
Výběr článků z periodik v knihovně GnŘ od 15.4. do 6.6. 2020 
Řazeno abecedně dle názvu článku 

výzkumné zprávy     -  archeologické lokality       Krhovice (Česko)       zprávy z průzkumů      

ARCHEOLOGICKÉ 

Archeologické lokality na katastru obce Krhovice (Kyrowicz, Gurwitz), okresu Znojmo / Dagmar 
Jelínková, Alena Humpolová.-- 13 stran : 7 ilustrací.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 
210-222.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 978-80-88145-31-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy a komentáře v 
23 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Přehledová zpráva o deseti lokalitách s archeologickými nálezy z 
menšího úseku Podyjí. Obsahuje strukturovaný popis každé lokality, tj. umístění, datace povrchových 
sběrů, souhrn nálezů včetně dobového kulturního zařazení, bibliografické odkazy ke konkrétnímu nalezišti. 
Je popsán historický vývoj průzkumných prací z kterého plyne, že pojednávaný úsek náleží na Moravě k 
areálům se silným osídlením téměř ve všech pravěkých a časně historických etapách..-- německé resumé, 
anglická anotace 

 Vrána, Jakub       Výzkumy terénní       Majetín (Česko)       zprávy z průzkumů     

VRÁNOVÁ, Vendula, 1977-  

Archeologické nálezy a lokality na katastrálním území obce Majetína / Vendula Vránová.-- 12 stran : 
ilustrace, mapy, schémata,.-- In: Střední Morava: vlastivědná revue.-- Roč. 49, (2020), s. 71-82.-- ISSN 
1211-7889.-- Obsahuje bibliografické odkazy a 27 poznámek s odkazy a komentáři..-- Anotace: Stručná 
zpráva o šesti nalezištích na katastru Majetína s nálezy z doby od pravěku do vrcholného středověku. 
Obsahuje strukturovaný popis každé lokality, tj. místní název, kulturní období, souhrn nálezů, místo jejich 
uložení a bibliografické odkazy ke konkrétnímu nalezišti a nálezům..-- anglické resumé 

 

 

 

Jan Sarkander, svatý, 1576-1620       sakrální architektura     

MLČÁK, Leoš, 1948-  

Dvě zaniklé sarkanderovské památky v Olomouci : Kaple sv. Vavřince a Všech svatých mučedníků. 
/ Leoš Mlčák.-- 18 stran : ilustrace, fotografie, plány.-- Další variantní názvy: K 400. výročí smrti sv. Jana 
Sakandera.-- In: Střední Morava.-- Roč. 49, (2020), s. 39-56.-- ISSN 1211-7889.-- Obsahuje bibliografické 
odkazy v 72 poznámkách..-- Anotace: Historie a popis fungování obou památek v průběhu let včetně 
financování náboženských i stavebních aktivit, až do jejich zániku. Kaple měly v počátcích uctívání J. 
Sarkandera velký význam a byly hojně navštěvovány. Článek uvádí podrobnosti o zániku stavebními 
přestavbami a rušením kostelů koncem 18. století..-- německé resumé 

 

 

 

Thonet (rodina)       interiéry     -  inovace     -  sedací nábytek       Drholec (Břeclav, Česko)       stati     

ŠIMONÍKOVÁ, Jaromíra, 1940-  

E. M. Schlosser - zmizelá továrna na ohýbaný nábytek / Jaromíra Šimoníková, foto Martin Beníček.-- 
13 stran : ilustrace, fotografie.-- In: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný 
sborník Novojičínska / 601220 clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 68 (2018), s. 61-72.-- ISSN 1214-8032.-- 
Obsahuje bibliografické odkazy v 8 poznámkách.-- Anotace: Stručná historie výrobce ohýbaného nábytku 
po skončení monopolu firmy Thonet. Výrobce Schlosser se věnoval inovacím a v hospodářské soutěži se 
udržel téměř padesát let. Poslední majitel továrny, který po převzetí majetku v r. 1927 vrátil místní průmysl 
zpět na textilní výrobu, nechal výrobní budovy zbourat v r. 1932. Autorka shrnuje na základě získaných dat 
a průzkumu místa historii továrny a dokládá její existenci a výrobky v dobových dokumentech a katalozích. 
Cenné je srovnání výroby konkurenčních výrobků. 
 



 

 

 

 

Josef Václav, lichtenštejnský kníže, 1696-1772       lesní parky     -  revitalizace krajiny       studie      

GLORIET 

Gloriet v Širokém lese (Breitenwalder Gloriett) u Břeclavi / Daniel Lyčka, Libor Foukal.-- 18 stran : 14 
ilustrací, fotografií, plánů.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 286-303.-- ISSN 0449-0436.-- 
ISBN 978-80-88145-31-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy a komentáře v 35 poznámkách pod čarou..-- 
Anotace: Studie se zabývá historií bývalé knížecí obory a bažantnice zvané &quot;Breiten Wald&quot; se 
stavbou gloriety v Širokém lese u Břeclavi. Drobný soliterní objekt patrně postaven na konci 18. století, za 
vlády knížete Aloise I. Josefa z Lichtenštejna, přebudován v r. 1854 dle plánů knížecího architekta 
Josepha Poppelacka. Obnova budovy v r. 2016 byla zároveň závěrem celkové revitalizace místa, jejíž 
postup stať rovněž popisuje..-- německé resumé, anglická anotace 

 

 

 

popraviště     -  historiografie       studie      

ADAM, Dušan  

Historické komunikace v okolí ivančické šibenice / Dušan Adam.-- 7 stran : fotografie, mapy.-- In: Jižní 
Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 199-205.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 978-80-88145-31-8.-- Obsahuje 
bibliografické odkazy a komentáře v 10 poznámkách pod čarou..-- Anotace: V rámci archeologického 
průzkumu a zpracování všech nálezů kolem ivančické šibenice se ukázalo její zasazení do husté sítě 
polních cest v severovýchodním kvadrantu městské plužiny. Článek zkoumá přístupové cesty k popravišti 
a komentuje jejich historické souvislosti a významy ve vztahu k městu..-- německé resumé, anglická 
anotace 
 

 

 

Dietrichstein, František, 1570-1636     -  Prenner, Anton Joseph von, 1683-1761       historiografie     -  zámky     -  
šlechtické rody       studie      
PARMA, Tomáš, 1971-  

Ikonografie zaniklého sálu předků mikulovského zámku a jeho vazba na dietrichsteinskou rodovou 
historiografii. / Tomáš Parma.-- 15 stran : 10 ilustrace, fotografie, schémata.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, 
č. 58, (2019), s. 43-57.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 978-80-88145-31-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy a 
komentáře ve 30 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Sál předků na mikulovském zámku se nedochoval, 
byl zničen požárem v r. 1945. Článek částečně rekonstruuje podobu výzdoby sálu z dobových reprodukcí 
a komentuje jejich obsah..-- německé resumé, anglická anotace 

 

 

 



Katolická církev. Metropolitní kapitula u svatého Václava (Olomouc, Česko)       kanovníci     -  písemná pozůstalost     -  
osobní knihovny     -  umělecké sbírky     -  muzejní sbírky       Olomouc (Česko)       analýzy      
ORLITA, Zdeněk  

Jeden z třiatřiceti : Smrt olomouckého kanovníka Albrechta Friedricha Vettera z Lilie / Zdeněk 
Orlita, foto Zdeněk Sodoma.-- 21 stran : 2 barevné ilustrace, fotografie.-- In: Zemský archiv v Opavě - 
Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník Novojičínska / 601220 clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 
68 (2018), s. 4-25.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje bibliografické odkazy v 63 poznámkách.-- Anotace: Stať
shrnuje kanovníkův život a analyzuje jeho pozůstalost, zejména rozsáhlou knihovnu právnické, vědecké i 
beletristické literatury známé v 17. století. 

 

 

 

Hückel, August, 1838-1917     -  Hückel, Johann, 1814-1880       Tonak (firma)       dějiny podnikání     -  kloboučnický 
průmysl     -  kultura a politika     -  obchodní značky       Nový Jičín (Česko)       studie      
KLOBOUČNICKÁ 

Kloboučnická značka Hückel po roce 1945 / Radek Polách.-- 10 stran, : ilustrace, faksimile, fotografie.--
In: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník Novojičínska / 601220 
clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 69 (2019), s. 59-68.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje bibliografické odkazy v 
14 poznámkách.-- Anotace: Podnikatelský příběh poničený 2. sv. válkou. Studie se zabývá jak historií více 
než 200 let staré kloboučnické továrny a původní vlastnické rodiny Hückelů, tak i stručně poválečným 
vývojem kloboučnického průmyslu v Československu a osudem původního kloboučnického rodu. 

 

 

 

Hohl, Heinrich Ernest, 1869-1933       kavárny     -  městská centra     -  kulturní památky     -  hoteliéři     -  městská 
správa       Nový Jičín (Česko)       studie      
KOUZELNÝ 

Kouzelný příběh Cafe Heinrichshof a hotelu Praha / Radek Polách, Jaroslav Zezulčík.-- 16 stran, : 
ilustrace, fotografie,.-- In: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník 
Novojičínska / 601220 clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 69 (2019), s. 5-24.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje 
bibliografické odkazy v 43 poznámkách.-- Anotace: Autoři představují jednu z novostaveb v historickém 
centru Nového Jičína, na základě souhrnu nových poznatků z dlouhodobých výzkumů. Uvádí historii 
budovy, okolnosti vzniku, provozu podniku a jeho přeměnu až do dnešních dní. 

 

 

 

Fuchs, Bohuslav, 1895-1972     -  Laml, Miloš, 1884-1964       Masarykův studentský domov (Brno, Česko)       
architektura a společnost     -  internáty     -  sociální péče       Brno (Česko)       studie      
BORSKÝ, Pavel, 1964-  

Masarykův studentský domov. : Laml versus Fuchs / Pavel Borský.-- 31 stran, 2 listy obrazových 
příloh : 20 ilustrací,.-- In: Brno v minulosti a dnes : 600839 clanky &gt;&gt; periodikum č. 32 (2019), s. 
245-275.-- ISSN 0524-689X.-- Anotace: Studie založená na mnoha dosud nepublikovaných dokumentech 
a historických stavebních zprávách. Popisuje v detailech kontext vedoucí k záměru vybudovat koleje v 
letech 1929-30. Odpovědnost za přípravu měla organizace Sociální péče o studentstvo středních a 
odborných škol v Brně, založená v r. 1924. Autor popisuje složitost určení autorství projektu, v jehož 
návrhu figurují různým způsobem architekti Bohuslav Fuchs a Miloš Laml. 

 

 



 

Franciscus Borgias, svatý, 1510-1572       Jezuité       středověké malířství     -  náboženské kulty     -  jezuitská 
spiritualita     -  katolicismus       Brno (Česko)       studie     

DEUTSCH, Martin  

Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů. / Martin 
Deutsh.-- 24 stran, 2 listy obrazových příloh 8 ilustrací (některé barevné).-- In: Brno v minulosti a dnes : 
600839 clanky &gt;&gt; periodikum č. 32 (2019), s. 91-114.-- ISSN 0524-689X.-- Obsahuje bibliografické 
odkazy a komentáře ke zdrojům v 80 poznámkách
 

 

 

Státní okresní archiv Jičín       archivace dokumentů     -  ochrana archivních fondů     -  archivní fondy       Frenštát 
pod Radhoštěm (Česko)       články      
OKRESNÍ 

Okresní archiv Frenštát opd Radhoštěm / Karel a Lenka Chobotovi.-- 6 stran : 3 fotografie.-- In: Hlasy 
muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm : 600961 clanky &gt;&gt; periodikum Roč. 36, č. 1-4 (2019), s. 4-9.-- 
ISSN 1213-8371.-- Obsahuje bibliografické odkazy, 26 poznámek s komentáři..-- Anotace: Historie vzniku 
a existence významné městské instituce, včetně biografických údajů o významných archivářích, která je v 
současnosti včleněna do Státního okresního archivu v Novém Jičíně. 

 

 

 

Dietrichstein, František, 1570-1636       církevní stavby     -  stavební dokumentace     -  proboštství       studie     

BORSKÝ, Pavel, 1964-  

Proboštství na Kostelním náměstí č. 15/3 v Mikulově / Pavel Borský.-- 22 stran, 16 ilustrací, fotografií, 
plánů.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 264-285.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 
978-80-88145-31-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy a komentáře ve 30 poznámkách pod čarou..-- 
Anotace: Studie se věnuje historickému stavebnímu vývoji budovy proboštství u kostela sv. Václava v 
Mikulově. Kolegiátní kapitula, založená biskupem Františkem Dietrichsteinem se stala v r. 1625 čtvrtou 
kapitulou na Moravě a sídlo probošta bylo budováno v letech 1697-1698 a přestavěno v r. 1817. Stať 
čerpá, kromě jiného, ze stavebně-historického průzkumu provedeného v r. 2017 a propojuje dějiny kapituly 
a genezi proboštského sídla..-- německé resumé, anglická anotace 

 

 

 



sakrální stavby     -  dřevěné kostely     -  obnova a rekonstrukce památek     -  zaniklé památky     -  interiéry       
Tichá (Nový Jičín, Česko)       studie      
ROSOVÁ, Romana, 1972-  

Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Tiché počátkem 20. století. : Příspěvek k dějinám památkové 
péče na Moravě. / Romana Rosová.-- 20 stran : ilustrace, fotografie, plány, schémata.-- In: Zemský archiv 
v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník Novojičínska / 601220 clanky &gt;&gt; 
periodikum Sv. 69 (2019), s. 5-24.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje bibliografické odkazy v 50 
poznámkách.-- Anotace: Dřevěný kostel sv. Mikuláše, patrně vybudován do poloviny 16. století, byl zničen 
v r. 1964 požárem a nebyl již znovu obnoven. Jak vypadal interiér je doloženo jen na několika dobových 
fotografiích, zbytek autorka čerpá z různých zdrojů. Uvádí celkovovou historii a okolnosti oprav a dílčích 
rekonstrukcí, včetně osobností, které se na pracích podílely, či o nich rozhodovaly. Stať podává kvalitní 
pohled na fungování památkové péče v počátku 20. století. 

 

 

 

podmalba na skle     -  sklářský průmysl     -  kulturní dědictví     -  sbírkové předměty       Nový Jičín (Česko)       
studie      
KAFKA, Luboš, 1962-  

Sbírka obrazů na skle ve fondech Muzea Novojičínska / Luboš Kafka.-- 18 stran, : ilustrace, 
fotografie.-- In: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník Novojičínska 
/ 601220 clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 69 (2019), s. 127-144.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje 
bibliografické odkazy v 24 poznámkách.-- Anotace: Sbírky podmaleb muzea Novojičínska patří k 
nejvyýznamnějším kolekcím Slezska a severní Moravy. Autor analyzuje složení sbírek, kategorizuje je z 
hlediska druhu, regionálního původu a původního účelu, a hodnotí jejich význam. 

 

 

 

průmyslové dědictví     -  ochrana budov     -  památkové objekty       Braniborsko (Německo)      

DRACHENBERG, Thomas, 1962-  

Schall und Rauch? ; Willkommen und Abschied! / Thomas Drachenberg.-- 10 stran 24 fotografií.-- In: 
Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf Brandenburgische Denkmalpflege / 600835 periodikum 
&gt;&gt; clanky ročník 4 (2018), č. 2, s. 5-14.-- ISSN 0942-3397.-- Obsahuje bibliografické odkazy, 14 
poznámek pod čarou.-- Anotace: Informace ke stavu a rekonstrukcím některých technických a 
průmyslových památek v Braniborsku. 

 

 

Kostel sv. Kateřiny (Chomutov, Česko)       20.-21. století     -  13.-21. století       katolické kostely     -  církevní 
památky     -  obnova a rekonstrukce památek     -  restaurování památek     -  archeologické výzkumy       Chomutov 
(Česko)       články      

PACHNER, Jaroslav, 1955-  

Stopy středověkého krovu kostela svaté Kateřiny v Chomutově / Jaroslav Pachner.-- 16 stran, 
ilustrace (převážně barevné), fotografie, plány.-- In: Oblastní muzeum v Chomutově Památky, příroda, 
život 601072 Roč. 51, č. 1 (2019), s. 81-96.-- ISSN 0231-5076.-- Autor se na úpravách podílel 
vypracováním projektu (1993) na opravu a restaurování kostela, tento projekt byl dále upravován dle 
dalších objevů v průběhu přípravných prací..-- Bibliografické odkazy včetně 13 poznámek.-- Anotace: Na 
základě posledních objevů během opravy a rehabilitace v prostoru kostela autor v souhrnu objasňuje 
některé dosud nezodopovězené otázky o tom, jak byla stavba začleněna do areálu komendy řádu 
německých rytířů. Obsahuje podrobný popis objektu, jeho umístění v historickém jádru města, uvádí 
stavební historický vývoj i faktický průběh ochranných a rekonstrukčních opatření, která byla připravována 
od konce 19. století a skončila rokem 2000..-- Německé resumé 
 



 

 

 

 

Jezuité       středověké umění     -  umělecká řemesla     -  zlatnictví     -  stříbrnictví     -  liturgické předměty       
Brno (Česko)       studie      
GROSSOVÁ, Anna, 1972-  

Stříbrná montáž obrazu Salus Populi Romani a barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v 
Brně. / Anna Grossová.-- 33 stran, 14 listů obrazových příloh : 35 ilustrací,.-- In: Brno v minulosti a dnes : 
600839 clanky &gt;&gt; periodikum č. 32 (2019), s. 115-147.-- ISSN 0524-689X.-- Obsahuje bibliografické 
odkazy a komentáře ke zdrojům v 77 poznámkách..-- Anotace: Text je výstupem výzkumného záměru 
NPÚ &quot;Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví&quot; - za institucionální 
podpory Ministerstva kultury. 1. Uměleckohistorické celky a historický mobiliář jako doklad vývoje 
výtvarného umění a uměleckého řemesla.; úkol 1.1.1. Doklady církevního barokního zlatnictví a stříbrnictví 
na Moravě v letech 1650-1790 a jeho zhodnocení ve výtvarných a duchovních souvislostech (2015-2018), 
a výzkumného cíle VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů; úkol Výzkum a dokumentace dochovaných 
sakrálních zlatnických a stříbrnických památek brněnské provenience s přesahem na území celé Moravy. 

 

 

 

historiografie     -  biogeografie     -  šlechtické rody       studie     

VOHRYZEK, Stanislav, 1983-  

Vladykové z Trmačova / Stanislav Vohryzek.-- 18 stran, ilustrace, fotografie, genealogické tabulky, 
mapy.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 25-42.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 
978-80-88145-31-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy a komentáře ve 110 poznámkách pod čarou..-- 
Anotace: Historie šlechtického rodu původem z Trmačova, středověku, článek se soustředí na genealogii 
rodu, pozice a majetkové vztahy, soudní pře a pod. Studie nabízí možnost komparace s některými jinými 
rody podobného postavení a významu..-- německé resumé, anglická anotace 

 

 

 

vily     -  památková péče       studie      

KOZDAS, Jan, 1950-  

Vranov nad dyjí, klasicizující objekt honoračn vily Bělidla č.p. 165: urbanisticko-architektonické a 
stavebně-historické vyhodnocení : Malý doklad evropské kultury 19. století? / Jan Kozdas.-- 7 stran 
:.-- In: Jižní Morava.-- Roč. 55, č. 58, (2019), s. 349-355.-- ISSN 0449-0436.-- ISBN 978-80-88145-31-8.-- 
Obsahuje bibliografické odkazy ve 23 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Urbanisticko-architektonické a 
stavebně-historické vyhodnocení otázky další existence objektu honorační vily v lokalitě Bělidle, která je 
vlastněna městem Vranovem nad Dyjí a je součástí historického jádra . Autor uvádí historické a vlastnické 
souvislosti, popisuje zajímavé stavební prvky, výzdobu vily a její interiéry. 

 

 



 

 

14. století       listiny     -  písemné prameny     -  obce     -  archeologické nálezy       Hora Svatého Šebestiána 
(Česko)       články      
CRKAL, Jiří, 1968-  

Zakládací listina kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi u Hory Sv. Šebestiána z roku 1313 a 
počátky vsi / Jiří Crkal.-- 10 stran, ilustrace, faksimile, fotografie, mapy, plány.-- In: Památky, příroda, 
život : Časopis Oblastního muzea v Chomutově / 601072 Roč. 51, č. 1 (2019), s. 97-106.-- ISSN 
0231-5076.-- Článek vznikl v rámci výzkumného projektu &quot;Proměna středověkého venkovského 
kostela jako symbolu duchovní tradice a identity&quot; financovaného z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identiy na léta 2016 až 2022..-- 
Obsahuje bibliografické odkazy včetně 6 poznámek.-- Anotace: Souhrn doposud známých zmínek v 
dobových dokumentech v článku představuje historický vývoj vybudování kostela a uvádí činitele, kteří se 
kostelem zabývali. Dosud neznámý pramen pochází z období středověku a posunuje písemně 
zaznamenané počátky vsi o několik desítek let zpět..-- Německé resumé 

 

 

 

zámecké knihovny     -  historické knihovní fondy     -  rukopisy       analýzy     

MAŠEK, Petr, 1959-  

Zámecká knihovna Nová Horka / Petr Mašek.-- 8 stran : 2 fotografie.-- In: Zemský archiv v Opavě - 
Státní okresní archiv Nový Jičín Vlastivědný sborník Novojičínska / 601220 clanky &gt;&gt; periodikum Sv. 
68 (2018), s. 35-42.-- ISSN 1214-8032.-- Obsahuje bibliografické odkazy v 19 poznámkách.-- Anotace: 
Popis historie vzniku zámecké knihovny, jejích majitelů a péče o knihovní fondy, z nichž část představuje 
významný provenienčně bohemikální knižní celek. Analyzuje jeho obsah, uvádí významné historické tisky 
a také postupy evidence a klasifikace knih v průběhu dějin knihovny. 

 

 

 

Výzkumy terénní       Šternberk (Česko : oblast)       zprávy z průzkumů     

HLUBEK, Lukáš, 1980-  

Zaniklá středověká ves Prlov : (okr. Olomouc) / Lukáš Hlubek.-- 3 strany.-- In: Střední Morava: 
vlastivědná revue.-- Roč. 49, (2020), s. 85-87.-- ISSN 1211-7889.-- Obsahuje bibliografické odkazy, 28 
poznámek s odkazy na zdroje a komentáře..-- Anotace: Článek představuje zaniklou středověkou vesnici, 
v současnosti, dle závěrů průzkumů a analýzy nálezů, lokalizovanou na rozhraní tratí &quot;Pod 
lesem&quot; u jižního okraje katastru města Šternberka a &quot;Zadní Pecoviny&quot; na katastru 
Bělkovic-Lašťan. Popisuje keramické nálezy a uvádí do kulturních souvislostí, tj. původ z přelomu 13.-14. 
století. Konstatuje kontinuální osídlení v této době. 

 

 

 


