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V uplynulých letech došlo v souvislosti s probíhající intenzivní stavební činností v našem 

městě k nárůstu počtu  záchranných archeologických výzkumů, které přinesly velké mnoţství 

nových informací přispívajících k poznání počátků a vývoje středověkého osídlení Přerova 

(obr. 1). Výsledky výzkumů tak výrazně doplňují nám známé historické prameny. Ty mapují 

většinou nejdůleţitější události, které se v minulosti odehrály. V případě Přerova jsme 

nezřídka odkázáni pouze na archeologický záznam, díky kterému je moţné v některých 

případech rekonstruovat  události, o kterých písemné prameny mlčí. 

Otázkám vrcholně středověkého osídlení se po historické stránce dlouhodobě věnuje J. 

Lapáček (LAPÁČEK 2001; 2008). Po stránce vyhodnocení archeologických výzkumů to byl 

především J. Kohoutek, který provedl na území našeho města několik zásadních 

archeologických výzkumů. Výsledky svých výzkumů opakovaně zhodnotil ve svých studiích 

(KOHOUTEK 1995, 2001a,b; 2007).  

 Tato stať si klade za cíl seznámit čtenáře s výsledky některých nejnovějších 

archeologických výzkumů, zejména z let 2005 – 2011, které nám umoţňují mnohdy zajímavý 

pohled do minulosti našeho města. 

Nové důleţité poznatky k raně středověkému osídlení vyvíjejícímu se na pravobřeţí 

řeky Bečvy představují výsledky záchranných archeologických výzkumů realizovaných 

v letech 2005 a 2006 v ulici Malá Dláţka. Jedná se o prostor na pravém břehu řeky Bečvy, 

poblíţ původního brodu, později mostu. Tato poloha dávala lokalitě důleţitý význam. První 

písemná zmínka o mostu pochází z roku 1275. S ohledem na strategický význam tranzitní 

komunikace procházející Přerovem přes Předmostí k Olomouci lze předpokládat, ţe zřízení 

mostu mělo starší původ. Při mostu bylo vybíráno mýto, a jak dokazují archeologické objevy, 

vyvíjelo se zde intenzivní osídlení jiţ od dob vznikajícího raně středověkého suburbia  

přerovského hradu. Posléze zde v průběhu vrcholného a pozdního středověku vzniká  rozsáhlé 

předměstí.  

První informace o archeologických nálezech pocházejí z konce 19. stol., kdy před budovou 

tehdejší hospodářské školy byla odkryta část mladohradištního kostrového pohřebiště. Mezi 

nálezy jsou uváděny bronzové esovité záušnice, ţelezné noţe a střepy (Červinka 1928, 167). 

V roce 1977 byla mezi domy č.p. 560 a 570 zdokumentována  mladohradištní vrstva (10 – 11. 

stol.), pět zahloubených objektů a tři kostrové hroby datované do pozdně mladohradištního či 



vrcholně středověkého období (Dohnal 1980). Na tento výzkum v podstatě navázal záchranný 

archeologický výzkum realizovaný v roce 2005. Ten byl vyvolán stavební přeloţkou 

parovodu na parc. č. 4378, 4379, 43801 a 4382 (obr.2). Výzkum sice nevelkého rozsahu 

poprvé zachytil v tomto prostoru starší osídlení spadající do 9. stol. Vyhodnocení 

keramického materiálu z kulturní vrstvy, nasedající na podloţí tvořené písčitou sprašovou 

hlínou a jílem, potvrdilo existenci sídlištních aktivit z období střední doby hradištní. Mimo 

fragmentů keramiky byl také získán kamenný brousek opatřený provrtem pro zavěšení. Tento 

starší horizont byl překryt kulturní vrstvou mladohradištního stáří zachycenou jiţ v roce 1977. 

Ta byla místy porušena výkopy hrobových jam z období vrcholného středověku (Schenk 

2006). Výrazný posun v poznání rozsahu středověkého osídlení v ulici Malá Dláţka 

představují výsledky záchranného výzkumu realizovaného v roce 2006 na parc. č. 4380, 4381, 

4373 a 4375/1 v souvislosti s výstavbou prodejny a skladu firmy Tšpon (obr.3). V celé ploše 

budované prodejní haly byly v základových jámách zdokumentovány zahloubené sídlištní 

objekty obsahující datační materiál z období střední a mladší doby hradištní. Zánik některých 

sídlištních objektů způsobil poţár, coţ dokládá výplň jejich polozahloubených částí  (obr. 4).  

Podařilo se také zdokumentovat destrukci raně středověkého otopného zařízení. Mladší 

horizont středověkého osídlení této lokality dokládají zahloubené sídlištní objekty z období 

vrcholného a pozdního středověku. Výzkumem byly opět zachyceny a zdokumentovány 

porušené hroby zapuštěné do úrovně raně středověké kulturní vrstvy. Do období novověku 

spadá odkrytí reliktu mohutné kamenné substrukce tvořící patrně suterén domu a dále relikt 

vyzděné studny (SCHENK 2008). 

 Záchranné archeologické výzkumy realizované v letech 2005 a 2006 v prostoru ulice 

Malá Dláţka nejenţe potvrdily výsledky dřívějších bádání, ale především prokázaly starší 

osídlení této lokality a rozšířily naše znalosti o rozsahu raně středového osídlení na pravém 

břehu řeky Bečvy, v bezprostřední blízkosti strategického přechodu. Význam lokality 

potvrzuje, archeologickými situacemi podloţený, plynulý vývoj osídlení od střední doby 

hradištní aţ po novověk. 

 Archeologicky informačně cenným se stal záchranný výzkum realizovaný při stavbě 

rekonstrukce stokové sítě v roce 2007. Stavební výkop poloţený při severním okraji 

kruhového objezdu v místě kříţení ulic Komenského, Šířava a Ţerotínovo náměstí (parc. č. 

2883/97) dosáhl hloubky více neţ  3 m od úrovně současného terénu (Obr. 5). Po začistění 

odkrytých profilů bylo zdokumentováno zřetelně rozlišitelné souvrství povodňových 

sedimentů tvořených písčitou hlínou a jíly. Jílovitý sediment při bazi výkopu navíc obsahoval 

velké mnoţství zlomků i celých schránek říčních škeblí. V hloubce přibliţně 2,5 m od úrovně 



povrchu byla zdokumentována vrstva jílovité hlíny s vysokým obsahem organické hmoty 

(úlomky dřev) a fragmentů keramiky z mladší doby hradištní. Ta zde reprezentuje nejstarší 

stopy lidských aktivit. Odkryv kůlové jamky zapuštěné do povodňových sedimentů, spolu 

s vysokým obsahem dřevité hmoty ve vrstvě, můţe souviset s konstrukcí dřevěné lávky či 

dláţky umoţňující přechod zavodnělého terénu od Ţerotínova náměstí směrem k Šířavě. 

Mladohradištní vrstvu opět překrývají povodňové sedimenty znivelované štěrkopískovou 

srovnávkou, do které byl v období pozdního středověku či raného novověku (14./15.stol.) 

zapuštěn kamenný štět z travertinu. Ten zpevňoval terén v předpolí jiţní městské brány 

(SCHENK 2009). Součást zpevněného povrchu patrně tvořil i odkrytý, částečně zachovaný 

trámek horizontálně zabudovaný do kamenného štětu. Povrch kamenného štětu byl změřen 

v nadmořské výšce 209,36 m a je datován keramikou z období raného novověku (15/16. 

stol.). S objektem městské brány patrně souvisí i část odkrytého masivního travertinového 

základu odkrytého v rámci přeloţek inţenýrských sítí  v komunikaci před Malou pasáţí. 

 Městská brána byla situována při jiţním vyústění Ţerotínova náměstí (obr. 6, 7), kudy 

procházela důleţitá komunikace od jihu Šířavou přes Ţerotínovo náměstí, dále dnešní 

Wilsonovou  a Mostní ulicí podél západního úpatí Kopce a dále za mostem pokračovala 

prostorem Malé Dláţky směrem k Předmostí na Olomouc.  

Povodňové sedimenty zachycené výzkumem vypovídají o častých záplavách předmětného 

prostoru v minulosti. Podobná situace byla při různých zemních zásazích dokumentována od 

roku 2006 prakticky po celé délce ulic Komenského, Havlíčkova, Smetanova, Wurmova, 

Šrobárova. Tyto sedimenty naplavené během povodňových událostí jsou dokladem ţivelných 

pohrom, které postihovaly obyvatele Přerova opakovaně jiţ od dob středověku. Nejstarší 

zmínka vztahující se k povodni v Přerově pochází z roku 1575 (LAPÁČEK 2000, 63). 

Archeologické situace však často vypovídají o těchto událostech, které se odehrály, aniţ by 

byly písemně zaznamenány. Známé tvrzení, ţe řeka má svoji paměť a vrací se do svého 

koryta, potrvrdily i dramatické povodňové události léta 1997, během kterých se voda 

nejdravěji valila ulicí Komenského.  

 Nové poznatky k vrcholně středověkému osídlení při jihozápadním okraji středu města 

přinesl záchranný archeologický výzkum v ulici Palackého, realizovaný v roce 2006 v rámci 

opravy parovodu. V místě kříţení ulic Palackého a B. Němcové zasáhl stavební výkop mimo 

stávající trasu teplovodního potrubí do zeleného pásu parc. č. 25 před objektem Sonus. 

V hloubce 2,70 m od úrovně současného povrchu bylo postupně začištěno dno původní 

nevýrazné vodoteče. Jeho jílovitá výplň obsahovala početný soubor zlomků vrcholně 

středověké keramiky z 13./14. stol. a ţeleznou přezku. Do dna vodoteče byla zahloubena 



kůlová jamka, která mohla být součástí blíţe neurčené nadzemní dřevěné konstrukce 

(zpevnění břehu, mostek?). Situaci lze na základě statigrafického vyhodnocení interpretovat 

jako odkrytou část přírodní, posléze upravené vodoteče, která mohla nejdříve od přelomu 13. 

a 14. stol. plnit úlohu koryta odvádějícího vodu do řeky Bečvy. Vodoteč byla postupně 

zanášena sedimenty, ztrácela svůj význam a na zarovnaném povrchu je moţno sledovat nárůst 

sídlištních aktivit souvisejících s jiţ pozdně středověkým vývojem. V tomto horizontu došlo k 

zachycení dusané hlinité podlahu dřevohliněného objektu. Celou situaci překrývá výrazný 

destrukční horizont obsahující přepálenou mazanici ze stěn destruovaného stavby. Získaný 

soubor keramiky datuje tento horizont do 1. pol. 15. století. Odkrytá situace můţe, s vyšší 

mírou pravděpodobnosti, souviset s obdobím husitských válek, kdy bylo město opakovaně  

dobyto a značně poškozeno. Srovnatelné situace byly rozlišeny také např. v prostoru 

přerovského zámku při stavebních úpravách nádvoří v roce 2009 (SCHENK - MIKULÍK 

2009) a v ulici Wilsonově v roce 2008 při archeologickém dohledu stavby obchodního domu 

na parc. č. 283/1 –  bývalá proluka s kašnou a sochou Neptuna pod městskými hradbami. 

Na vyrovnávací planýrku zničeného dřevohliněného objektu nasedala terénní 

vyrovnávka v podobě písčité hlíny, z níţ byla vyvzorkována keramika a větší kolekce 

fragmentů čelních vyhřívacích stěn a dalších částí komorových kachlů. Na základě typické 

výzdoby v podobě geometrických a rodinných motivů lze celý soubor datovat do pozdně 

renesančního období z přelomu 16. – 17. století. 

V prostoru ulice Palackého se jedná o první archeologicky zdokumentovanou situaci 

dokládající vrcholně středověké a následné novověké osídlení. Souvisí tak s růstem 

městského organizmu směrem západním od Dolního města. V této souvislosti je poměrně 

zajímavá situace zdokumentovaná záchranným archeologickým výzkumem realizovaným 

v roce 2007 v ulici Čapka Drahlovského. V těchto místech vznikalo jiţ od 16. století 

předměstí zvané Novosady (posléze Troubecká ulice). Jedná se o lokalitu situovanou 

jihozápadně od centra středověké městské aglomerace (KUČA 1997, 159).  Výkop pro 

uloţení vodovodu vedený do hloubky 1,5 m  před domy č.p. 6 a 8 (parc. č. 4939) odkryl pod 

svrchními terénními úpravami písčitá a jílovitá souvrství povodňových sedimentů, která 

svědčí o četných záplavách lokality v minulosti. Z hlediska archeologie je však především 

důleţitý odkryv velké odpadní jámy zasahující dnem do písčitého podloţí. Hlinitý zásyp jámy 

obsahoval četné úlomky vápenců, popelovité čočky a fragmenty uţitkové neglazované i 

glazované keramiky (okraje, výdutě, části dna nádob apod.). Soubor je datován do období 

pozdního středověku aţ raného novověku (SCHENK 2007, SCHENK - MIKULÍK 2008, 

437).  



Naše znalosti o rozsahu vrcholně středověkého osídlení centra města rozšířil 

záchranný výzkum realizovaný v roce 2007 v prostoru východního vyústění ulice Bratrská 

(obr. 8) na náměstí T.G.M. (dříve Dolního náměstí), na parc. č. 4925. V délce 2,5 m byl 

zdokumentován severní profil výkopu pro uloţení nové kanalizace, který porušil intaktní 

souvrství vrcholně aţ pozdně středověkého stáří (obr. 9). Maximální hloubka výkopu dosáhla 

1,7 m od úrovně současného povrchu zaměřeného v nadmořské výšce 211,51 m. Ve vrstvě 

šedého jílu při dně výkopové jámy byly po začistění patrné drobné uhlíky a nazelenalé skvrny 

organického původu. Následným vzorkováním této vrstvy, charakterem odpadního původu, se 

podařilo získat menší soubor zlomků kuchyňské keramiky. Z hlediska relativní chronologie se 

nejdůleţitějším jeví přítomnost fragmentu loštického poháru. Ten nám rámcově datuje 

nejstarší výzkumem zachycený horizont do 2. pol. 14. stol. a nejpozději do 2. pol. 15. stol.  

Následující uloţenina jílovité hlíny obsahovala mimo malého mnoţství drobných úlomků 

mazanice, velké mnoţství uhlíků a organický materiál (větvičky stromů, dřevěné třísky). 

Bezesporu nejzajímavější nález představuje část koţeného svršku boty. Z této vrstvy bylo dále 

získáno několik hrudek strusky a kolekce fragmentů keramiky řazené rámcově do 14. – 15. 

stol. K zajímavým nálezům lze také přiřadit hojný výskyt zlomků schránek říčních škeblí. 

Celá situace byla porušena výkopem, jehoţ zásyp obsahoval uhlíky, kousky mazanice, zbytky 

dřevitých hmot a fragmenty keramiky z období pozdního středověku. Navazující souvrství 

terénních vyrovnávek obsahovalo větší mnoţství neopracovaných kamenů (travertinů) do 

střední velikosti a ztrouchnivělé zbytky dřevěných desek Vzorkováním byl získán poměrně 

zachovalý ţelezný noţík a kolekce keramiky zařazujících toto souvrství do období pozdního 

středověku. Další následující zkulturnělá vrstva obsahovala cihelné zlomky a keramiku z 15. 

stol. Tuto vrstvu překryla terénní srovnávka, která jiţ obsahovala fragmenty keramiky 

novověkého stáří (SCHENK 2007, MIKULÍK - SCHENK 2008, 436-437). Vyhodnocená 

nálezová situace potvrzuje intenzivní sídlištní lidské aktivity v jihozápadní části dnešního 

náměstí T.G.M. od poloviny 14. stol. po novověké období. 

Výzkum v roce 2007 v místě bývalého Dělnického domu – Komuny (obr. 10), v jehoţ 

místech se dnes nachází prodejní hala obchodního řetězce Tesco (par. č. 3035, 2883/119), 

prokázal, ţe zdejší podloţí je tvořeno povodňovými hlínami a jíly (obr. 11), na něţ nasedá 

zkulturněný půdní horizont obsahující zlomky kuchyňské keramiky raně novověkého stáří 

(16. století). Tyto stopy osídlení korespondují s nejstarší písemnou zmínkou vztahující se 

k dnešní ulici Trávník. Ta pochází z roku 1518, kdy došlo ze strany Jana z Pernštejna k 

vydání souhlasu ke stavbě nových domů na trávníku u cihelny a s ním spojenou úlevou od 

platů po dobu deseti let (KOUŘIL 1970, 187).  



Revizní výzkum kaple sv. Jiří (parc. č. 379) proběhl v roce 2008. Tuto akci iniciovala 

paní Z. Molinová z Farního úřadu v Přerově, která upozornila archeology Muzea 

Komenského na vstup skrytý pod harmoniem, který vede do suterénního prostoru pod kaplí. 

Ten vznikl v roce 1936 během výzkumu pátera A. Čápa, kdy došlo ke sníţení a kompletnímu 

odebrání zeminy do hloubky 2,5 metru od úrovně stávající podlahy kaple. V suterénu se 

dochovaly relikty zděné stavby pojené hlínou, kterým objevitel ve 30. letech 20. století 

přisuzoval velkomoravský původ (ČÁP 1938). Z dnešního pohledu se jedná o kamenný 

suterén vrcholně středověkého domu, jehoţ zánik můţeme spojit s poţárovým horizontem 1. 

pol. 15. století. Torzo nadzemní části stavby bylo v rámci terénních úprav v průběhu strţeno a 

prostor suterénu zcela vyplněn destrukcí objektu. V horizontu této destrukční planýrky A. Čáp 

objevil pozdně románskou pískovcovou hlavici sloupu. Ta  byla ponechána po zbytek 20. 

století v místě svého nalezení. K jejímu znovuobjevení došlo aţ v roce 2008 (Obr. 12). 

Pískovcová hlavice pozdně románského stáří by mohla původně pocházet z nejstaršího 

přerovského velkofarního chrámu zmiňovaného v listině olomouckého biskupa Jindřicha 

Zdíka z roku 1141, jehoţ lokalizace nebyla dosud uspokojivě vyřešena a zůstává tak prozatím 

velkou výzvou do budoucna. Jedním z posledních názorů je umístění sídla přerovského 

arcijáhna do míst kostela sv. Michala na Šířavě (Lapáček 2008, 55). Ve skutečnosti je otázkou 

odkud a za jakých okolností se do místa svého sekundárního uloţení hlavice dostala. Není 

však zcela vyloučeno, ţe tento nejstarší architektonický článek z Přerova vůbec nepochází, ale 

byl přemístěn odjinud.  

V rámci revizního výzkumu byly poloţeny 3 sondy. Bylo konstatováno, ţe veškeré 

kosterní pozůstatky odkryté A. Čápem v hrobkách umístěných pod kostelem našly po 

ukončení jeho výzkumu druhotné místo uloţení v malých dřevěných schránách v prostoru 

apsidy. Sonda č. 2 poloţená při západním nároţí přinesla důleţité zjištění vztahující se 

k charakteru a relativní dataci odkrytých stavebních konstrukcí. Nejstarší zděnou architekturu 

představoval kamenný suterén domu z období vrcholného středověku, který byl porušen 

zdivem, jeţ dnes tvoří část základů kaple. Toto zdivo není zcela homogenní, nýbrţ je 

rozděleno stavební spárou na dvě části relativně odlišného stáří. Ve spodním zdivu je navíc 

patrné severní nároţí stavby vybíhající jihozápadním směrem do vozovky a dále k 

sousední parcele č. 267, která přiléhá k městskému opevnění. Během záchranného 

archeologického výzkumu realizovaného v roce 2009 na této parcele, kde se dnes nachází 

depozitář muzea Komenského v Přerově, byly odkryty základové partie západního nároţí 

stavby zděné z travertinu (Obr. 13), které tvořily se zdivem pod kaplí původně jeden celek 

S největší pravděpodobností se jedná o základy Horní brány, kterou se ze strany jiţní 



vstupovalo z prostoru dnešního Ţerotínova náměstí na Kopec. Celá stavba kostelíka působí 

dojmem, ţe byla dodatečně přistavěna v místě brány zevnitř k městskému opevnění, k jehoţ 

vzniku došlo pod taktovkou Pernštejnů v poslední čtvrtině 15. století. 

    Výsledky revizního výzkumu potvrdily názory badatelů z poslední doby, kteří 

předpokládali aţ pozdně středověký původ stavby kostela sv. Jiří (KOHOUTEK 2001b). 

Vzniku kostelíka aţ v samotném závěru 15. století napovídá vedle výsledků archeologických 

výzkumů i zmínka z roku 1500 informující nás o úmrtí prvního biskupa jednoty bratrské 

Matěje Kunvaldského, který byl do Přerova převezen z Lipníka a pochován v bratrském 

kostelíku na Kopci, znovu vystaveném, v němţ ještě ţádný poloţen nebyl (LAPÁČEK 1999). 

V roce 2008 proběhl na ploše nádvoří přerovského zámku, Horním náměstí č.p. 1, parc. 

č. 254 patrně jeden z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů. Ten poskytl nové důleţité 

poznatky vztahující se k dataci stavby zámku a otázce lokalizace původního přerovského 

hradu. Prostřednictvím výzkumu se podařilo získat nejen četné movité archeologické nálezy, 

ale především zdokumentovat zcela nové archeologické situace, které zásadně posouvají naše 

vědomosti o stavebně-historickém vývoji této lokality a zejména o vyuţití dnešního prostoru 

nádvoří zámku v době vrcholného a pozdního středověku. Ze stavebně - historického hlediska 

byl nejzávaţnější odkryv masivních základů kamenné travertinové hradby v severní části 

nádvoří (obr. 14).  Její linie probíhala přibliţně ve směru SV – JZ. Délka zdokumentovaného 

úseku mezi východním a západním křídlem zámku činila 17,5 m. Šířka  této hradby se 

pohybovala v rozmezí od 1,5 do 1,8 m. S hradbou byla provázána konstrukce klenebního 

odlehčovacího oblouku, který byl původně stavebně propojen s mohutným opěrným pilíře,. 

jeţ byl zaloţen do kamenného suterénu, vyplněného destrukcí dřevohliněné nadzemní části 

stavby. Tato stavba, zaloţená do úrovně vrcholně středověkých vrstev z 13. a 14. století, 

zanikla v důsledku poţáru nejspíše v roce 1427, kdy byl Přerov dobyt a vypleněn oddíly Jana 

Tovačovského z Cimburka, o čemţ zcela výmluvně hovoří nález drobné stříbrné mince – 

vídeňského feniku Albrechta V. raţené po roce 1426. Tento poţárový horizont spojený 

s destrukcí původní dřevohliněné zástavby bylo moţné také pozorovat v místě 

dokumentovaných profilů při jiţním křídle zámku. 

Dobu vzniku severní obvodové hradby, která byla součástí jádra pozdně středověkého 

přerovského hradu, lze tedy klást nejdříve do období po odeznění husitských válek. Nejspíše 

však hradba spolu s vevázanou odlehčovací konstrukcí vzniká aţ ve druhé polovině 15. století 

a to v souvislosti se stavebními aktivitami Ctibora Tovačovského z Cimburka či v době 

velkolepé obnovy celého města za Viléma z Pernštejna (obr.15). Z mladších stavebních 

konstrukcí odkrytých výzkumem je nutné zmínit zachycený průběh jedné z větví zděné stoky, 



která byla součástí renesančního kanalizačního sytému. Ten byl odkryt během zjišťovacího 

výzkumu v roce 2006 a jeho vznik souvisí patrně s výstavbou trojkřídlého zámku za 

Vratislava Nádherného z Pernštejna, případně s o něco mladšími stavebními aktivitami Karla 

Staršího ze Ţerotína ( KOVÁČIK-SCHENK 2007, 508–509; SCHENK- MIKULÍK 2009).  

Doklady intenzivního osídlení v období vrcholného středověku na ploše parcely č. 254 

byly zjištěny zejména archeologickými výzkumy z let 2006 a 2008. I kdyţ nebyl realizován 

velkoplošný odkryv celého prostoru nádvoří zámku, přesto si můţeme udělat představu o 

stratigrafických poměrech  místa na základě několika poloţených zjišťovacích sond. Nejstarší 

vrcholně středověký horizont podloţený archeologickými prameny spadá do doby kolem 2. 

poloviny 13. století a lze ho spojit s vývojem po roce 1256, kdy došlo k povýšení Přerova na 

královské město. Známky dalšího výrazného horizontu osídlení zaznamenáváme na přelomu 

13. a 14. století. Svědčí o tom  nárůst kulturních vrstev odpadního charakteru a velké 

mnoţství z nich získaného datačního archeologického materiálu. Do tohoto období lze datovat 

vznik zpevněné komunikační úrovně v místě nezastavěného prostoru, která byla na základě 

obdobných archeologických situací interpretována jako část trţiště. Tomu by napovídalo i 

sloţení nálezů, mezi které patřilo kupecké závaţíčko, torzo glazované keramické figurky (obr. 

16), ţelezný klíč či zlomky skleněných předmětů či přítomnost malé pícky. Důleţitým 

zjištěním je skutečnost, ţe v místech dnešního zámku stála nejpozději po polovině 14. století 

dřevohliněná zástavba spojená s existencí Horního města zmiňovaného v 

historických pramenech (SCHENK- MIKULÍK 2010). 

Rovněţ výzkum realizovaný na přelomu roku 2010 a 2011 v souvislosti s celkovou 

rekonstrukcí objektu bývalého mlýna Spálence, parc. č. 326 na levém břehu řeky Bečvy, 

prokázal zcela nové archeologické situace v tomto prostoru. Mlýn byl vybudován při 

severním úpatí Kopce, mezi pravým břehem a parkánovou zdí městského opevnění. Podloţí 

je zde tvořeno výchozem sladkovodního vápence (travertinu). Pukliny v travertinu jsou 

vyplněny jemným ţlutohnědým pískem. Na podloţí nasedá kulturní vrstva odpadního 

charakteru, kterou tvoří jílovitá hlína tmavě šedého zabarvení. Tento horizont pochází dle 

nalezených zlomků keramiky ze 2. poloviny13. století a představuje nejstarší doklad osídlení 

na lokalitě. O dvě století později v závěru 15. století byly do této vrcholně středověké vrstvy 

zahloubeny základy mlýna (obr. 17), vybudovaného v rámci obnovy města za Viléma 

z Pernštejna. Jádro celého objektu je tvořeno čtvercovou stavbou o rozměrech přibliţně 6x6 m 

zděnou převáţně z travertinu pojeného kvalitní vápennou maltou. Síla zdiva se pohybovala 

okolo jednoho metru. Vedle souboru pozdně středověké keramiky pochází z prostoru mlýna 

také drobná stříbrná mince, ţelezná šipka z kuše a zlomená část jednosečné zbraně (tesák). 



 Tento mlýn zvaný Velký je Vilémem pronajmut v roce 1503 mlynáři Ondřeji 

Šilhanovi. U mlýna se nacházela soukenická valcha, ševcovský dubník, brusy, stoupy na olej 

a jáhly, s moţností mletí sladu. U mlýna se rovněţ nacházel „srub“, který přiváděl vodu do 

Horního města (KOUŘIL 1970, 176-177).  

V roce 2010 byla poprvé archeologicky doloţena existence původní mostní brány 

v souvislosti se zahájením stavby nového přemostění v místě bývalého Tyršova mostu. 

Zachycená část základů mostní brány byla vystavěna z bloků travertinu pojených kvalitní 

vápennou maltou. Tato brána je poprvé zachycena na rytině Jana Willenbergera z roku 1593 

společně s dřevěným mostem. O tuto dominantu levého břehu řeky přišlo město v průběhu 19. 

století, kdy došlo k jejímu odstranění.V souvislosti s terénními úpravami nábřeţí ve druhé 

polovině roku 2011 lze očekávat zachycení celého půdorysu základů této stavby. 

Dřevěný most je poprvé zmiňován v listině  z roku 1275, jeho případné pozůstatky a 

přesnou lokalizaci prozatím archeologický výzkum neprokázal.  

V této souvislosti lze zmínit dva zajímavé postřehy některých pamětníků, podle 

kterých byla ještě ve 2. pol. 20 století patrná linie dřevěných kůlů probíhajících napříč 

korytem řeky v úrovni Malé Dláţky a dále měla v těchto místech vystupovat nad úroveň 

říčních štěrků travertinová lavice, která byla ztotoţňována s místem původního brodu. Zda  

toto ústní podání obsahuje pravdivý základ by objasnil pouze archeogeofyzikální průzkum. 

V roce 2009 byly odebrány vzorky dřevěných pilot, které lze kaţdý rok v létě 

pozorovat při nízkém stavu vody v Bečvě v okolí zděných pilířů Tyršova mostu (obr. 18). 

Nad úroveň dna vyčnívající torza těchto dřevěných stavebních prvků náleţí konstrukci 

jednoho z jeho předchůdců. I kdyţ u některých nelze vyloučit moţný starší  původ, většina by 

měla náleţet dřevěné mostní konstrukci, která zde stála na konci 19. století. V souvislosti 

s budováním nových mostních pilířů došlo v roce 2010 k demolici původních 

ţelezobetonových mostních pilířů z roku 1903 (obr. 19), které byly posledním mementem 

Tyršova mostu. V roce 2011 v rámci úpravy koryta řeky a během hloubení základů pilířů 

nového mostu byl ze dna řeky vytaţen velký počet dřevěných pilot. Otázku přesné datace 

jednotlivých dřevěných stavebních prvků původně zapuštěných do říčních sedimentů by 

mohla v budoucnu zodpovědět pouze případná dendrochronologická analýza. 
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