prelozky inzeny rsky ch sıtı
v area lu Nemocnice Milosrdny ch bratrı prova den
za chranny archeologicky dohled, jez byl zameren
na zca sti zastavenou plochu zahrady severne od
budov nemocnice (Sadılek 2001).
Terý nnı pra ce byly realizova ny ve dvou ňsecıch: na dvorku pri jiznı nemocnicnı budove severovy chodne od objektu nekdejsıho kla stera a
severne od tý to polohy pri rıcnım korytu. Nutnost
dohledu byla vyvola na zejmý na existencı intenzivnıho starsıho osıdlenı jiz z obdobı halstatu a na sledne od obdobı mladohradistnıho do soucasnosti
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(Zapletalova 1999; Matejıckova 2000, 153). Na toto
mısto je rovnez kladen tzv. “kamenny dvurŠ kra lovny Elisky Rejcky, na lezejıcı roku 1330 kla steru.
Za techto podmınek bylo predpokla da no zjistenı
osıdlenı rovnez i v plose nemocnicnıho dvora.
Jiznı ňsek vy kopu dlouhy 9 metru, polozeny
na zvy sený terase v tesný blızkosti hlavnı nemocnicnı budovy, byl vyhlouben cca 4,5 metru pod
soucasnou ňroven dvora. Pod asi metrovou vrstvou
recentnıho odpadu (s.j. 100) byl zjisten rovnez asi
metr mocny pudnı typ (s.j. 101), naruseny telesem
teplovodu. V ňrovni 2 metry pod terý nem navazovalo na pudnı typ puvodnı sprasový podlozı (s.j.
102) nacha zejıcı se v nadmorský vy sce 202,2. Do
nej byly v severnım ňseku vy kopu zahloubeny blıze
neinterpretovatelný melký ja my (s.j. 104, 105),
vyplnený sedohnedou prachovou hlınou. Vzhledem
k na lezu hrobový ja my stredoveký ho puvodu pri
severovy chodnım na rozı area lu kla stera v roce 1999
nelze vyloucit hrobovy puvod zjisteny ch vy kopu
(Matejıckova 2000, 153). Cca 1,5 metru vysoka
sprasova vrstva nasedala v hloubce 3,5 metru na
mırne zahlinený sterkopıskový na plavy (s.j. 103).
Severnı, 20 metru dlouhy dıl vy kopu, umısteny na okraji rıcnı terasy severne od predeslý ho a
situovany ve smeru vy chod - za pad, sahal pouze do
hloubky 2,2 metru. Pod recentnımi za sypy vy kop
zachytil horizont stredne hnedý pıscitý hlıny (s.j.
107), sahajıcı do hloubky 1,5 metru a pod nım ulozenou 0,4 metru vysokou vrstvu jemný ho rıcnıho
pısku (s.j. 108), ktery nasedal na sterkovou terasu
(s.j. 109).
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c.j. 20/00, ulozena v archıvu brnenský ho
pracoviste.

Procha zka, R. 1994: Frantiska nska 9. Terý nnı dokumentace z vy zkumu ulozena pod kodem
UB067/94 v archıvu brnenský ho pracoviste
spolecnosti Archaia .

Sadılek, J. 2001: Brno - Nemocnice Milosrdny ch
bratrı, prelozky inzeny rsky ch sıtı. NZ Archaia c.j. 1/01, ulozena v archıvu brnenský ho pracoviste.

Procha zka, R. 1997a: BRNO ž Orlı ul., blok 23. NZ
Archaia c.j. 15/97, ulozena v archıvu brnenský ho pracoviste.

Ostatnıprameny:
Elia s, J. O. 1986: Brno, Frantiska nska 9. Stavebne
historicky pruzkum ž rukopis, Brno.
Havra, J. 1744: Dejiny starobylý ho a preslavný ho
kla stera sv. Toma se apostola v Brne na Morave, který podle nejstarsıch a puvodnıch rukopisu archivu tý hoz kla stera a podle roku

Procha zka, R. 1998a: Brno, Masarykova ulice,
rekonstrukce vozovky. NZ Archaia c.j.
11/98, ulozena v archıvu brnenský ho pracoviste.
Procha zka, R. 1998b: Rımský na m. ž sondy. NZ
Archaia c.j. 5/98, ulozena v archıvu brnenský ho pracoviste.
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Sadılek, J. 1999: Brno ž Benesova c 10. NZ Archaia c.j. 8/99, ulozena v archıvu brnenský ho pracoviste.
Sedo, O. 1996: Brno ž Mecova 6, ca st I, prostor
dvora. NZ UAPPB c.j. 109/96.
Winkler, Z. ž Stra nsky , K. 2000: Analy za zeleza rsky ch strusek z lokality Brno ž na mestı
Svobody. Nepublik. zpra va ulozena v NZ
Archaia c.j. 6/01.
Zatloukal, R. 1997: Brno, Starobrnenska 10. NZ
UAPPB c.j. 42/97.
Zapletalova , D. 1999: Brno, kla ster Milosrdny ch
bratrı. NZ Archaia
c.j. 5/99, ulozena
v archıvu brnenský ho pracoviste.
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Resumý :
Block 50, Parzelle Nr. 3, 800, 801/1, 801/3 [Aktion A99/27]
Bisher hat man 13 Sondagen und einige ausger¨umte Kellerr¨ume dokumentiert, bzw. teilweise
pr¨pariert. Die einzelnen Sondagen haben vor allem
die Reste der Stadtbefestigung entdeckt, als auch
Befestigung des Klosters: die Zwingermauer aus
der Wende des 13./ 14. Jahrhunderts, Fragmente der
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sp¨tgotischen Befestigung des Klosters aus dem
Jahre 1480 und Teile des Systems von Kellern und
Kasematten
der barocken Bastionbefestigung.
Unter der Behounska Straüe wurde ein monumentaler Keller ausger¨umt, der etwa 150 m lang
war und der in dem ursprönglichen Stadtgraben im
Laufe des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. An diesen
Keller ist dann der gewÜlbte Stollen der st¨dtischen
Wasserleitung angebunden.
Block 42 Č Fahrwege der Straöen Ceska, Jakubska, Solnicnı, Parzelle Nr. 548, 566, 575
[Aktion A99/64]
Sondagen in dem Fahrweg der Straüen Solnicnı, C eska , Jakubska a Rasınova haben wertvolle
Informationen öber Niveau des ursprönglichen
mittelalterlichen Terrains, öber Struktur der mittelalterlichen Kommunikationen und öber Aktivit¨ten
im Raum zwischen dem inneren Graben und der
Stadtmauer. Im Schnitt G1 wurden Reste eines
verschötteten Kalkofens aus der H¨lfte des 13.
Jahrhunderts ergriffen. Durch die Sondage wurde
grÜüerer Teil des in die Sohle vertieften Feuerraumes mit HeizkanalÜffnung erfasst. In der Sondage
H3 wurde ein Raum (Keller?) mit ZiegelgewÜlbe
gefunden. Man kann nicht beweisen, ob dieser
Raum einen Teil des Kellers von dem anliegenden
Haus darstellt, oder ob es sich um einen Teil der
Rekonstruktion des Barbakanes des nahen Vesela Tores handelte. Den Bau kann man in die Renaissancezeit, bzw. Barock datieren.
Block 31 - Fahrwege der Straöen Ceska, Stredova, Skryta, Parzelle Nr. 575, 610, 615 [Aktion
A99/65]
Sondagen in dem Fahrweg der Straüe Skryta
haben die urspröngliche Straüenlinie der södlichen
Straüenseite aufgedeckt. Man hat hier Bauaktivit¨ten aus dem 13. Jahrhundert erkennen kÜnnen. Die
Straüe hat sich bis zum radikalen Umbau am Ende
des 19. Jahrhunderts das mittelalterliche Aussehen
bewahrt. Es ist gelungen, hier Kommunikationsniveaus aus dem Hoch- und Sp¨tmittelalter zu dokumentieren, die mit Steinpackung verst¨rkt wurden.
In der Stredova Straüe wurde eine Barockkloake
ausger¨umt, die einen interessanten Keramikkomplex enthielt. Unweit befand sich ein vertiefter
Keller aus demselben Zeitraum.
Block 19 - Dominikaner Platz Č í Havarieů, Parzelle Nr. 509 [Aktion A99/67]
Den vorl¨ufigen Ergebnisse, die durch die
Sondagen gewonnen wurden, kann man gröndliche
Bedeutung för die Entwicklung des Raumes des
ehemaligen Fischmarktes zuschreiben, vor allem
för seine Nordseite. Hier ist es gelungen, aufgrund
der arch¨ologischen und architektonischen Funde

die Entwicklung der Bebauung des nicht mehr
existierenden sog. markgr¨flichen Komplexes zu
rekonstruieren. Seinen Bestandteil stellt ein Souterrain des Steinhauses mit Palastdisposition mit Innenmaüen 16 x 6 m in dem nordwestlichen Winkel
des Platzes dar. An seine nordwestliche Ecke lag
die Umfassungsmauer an und nÜrdlich von ihm
wurde ein Brunnen situiert. Zu den anderen bedeutenden Feststellungen z¨hlen auch die entdeckten
Grundrisse der St. Wenzels Kapelle, die in den 90.
Jahren des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. Alle
erw¨hnten Aktivit¨ten gehÜrten zu einem einzigen
Bauhorizont. In der Mitte des Platzes wurde der
Brunnen aus der Wende des 17. / 18. Jahrhunderts
ausger¨umt. Der Brunnen hat einen Kalkofen ergriffen, der in der H¨lfte des 13. Jahrhunderts eingegangen ist. In dem södwestlichen Winkel des
Platzes wurde dann Relikt eines Steinhauses aus der
Wende des 13. / 14. Jahrhunderts entdeckt. Die
Forschung setzt zur Zeit fort.

Kralovo Pole, Dreieinigkeitskirche
chova [Aktion A3/2000]

- Bozetš-

Die Bauuntersuchung hat bedeutend vor allem zur Erkenntnis öber die Bauentwicklung des
Kreuzganges beigetragen. Es wurde vor allem
Existenz des RippengewÜlbes entdeckt, das offensichtlich im Rahmen des Barockumbaues beseitigt
wurde. Im Laufe des 16. Jahrhunderts kam es wahrscheinlich zur Verdeckung des Kreuzganges mit
Balkendecke, die mit h¨ufigen BalkenlÜchern belegt ist. Die Lage der BalkenlÜcher, die sich verh¨ltnism¨üig niedrig öber dem Niveau des heutigen
Bodens befinden, belegt ihre merkliche ErhÜhung
im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts.
Mecova Str. 2, Dominikanska Str. 1, 3, 5, 7 Č
í Geschßftsgalerie Velky spalıceků, Parzelle Nr.
454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474 a 475 [Aktion A10/2000]
W¨hrend der Grabung wurde eine umfangreiche zeichnerische, schriftliche und fotografische
Dokumentation der Baukonstruktionen und architektonischer Details der rekonstruierten H¨user
gesammelt. Gemeinsam mit den arch¨ologischen
Funden bildet sie einen wertvollen Quellenkomplex. Im Raum der Parzellen der H¨user Dominika nska 5 a 7 ist es gelungen, die Entwicklung der
Bebauung seit Anfang des 13. Jahrhunderts bis in
die Barockzeit ununterbrochen zu erfassen. Im
Rahmen des Hauses Dominika nska 7 wurden zwei
zeitlich aneinander angeknöpfte Souterrains der
Holz žErde- H¨user entdeckt. Im Raum der Parzelle Dominika nska 5 wurden Reste von drei Souterrains ergriffen, die ebenfalls zu den Holz-ErdeH¨usern gehÜrt haben. Es folgte ihnen der bisher
stehende Steinkern des Hauses aus dem 13. Jahr105

hundert nach, der sie auch teilweise gestÜrt hat
und von welchem bis heute der Keller geblieben
ist. Einen groüer Beitrag zur gechichte der Sachkultur stellen auch die Fundkomplexe aus insgesamt 55 Gruben, meist Kloaken, dar. Man soll hier
auch das einzigartige Komplex der 15 Aquamanilien erw¨hnen, die freilich unterschiedlich bewahrt
sind.

die hierher erst nach seinem Eingehen im 19. Jahrhundert gebracht wurden. Innen hat man den Üstlichen Rand des verschötteten mittelalterlichen
Stadtgrabens gefunden und den Grundriss einer
vorgeschobenen Mauer auf der Auüenkante des
Grabens freigelegt.

Mšnınska Straöe 4, Parzelle Nr. 165 [Aktion
A143/2000]
Cejl 43, Parzelle Nr. 770 [Aktion A87/2000]
Unter der barocken Ausmauerung des Kellers gab es eine m¨chtige urzeitliche Kulturschicht.
Angesichts der fehlenden Spuren der mittalalterlichen Besiedlung bleibt die Entwicklung der Bebauung vom derzeitigen Cejl (Zeile) und der
Ansiedlung Ponava bisher unklar.
Block 48 Č namšstı Svobody, Parzelle Nr. 537
[Aktion A135/2000]
In dem Fahrweg des Platzes wurden 17 Sondagen dokumentiert. Sie haben unter anderem eine
ganz unterschiedliche Entwicklung des nÜrdlichen
Teiles des Platzes belegt. W¨hrend die södliche
H¨lfte des Platzes ihr Relief seit der Lokation der
Stadt nicht ge¨ndert hat, die nÜrdliche H¨lfte wurde
im Laufe des 13. Jahrhunderts durch Schichtung der
Aufschöttungen, Beschotterungen und organischen
Abf¨llen merklich erhÜht. Die Grabung belegte
hier eine auff¨lige Senke, die bis 3 m tief gegenöber der heutigen Oberfl¨che erreichte. In der
tiefsten Stelle der Depression wurde ein Bach- bzw.
Kanalbett (?) dokumentiert. Es wurde mit Hilfe der
Dendrochronologie in die 60. Jahre des 13. Jahrhunderts datiert. Im södlichen Teil des Platzes
wurde bei der Möndung in die Masarykova Straüe
Relikt eines Steinkellers ergriffen, der nach den
Keramikfunden aus der Föllung um 1350 eingegangen ist. In dem mittleren Teil des Platzes wurden dann zwei Abfallgruben aus dem Anfang des
13. Jahrhunderts und Relikt einer unbekannten
hochmittelalterlichen Mauer entdeckt. Die Mauer
lief senkrecht zur Westseite des Marktes. Vor dem
Haus “U ctyr mamlasuŠ wurde ein Komplex von
neuzeitlichen (barocken?) Kellern ausger¨umt und
dokumentiert.

Bei Bauarbeiten kamen Reste der Baufundamente aus der Sp¨tgotik zum Vorschein. Aufgrund des Bruchstöcks des sp¨tmittelalterlichen
Grabsteines in einer Grundmauer kann man einen
deutlichen Umbau wahrscheinlich den 20. Jahren
des 18. Jahrhunderts gemeinsam mit dem anliegenden Areal des Minoritenklosters vermuten.

Masarykova 25, Parzelle Nr. 204 [Aktion
A155/2000]
Die Bedeutung dieser Grabung liegt in der
Feststellung einer weiteren Lokalit¨t mit Besiedlung aus der Zeit vor Entstehung der institutionalen
Stadt, d.h. aus dem 12. Jahrhundert, welche uns mit
ihrer Intensit¨t öberrascht hat. Auf den n¨hesten
untersuchten Stellen hat man Besiedlungspuren
erst aus dem 13. Jahrhundert belegt. Erst auf dem
RÜmerplatz (Rımský na mestı ž Üstlicher Teil der
Frantiska nska Straüe) wurde eine andere isolierte
Fl¨che mit Horizont des 12. Jahrhunderts erfasst,
jedoch mit kleinerer Konzentration der Funde.

Moravske namšstı 2, Parzelle Nr. 33 [Aktion
A173/2000]
Die Grabung erfasste in dem ganzen geforschten Raum mehr oder weniger unberöhrten
Schwarz-Erde -Bodentyp, in den eine einsame
Grube aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts eingetieft war. Auf dem Boden bildete sich eine Siedlungschicht aus dem Zeitraum der Stadtlokation.
Reste der ¨ltesten Architektur stellte ein Fragment
der hochmittelalterlichen Ziegelmauer dar. Zu der
Barockphase gehÜrte ein Abschnitt der nÜrdlichen
Umfassungssmauer des Salzlagers.

Benesova Str. 10 - í Vseobecna zdravotnı pojisúovnaů, Parzelle Nr. 263 [Aktion A141/2000]

Namšstı svobody 17 Č í Haus der Herren von
Lipeů [Aktion A191/2000]

Die Grabung konzentrierte sich auf eine ausföhrliche photographische Dokumentation der Barockbefestigung. Der Wall kreuzte die Parzelle
etwa in der Richtung NW ž SO und setzte weiter
auf der Nordseite unter die angrenzende Bebauung
und auf der Södseite unter den heutigen Fahrweg.
Schnitte im Üstlichen Teil der Grabungsfl¨che, das
heisst im Vorfeld der Fortifikation, haben vorwiegend Aufschöttungen des Barockgrabens ergriffen,

Im Rahmen des Umbaues des jeweiligen
“Schwanzs PalastesŠ, den man auch als “Haus der
Herren von Lipý Š nennt, wurde eine arch¨ologische
Rettungsgrabung im Raum des Hofes realisiert. Die
Ausgrabung setzt auch im Jahre 2001 fort mit der
Aufsicht öber die Erniedrigung des Kellerbodenniveaus und Ausgrabung im Raum der Hausflur. Zur
Zeit hat man mit der Verarbeitungsphase der Forschung begonnen.
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Fahrweg Namšsti svobody Č í St. Nikolaus Kircheů, Parzelle Nr. 537 [Aktion A204/2000]
Aus der historisch-topographischen Sicht
wurde der Platz bei Entstehung der Stadt im 13.
Jahrhundert vermessen. Die St. Nikolaus Kapelle
wurde irgendwann vor dem Jahre 1231 erbaut. 牎 ber
ihre damalige Lokalisierung erf¨hrt man aus den
schriftlichen Quellen nichts. Die mittelalterliche
Kirche, die auf dem Platz stand, wurde im Jahre
1870 abgerissen. Von dem Bau der St. Nikolaus
Kirche wurden auf der Üstlich situierten Fl¨che ein
wesentlicher Teil des Presbyteriums mit Fundamenten des Triumphbogens und westliche Stirnseite des Geb¨udes entdeckt. Aus dem entdeckten
Grundriü geht eindeutig hervor, daü die Bauentwicklung der Kirche in zwei Zeitphasen verlaufen
ist: im Hochmittelalter (letztes Drittel des 13. Jahrhunderts) wurde das Schiff mit Presbyterium erbaut
und in Barock (18. Jahrhundert) wurde dann die
westliche Stirnseite mit dem Turm zugebaut. Diese
Aufschlösse gehen aus der gewonnenen stratigraphischen Lage bei der nordÜstlichen Mauer des
Schiffes hervor. Sehr bedeutend ist die Erkenntnis,
daü die freigelegte St. Nikolaus Kirche auf dem
“na mestı SvobodyŠ žPlatz nicht diejenige ist, die
in den schriftlichen Quellen zum Jahre 1231 erw¨hnt wird.

Frantiskanska Str. 9, Parzelle Nr. 217 [Aktion
A224 /2000]

rum des mittelalterlichen jödischen Viertels wurde
eine Bauhistorische Untersuchung und arch¨ologische Aufsicht realisiert. Die Analyse der Baukonstruktionen zeigte, daühier wesentliche Teile aus
der Gotik erhalten geblieben sind. Die erhaltenen
Mauerkonstruktionen erlauben uns, den ¨ltesten
Baukern zu definieren. Mit Hinsicht auf die Mauervertiefung kann man vermuten, daü es sich um
einen Steinkeller handelt. Eingehen des Kellers ist
dank der Keramik aus der Verschöttung in die
zweite H¨lfte des 14. Jahrhunderts zu datieren.
Smetanova Straöe Č í Tyrsuv sadů, Parzelle Nr.
1382 [Aktion A257/2000]
Die Grabung w¨hrend der Renovierungsarbeiten der Parkanlage in Tyrsuv sad hat sich auf
Dokumentation einen kleinen Baugrube begrenzt.
Es wurde ein Paar der in die Sohle vertieften Gr¨ber gestÜrt, die zu dem 1884 aufgelÜsten Stadtfriedhof mit Anf¨ngen im sp¨ten 18. Jahrhundert
gehÜrten.
PolnıStraöe Č í Krankenhaus der barmherzigen
Bržderů, Parzelle Nr. 424 [Aktion A292/2000]
Man dokumentierte W¨nde der Bodeneingriffe, die mit dem Ausbau verschiedenen Leitungen
zusamenh¨ngten,
wo
nur
sp¨rlich
arch¨ologische, zeitlich leider n¨her nicht eingeordnete Aktivit¨ten, festgestellt wurden.

Im Zusammenhang mit Vollendung der Demolierung des Objektes Frantiska nska 9 im Zent-
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