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Resumé
Uherský Ostroh (Kat. Kvačice, Bez. Uherské Hradiš-

tě), Straße II/495 Uherský Ostroh – Hluk. Neuzeit. Stra-
βe. Rettungsgrabung. 

ÚSTÍN (OKR. OLOMOUC)
Intravilán, parc. č. 66/2. Středověk (13. století). 

Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK (X:Y) – 1121732.79 : 554024.12 

V silnici ve výkopu kanalizace byla u domu (parc. č. 
66/2) narušena zásobní jáma. Místo nálezu (234 m n. m.) 
je situováno na jižní terase nad potokem Stouska.

Marek Kalábek

Resumé
Ústín (Bez. Olomouc), Innenbereich. Mittelalter. Sie-

dlung. Rettungsgrabung. 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY (OKR. ZLÍN)
Ulice Smetanova. Novověk. Město. Záchranný vý-

zkum.

Dne 26. 5. 2014 byl proveden záchranný archeologic-
ký výzkum na stavbě „Novostavba pastoračního domu, 
Valašské Klobouky“. Jednalo se o výkopy základu pro 
nově budovanou stavbu fary. Lokalita se nachází v histo-
rickém jádru města Valašské Klobouky, v areálu farní za-
hrady, v bezprostřední blízkosti stávající budovy fary na 
ulici Smetanova p. č. 113 (ZM ČR 1:10 000, list 25-43-06, 
v ploše mezi koordináty 48:157, 44:159, 46:161 a 49:159 
mm od Z:J s. č.). V průběhu záchranného archeologické-
ho výzkumu se podařilo zachytit a zdokumentovat cel-
kem 2 archeologické situace, které lze interpretovat jako 
pozůstatek novověké zástavby. Šlo o kamennou studnu, 
která byla sanována a zůstane podle domluvy zachována 
v suterénu nové farní budovy, a dále byl zdokumentován 
kamenný základ původních chlévů v hospodářském záze-
mí stávající fary. Výzkumem se nepodařilo získat žádný 
archeologický materiál, přesto lze prozkoumané situace 
na základě studia dostupných písemných a mapových 
pramenů datovat do 18. až 19. století.

„Zákostelí“. Novověk. Hřbitov. Záchranný vý-
zkum. 

Dne 9. 10. 2014 byl proveden záchranný archeologic-
ký výzkum na stavbě „Valašské Klobouky – úprava Zá-
kostelí“, vyvolaný nálezem lidských kosterních pozůstat-
ků, přemístěných z dotyčné stavby na skládku Smolina. 
V průběhu výzkumu bylo na místě stavby zjištěno, že při 
rekonstrukci komunikace a související zpevněné plochy 
bylo porušeno v prostoru jižně od kostela Povýšení sv. 
Kříže celkem 11 poměrně mělce uložených hrobů, orien-
tovaných přibližně ve směru východ – západ (s hlavou na 

západě), které byly v rámci možností zdokumentovány 
a zaměřeny. Následně byla celá archeologická situace za-
konzervována a stavební práce v místě nálezu hrobů byly 
ukončeny. Hroby jsou na základě dvou drobných nálezů 
tzv. „svátostek“ (medailonů s portréty svatých nebo z vý-
znamných církevních poutních míst) datovány do období 
baroka. 

Miroslav Popelka

Resumé
Valašské Klobouky (Bez. Zlín), Smetanova Straβe. 

Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

Valašské Klobouky (Bez. Zlín), „Zákostelí“. Neuzeit. 
Friedhof. Rettungsgrabung.

VALTICE (OKR. BŘECLAV)
Zámek Valtice (ppč. 1 a 1355/5). Středověk, novo-

věk. Město, hrad, jízdárna, divadlo. Záchranný vý-
zkum.

Záchranný výzkum obsáhl interiér divadla, jeho jiho-
západní předpolí, část zámeckého příkopu, částečně plo-
chy technického dvora, interiér Domku zahradníka a jíz-
dárny (obr. 79, 80); byl zahájen v měsíci dubnu a ukončen 
budováním inženýrských sítí v prosinci 2014. Výsledkem 
výzkumu byl nečekaný nález suterénních částí a sklepů 
několika zaniklých měšťanských domů z 16. – 19. století 
pod podlahou jízdárny.

Z prostoru technického dvora lze zmínit objev několi-
ka dosud neznámých úseků historických kanálových štol, 
novověkou studnu a jímku, a rovněž loch z přelomu 14. 
a 15. století s odpadními vrstvami kosťařské dílny.

V sousedství divadla a v jeho interiéru došlo nejen 
k odkrytí původních horizontů podlah, nýbrž i k objevení 
staré historické kamenné dlažby bývalé ulice Barvířské, 
společně s pozůstatky základů staré kanalizace a suterénu 
původní domovní fronty, jež byla zbořena v 19. století 
Lichtenštejny při rozšiřování zámecké zahrady. Nálezy 
keramiky a mincí z vrstev a objektů zde dokládají nepře-
tržitý život městečka v podhradí původního středověkého 
hradu takřka od přelomu 13. a 14. století.

Za zřejmý doklad fortifi kačního systému, náležejícího 
původně ke středověkému feudálnímu sídlu, lze označit 
dnešní zámecký příkop. Jeho výzkumem se podařilo za-
chytit tzv. parazitickou zástavbu, která vznik příkopu da-
tovala přibližně před počátek 14. století.

Petr Kos, Hynek Zbranek

Resumé
Valtice (Bez. Břeclav), Schloss Vatlice/Feldsberg. Mi-

ttelalter, Neuzeit. Stadt, Burg, Reitschule, Theater. Rettu-
ngsgrabung.


