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Nálezová zpráva

Místo: Cihlový most, katastr obce Sedlec, okr. Břeclav

Datum: 15. 4. 2019

Spolupracovníci:

Na základě souhlasu s provedením povrchového sběru byl prozkoumán prostor začištěného povrchu

mostu a přilehlých ploch. Všechny nalezené předměty byly v hloubce 0–15 cm v tvrdé kamenité vrstvě.

Tato vrstva obsahovala novodobý kovový odpad z hliníku, železa a různých slitin barevných kovů. Nejde

tedy o původní podloží, ale zřejmě o povrchové úpravy z poloviny 20. století.

Most se nachází jižně od rybníka Nový rybník, ležící mezi obcemi Mikulov a Sedlec (obr. 1). Most

nechal vybudovat roku 1629 kardinál František z Dietrichsteina a sloužil jako komunikace na ostrov

(obr. 2), kde byl vybudován lovecký zámeček – letohrádek – Insel / Portz (www.hrady.cz). Pod mostem

nyní protéká z Rakouska Rybniční potok do Nového rybníka.

Nalezeny byly celkem 3 mince (tab. 1, obr. 3), a to dva kusy 2 hellerů z období Rakousko-Uherska

(1894 a 1911) a jeden fragment, zřejmě poškozen průstřelem, zřejmě 10 haléř ČSSR (1953-1976).

Dále byl získán soubor nábojnic různých období (tab. 2, obr. 4), s hlavním zastoupením nábojnic ráže

7.92x57 Mauser, odpovídající období 2. světové války.

Mezi kovovým odpadem zde lze zmínit tři podkovy (obr. 6) a pro příhraničí tradiční velké množství

fragmentů světlic.

Výsledek prospekce je co do počtu nálezů překvapivě obsáhlý, skladba nálezů dokazuje novodobou

terénní úpravu povrchu mostu. Původní vrstva je i podle odtokových kanálů o několik decimetrů níže.

Bylo by jistě zajímavé provést druhou detektorovou prospekci, pokud by se povrch mostu ještě dále

skrýval.

Souhlasné stanovisko s provedením akce oznámili:

Tímto za

souhlas děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

V Hrušovanech n. Jev. dne 17. 4. 2019 vypracoval
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Tab. 1. Mince z prostoru mostu (obr. 11). 

 

 

Tab. 2. Zbytky munice a militárie (určeno z www.municion.org). 
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Obr. 1. Mince z prostoru mostu (www.mapy.cz). 

 
Obr. 2. Historické mapy – vlevo I. vojenské mapování 1: 28 800, 1764-1768 a 1780-1783 (oldmaps.geolab.cz), vpravo Císařské 
povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska 1:2880, 1824-1843 (www.cukz.cz). 
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Obr. 3. Mince z prostoru mostu. 
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Obr. 4. Zbrojní odpad – nábojnice, kapsle, nábojový pásek. 

 
Obr. 5. Odpad – železo, hliník, zinek. 
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Obr. 6. Železné podkovy. 

 
Obr. 7. Zbytky po zemědělské/lesnické činnosti  - řetězy, závlačka. 
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Obr. 8. Cihlový most přes původní část Nového rybníka (Portz). 

 

 
Obr. 9. Stav skrývky povrchu mostu 15. 4. 2019. 
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Obr. 10. Dvojhaléř 1894, Rakousko-Uhersko. Nálezový stav. 

 

  
Obr. 11. Poloha mincí. 


