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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk
lze klást do období, kdy kostelík získali Seilernové, kteří
kostelík roku 1807 přestavěli na hřbitovní kapli a ostatky
členů rodu byly uloženy v těžkých sarkofázích podél jižní
a severní stěny chrámové lodi. V prostoru mezi jednotlivými kryptami se pak podařilo zachytit a prozkoumat
šest kostrových hrobů (obr. 141). Nebožtíci byli ukládáni
do hrobů k poslednímu odpočinku v dřevěných rakvích,
ze kterých se však dochovaly pouze železné hřeby (8 ks
v každém hrobě). Absence jakékoliv hrobové výbavy nebožtíků, stejně jako skutečnost, že žádná hrobová jáma
nebyla v superpozici s chronologicky citlivou situací,
bohužel znemožňuje alespoň rámcové datování pohřbů.
Určitým náznakem může být nález zatím blíže neurčené
mince (snad feniku z 15. století) nalezené v zásypu jednoho z hrobů. Všechny zachycené situace byly zatím kresebně i fotograficky zdokumentovány a zaměřeny totální
stanicí. Bližší informace o stavebně-historickém vývoji
kostelíka budou jasné až po vyhodnocení nyní odkrytých
archeologických situací. Na řadu otázek zřejmě odpoví
i další odkryv plánovaný v západní části chrámové lodi
v průběhu příštího roku.
Ivan Čižmář
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Resumé
Zlín (Kat. Štípa, Bez. Zlín)
Mariánské náměstí (Platz). Neuzeit. Kloster, Stadt.
Rettungsgrabung.
Mariä-Geburt Kirche. Mittelalter(?), Neuzeit. Kirche.
Rettungsgrabung.
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ZNOJMO (K. Ú. ZNOJMO-MĚSTO, OKR. ZNOJMO)

Městský park. Středověk, novověk. Městské opevnění. Záchranný výzkum.
V měsíci listopadu roku 2012 proběhl archeologický výzkum při rekonstrukci vodovodního řadu ve střední části městského parku. V části výkopu přiléhajícímu
k náměstí Komenského se ve výkopu podařilo zachytit
a zdokumentovat průběh kontreskarpy. Na ni navazovala stratigrafická sekvence vrstev zaplněného opevňovacího příkopu. Obdobná situace byla zaznamenána i při
rekonstrukci náměstí, která probíhala na přelomu let 2009
a 2010.
„U pramen “. Raný středověk. Sídliště. Záchranný výzkum.
Od listopadu 2011 do srpna 2012 proběhl v návaznost
na postupu zemních prací výzkum v 7. části postupně
budovaného znojemského obchvatu (napojení na jihlavskou silnici). V poloze U pramenů se podařilo odkrýt
a prozkoumat část ohrazeného areálu (dvorce) z raného
středověku. Plocha dvorce byla obepnuta hrotitým příkopem, jehož hloubka se pohybovala kolem jednoho metru.
Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentované především několika desítkami mohutných zásobních
jam, které byly vytesány do zvětralého skalního podloží.
Ty doplňovaly další běžné sídlištní a kůlové jámy. Z celého výzkumu pochází početná keramická kolekce, která
toto osídlení předběžně řadí do 11.–12. století.
David Humpola

Resumé
Znojmo (Kat. Znojmo-město, Bez. Znojmo)
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