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Co se skrývá pod terénem?
Opakované havárie vodovodu na Svatém
Hostýně si v uplynulých dvou letech vyžádaly celkovou rekonstrukci vodovodního
řadu. Původní ocelové potrubí vedoucí
od vodojemu k poutním domům bylo nahrazeno plastovými PE trubkami, a to v
přibližně stejné trase. Výkopovým pracem
pro položení nového potrubí předcházel
záchranný archeologický výzkum realizovaný pracovníky Ústavu archeologické
památkové péče Brno se sídlem v Kroměříži. Hostýnský vrchol je totiž významnou archeologickou lokalitou pravěkého hradiště
s časově různými fázemi osídlení.
Výzkum se zaměřil především na středovou
část trasy mezi vodojemy a basilikou, kde
byla na louce provedena částečná skrývka
ornice. Viditelné úlomky staré keramiky
naznačovaly, že zde mohou být i další zajímavé nálezy dokládající starší osídlení.
Výsledkem průzkumu byl nález početné
kolekce mincí a drobných předmětů zejména z posledních dvou století, které svědčí o
čilém poutnickém ruchu. Poutníci ztrátou
mincí nechtěně obdarovali posvátnou horu
a zanechali tak zde viditelné svědectví své
doby. Nalezená keramika byla zařazena jak
do doby bronzové, tak i starší doby železné
(přeslen), mladší doby železné (grafitová
keramika) a nakonec i novověké (zlomek
nožky z přenosné pánve). Mezi kovovými
nálezy to byl kupř. barokní měděný křížek nebo bronzová přezka či secesní brož.
Mimořádným objevem však byla teprve v
pořadí třetí na tomto místě doložená keltská mince, tzv. stříbrný obolus, který se

vyskytuje v pozdní době laténské. Naopak
nejmladší mince pocházely z období komunistické diktatury z let 1948–1976.
Všechny nálezy byly předány k uložení Muzeu Kroměřížska v Kroměříži.
P. Vladimír Kelnar

Vystavujte v muzeu
V Muzeu Matice svatohostýnské v Jurkovičově sále je kromě stálé expozice o
historii a současnosti poutního místa a
přírodě Hostýnských vrchů také možnost
upořádat tematické výstavy. Během letní
poutní sezóny (červen-září) je muzeum
otevřeno denně mimo pondělí od 9.30 do
15.30 hodin. Máte-li zajímavou expozici,
vystavte ji právě zde na Svatém Hostýně.
Podrobnosti můžete projednat s vedoucím
hospodářské správy Josefem Kuželem.
Kontakt: matice@hostyn.cz.

