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POZNÁMKY K VYBRANÝM OBJEKTŮM
ZE SLOVANSKÉHO SÍDLIŠTĚ VYŠKOV – „LEGERNÍ POLE“
BEMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN OBJEKTEN
AUS DER SLAWISCHEN SIEDLUNG IN VYŠKOV – „LEGERNÍ POLE“

HANA ČIŽMÁŘOVÁ
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ABSTRACT:
Comments on selected objects from the Slavonic site Vyškov – “Legerní pole“
The aim of the paper is the presentation of rescue excavations having taken place in the past years on the site Vyškov
– “Legerní pole”; a special attention is paid to remains of the Early Slavonic settlement (7th century). Two selected
settlement structures uncovered under the direction of Blanka Mikulková in 2005 are dealt with in detail. The former
is a square hut with an oven, the latter is a settlement pit/dog burial under a stone layer with child’s skull in the tail part.
KEY WORDS: Early Middle Ages, 7th century, stone rotary mills, burials in settlements, dog burial, ritual
deposition of objects.

ÚVOD
Cílem předloženého příspěvku je představení záchranných výzkumů, jež proběhly
v několika minulých letech na lokalitě Vyškov – „Legerní pole“ se zaměřením na pozůstatky slovanského osídlení. Podrobněji se budu věnovat dvěma vybraným sídlištním objektům,
které byly odkryty pod vedením Blanky Mikulkové v roce 2005 v rámci akce č. 15/05 nazvané „Výrobní a skladovací areál firmy BKR – II. etapa“. Prvním z objektů je čtvercová chata
s pecí (obj. 518), druhý představuje sídlištní jáma/hrob s pohřbem psa pod kamenným
závalem s dětskou lebkou v ocasní části (obj. 641/H806). Veškeré přímé podklady pro zpracování jsem získala z nálezové zprávy (MIKULKOVÁ 2005) a materiálu, který mi byl zapůjčen Ústavem archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ LOKALITY A GEOLOGICKÝ POPIS
Lokalita se nachází na severozápadním okraji Vyškovské brány, která tvoří úzkou protáhlou sníženinu ve směru SV–JZ mezi Drahanskou vrchovinou a Litenčickou pahorkatinou. Tato tektonicky vzniklá sníženina spojuje Dyjsko-svratecký a Hornomoravský úval
a tvoří poměrně plochý reliéf se střední nadmořskou výškou 226,5 m. n. m. Zkoumaná plocha je situována na severovýchodním a jihozápadním svahu odděleném příležitostnou
vodotečí a blízkým Marchanickým potokem. Pozemky v trati „Legerní pole“ spadají na hranice katastrálního území Vyškov – Dědice a Pustiměř, přičemž severně od Dědic je patrný
zlomový svah, za kterým se nápadně mění charakter terénu v členitou vrchovinu. Podloží
na celé ploše výzkumu bylo tvořeno 2 m silnou žlutou sprašovou návějí, pod níž se nacházel šedohnědý půdní horizont o síle 1 m a pod ním ještě další vrstva spraše (DEMEK 1987,
233, 561–562, 570; MIKULKOVÁ 2005, 4).
PŘEHLED VÝZKUMŮ NA LOKALITĚ VYŠKOV – „LEGERNÍ POLE“
Na území severně od Vyškova proběhlo v posledních letech hned několik záchranných
archeologických výzkumů, které potvrdily poměrně intenzívní osídlení zdejší krajiny
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