
187

Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 019 :  St ře d ově k  a  n ovově k  X  Přeh l e d v ý z k u m ů 61/ 2,  2020 X  129 –18 8 

Vyškov (okr. Vyškov)
Dukelská ulice, Kaple sv. Anny, parc. č. 736.
Novověk. Špitální kaple. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 24-42-11.

Od května do listopadu 2019 provádělo Muzeum Vyškovska 
záchranný archeologický výzkum na stavbě „Odvlhčení kaple 
a špitálu sv. Anny“. Zkoumaná plocha se nachází na levém břehu 
řeky Hané v nadmořské výšce 242–244 m.

Městský špitál s kostelíkem sv. Anny stával na předměstí 
Špitálka (Trávníky, Štefánikova ulice a ulice Dukelská). Jde 
o renesanční stavbu z 1. poloviny 16. století s gotickými remi-
niscencemi. Nástěnné malby uvnitř kaple jsou signovány letopo-
čtem 1584 (Jeřábková 2004).

V průběhu výzkumu byly v kapli sv. Anny zjištěny 3 úrovně his-
torických podlah, základy oltářní mensy a chórové přepážky. Pod-
lahy byly původně tvořeny vrstvou malty, do které byly naskládány 
cihelné dlaždice, které byly při navyšování úrovně terénu vytr-
hány. Do současné doby se zachovala pouze maltová krusta s otisky 
dlažby. První historická podlaha se nacházela v hloubce 40 cm 
(po odstranění novodobé dlažby) a druhá v hloubce 64 cm. Třetí 
podlaha byla zachycena v hloubce 78 cm ve dvou menších sondách 
při základech oltářní přepážky. Mezi jednotlivými podlahami byla 
navážka s množstvím novověké keramiky.

K posunu chórové přepážky došlo v průběhu existence kaple 
patrně třikrát. Její nejstarší pozůstatek se našel 1,5 m od součas-
ného kamenného stupně oddělujícího loď a kněžiště, v hloubce 
58 cm. Druhá změna je vidět pouze v obvodovém zdivu kaple. 
Prostor lodě se při každém posunu zvětšil na úkor kněžiště.

Při opravě SZ obvodového zdiva v místě zazděného vstupu 
z ulice byl v hloubce 89 cm nalezen kamenný práh. Další relikt ci-
helné podlahy (hloubka 42 cm) a kamenný práh (hloubka 16 cm) 
byl nalezen ve vstupní místnosti, mezi kaplí a špitálkem.
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Zusammenfassung
Vyškov (Bez. Vyškov), Dukelská-Straße, Kapelle St. Anna, 
Parz. Nr. 736. Neuzeit. Stadt, Spitalkapelle. Rettungsgrabung.

Klára Rybářová

Zlobice (okr. Kroměříž)
„Pod padělky“, „Souhradí“.
Mladší doba hradištní. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: ZM ČR 1 : 10 000, list 24-42-15, v okolí bodu 273/369 mm od Z/J s. č.

Nejmladší osídlení na polykulturní lokalitě (viz oddíl Doba 
bronzová, Doba železná) představuje soubor několika objektů, 
které lze klást rámcově do mladší doby hradištní. Objekty tvoří 
prostorově uzavřený sídlištní celek, který je tvořen čtvercovou 
zemnicí s reliktem otopného zařízení, zásobní jámou a několika 
dalšími sídlištními objekty.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Zlobice (Kroměříž District), “Pod Padělky”, “Souhradí”. Late 
Hillfort Period. Settlement. Rescue excavation.
A part of the early medieval settlement with one sunken house, 
store pit and several other pits were unearthed during the con-
struction of the f lood dam.

Adam Fojtík, Miroslav Popelka

Žatčany (okr. Brno-venkov)
Ulice V koutě.
Vrcholný středověk, novověk. Vesnice. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0903328N, 16.7308653E.

Během výstavby kanalizace v ulici V Koutě a v blízkosti kos-
tela Nejsvětější trojice byly liniovými výkopy porušeny objekty 
a kulturní vrstvy datované od 13. století po novověk. Jde přede-
vším o drobné sídlištní objekty a hluboká podzemní sila, do jed-
noho z objektů se stopami požárových vrstev proklesnul i lidský 
pohřeb (okrajově zachycená situace ovšem neumožnila jasnou 
interpretaci).

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Žatčany (Bez. Brno-venkov), V Koutě-Straße. Mittelalter. Dorf. 
Rettungsgrabung.

David Parma

Žerotín (okr. Olomouc)
Intravilán, jižní část.
Vrcholný středověk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: WGS-84: 49.7215603N, 17.1905964E, 49.7215336N, 17.1906100E.

Během celkové rekonstrukce komunikace II/447 v úseku 
mezi obcí Strukov a městem Šternberk, která byla realizována 
v roce 2019, byl prováděn odborný dohled. V jeho průběhu byl 
v červenci částečně prozkoumán jeden zahloubený sídlištní ob-
jekt, a to na ploše opravované komunikace v úrovni domu č. 20 
v obci Žerotín. Většina jámy zasahovala již mimo zkoumanou 
plochu. Nalezené keramické zlomky lze klást do 13. století.

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Žerotín (Bez. Olomouc). Im Ort. Hochmittelalter. Siedlung. Ret-
tungsgrabung.

Jakub Vrána


