Expertní list – dodatek ke stavební činnosti
Tato expertiza je určena pro stavebníka (investora) příslušné stavby jako doklad realizovaného
záchranného archeologického výzkumu. Je tedy nedílnou součástí dokumentace zcela konkrétní
stavební akce, a jako taková je v souvislosti s jinou stavební aktivitou neplatná. Stavebník
(investor) danou expertizu předloží kontrolním orgánům při kolaudačním řízení.

Identifikace akce:
Lokalita: Mohelno – „Valy“, rekonstrukce tarasní zdi
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina
Stavebník (investor stavby): Městys Mohelno
Dohoda – č. j.: MVJI-187/2011
Termín realizace kontrolovaných stavebních prací: srpen-říjen 2011
Forma archeologického výzkumu: záchranný archeologický výzkum
Charakter území zasaženého stavební činností posoudil: Mgr. Milan Vokáč, PhD.
Dokumentace:
 deníkový zápis: viz výzkumný deník
 fotodokumentace: 45 foto (před selekcí)
 kresebná a textová dokumentace: 4 soubory dokumentace
 uložení movitých archeologických nálezů: Muzeum Vysočiny Třebíč,
přírůstkové číslo: Tr-82/2011-1 až…
Dokumentované archeologické situace:



sídlištní, navážkové a odpadní vrstvy (pravěk, raný a vrcholný středověk, novověk)
kostrové hroby (raný a vrcholný středověk)

Movité archeologické nálezy:






kuchyňská a stolní keramika
kovové předměty
kamenné artefakty
kosti lidské a zvířecí
mazanice a stavební keramika, sklo

Popis:
Během stavebních prací na lokalitě byly začištěny profily P-1 až P-4 odhalující výrazné
vrstvy vyrovnávky a navážky terénu i mocnou sídlištní vrstvu, na jejíž bázi byly zjištěny
kostrové hroby uložené na sz. okraji rozsáhlého pohřebiště. Z vrstev, částečně přemístěných
na haldu pochází velice početné zlomky kuchyňských nádob, doplněné kolekcí zvířecích a
lidských kostí, ojediněle také kamennými artefakty (štípaná industrie), mazanicí, cihlami a
dokonce i jednotlivými kovovými artefakty (železo, barevné kovy). Byly dokumentovány
výrazné doklady po pohřbívání v minulosti, nejspíše z období raného středověku (12.-1.
polovina 13. století?). Celkem 7 hrobů bylo terasovitě zahloubeno na okraji prudkého S svahu
mimo areál pozdějšího kostelního hřbitova. Jejich datování je vzhledem k téměř absenci
milodarů (nožík, měděnka) bohužel obtížné. Pod sídlištními vrstvami a hroby následovalo
intaktní geologické podloží. Získaný materiál náleží do širšího časového období od doby
raného středověku až do současnosti, zejména však do 11. – 12. století. Nálezy opět
potvrdily pravěké osídlení v jádru obce a to, že počátky Mohelna sahají do 11., případně do
10. století. Množství artefaktů – odpadu souvisí se životem raně středověké osady,
zeměpanského dvorce okolo kostela ze 12.?-13. století a tvrze ze 14.-15. století. Překvapující

je minimum nálezů ze 16.-19. století, kdy se městečko poměrně rychle rozvíjelo a
přestavovalo.
Datum: 28. 3. 2012
Vyhotovil: Mgr. Milan Vokáč, PhD.
za Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
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