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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
století) zastavěn menšími nemovitostmi patrně dřevěné
či dřevohlinité konstrukce. Kumulaci na sebe skládaných
kamenů u jižní stěny stavební jámy lze považovat za
zbytky základového zdiva lehčí stavby, jejíž destrukce se
pak projevovala i v souvrství na profilu.
Na dalším profilu se podařilo zachytit souvrství datovatelné opět do novověku. Podle všeho byla plocha na
tomto místě vydlážděna, a to hned dvakrát, jak ukazují
kumulace k sobě naskládaných pískovcových kamenů.
Mezi oběma fázemi vydláždění byla zjištěna propálená
vrstva, která snad může mít souvislost s velkým požárem
města v roce 1877.
Asi nejzajímavějším zjištěním při výzkumu byl nález
dvou zlomků keramiky s tuhovou příměsí v naplavené
vrstvě, čímž se podařilo prokázat, že sídelní aktivity na
území města Vizovic probíhaly již v době mladohradištní
(10.–11. století).

současným chodníkem, ze západní potom podezdívkou
pod plotem zahrady rodinného domu.
V prostoru sondy se podařilo odkrýt část zahloubeného objektu s výplní tvořenou masivní mazanicovou
destrukcí, hojně promíšenou množstvím uhlíků a zlomky
keramiky. Z nálezů stojí za zmínku hrnec s límcovitým
okrajem a radélkovou výzdobou, který bylo možno celý
rekonstruovat (obr. 134). Odkrytou situaci lze datovat
do 2. poloviny 13. století. Objekt byl bohužel značně
porušen recentními výkopy a byla odkryta pouze jeho
malá část. Podle vyprávění místních obyvatel bylo velké množství keramiky a mazanic vybagrováno při stavbě
sousedního domu. Funkci objektu lze interpretovat jen
velmi těžce, může se jednat o destrukci pece nebo část
zhroucené stěny domu vinou požáru. Pro historii obce je
však důležité datování objektu, nejstarší písemná zmínka
o obci totiž pochází z roku 1264. V místech, kde se dříve
křížily kupecké stezky, se tak podařilo archeologicky doložit nejstarší horizont osídlení obce Vlčnov.

Ivan Čižmář
Tomáš Chrástek

Resumé
Vizovice (Bez. Zlín), Masarykovo náměstí (Platz).
Jungburgwallzeit, Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

VLČNOV (OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

Vlčnov č. p. 742. Středověk. Sídliště. Záchranný
výzkum.
Začátkem měsíce července proběhl v centru obce Vlčnov výzkum, vyvolaný revizí kabelového vedení. Zkoumaná plocha se nachází před domem sousedícím svojí severní zdí s budovou obecního úřadu, u křižovatky silnic
Uherský Brod – Hluk a Veletiny – Dolní Němčí. V tomto
místě byla tedy vyměřena sonda o rozměrech 3 x 3 m,
jejíž prostor byl ze severní a východní strany vymezen

Resumé
Vlčnov (Bez. Uherské Hradiště), Vlčnov Nr. 742.
Mittelalter. Siedlung. Rettungsgrabung.

VYŠKOV (OKR. VYŠKOV)

Náměstí Čsl. armády 112/1. Novověk. Sklep, zdivo
a ojedinělé nálezy. Záchranný výzkum.
V září až prosinci 2012 provedlo Muzeum Vyškovska, p. o., záchranný archeologický výzkum v domě na
náměstí Čsl. armády ve Vyškově. Budova je kulturní památkou (r. č. 8498). Původně sloužila jako úřední dům
biskupského panství Vyškov, později se stala měšťanským nájemním domem (Eliáš 1997). Zkoumaná plocha

Obr. 135. Zlín (k. ú. Malenovice), “Mezicestí”. Pohled na plochu výzkumu v trase
přeložky Hleděnovského potoka.
Abb. 135. Zlín (Kat. Malenovice), “Mezicestí”. Ein Anblick auf die Grabungsfläche in der Trasse der Umleitung des
Hleděnovský-Baches.
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