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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013

STŘEDOVĚK A NOVOVĚK
MIDDLE AGES AND MODERN TIMES
MITTELALTER UND NEUZEIT

BĚLÁ POD PRADĚDEM (K. Ú. ADOLFOVICE,
JESENÍK)

OKR.

Hrádek Adolfovice. Středověk (14. století). Hrádek. Povrchový pr zkum.

Průběžná prospekce zbytků vrcholně středověkého
šlechtického sídla kriticky ohroženého recentní průmyslovou zástavbou a nelegálními výkopy pokračovala
v rámci projektu „Preventivní archeologická prospekce
Olomouckého kraje“ i v roce 2012. Prospekce se opět
soustředila jednak do prostoru narušeného jihovýchodního svahu jádra hrádku, jenž eroduje do vnitřního příkopu,
jednak na východní svah, jenž je těžce poškozen recentní
zástavbou. Detektorový průzkum v těchto destrukčních
sesuvech byl opět prováděn detektorem kovů typu XP
Goldmaxx Power. Průzkumem byla rozšířena kolekce
železných artefaktů, převážně stavebních kování. Data
získaná v uplynulých dvou sezonách tak umožňují zahájit
administrativní řešení památkové ochrany lokality.
Josef Jan Kovář, Jan Lednický

Resumé
Bělá pod Pradědem (Jeseník District), Adolfovice
Castle. Middle Ages (14th century). Castle. Surface survey.

BÍLOVEC (K. Ú. BÍLOVEC-MĚSTO,
ČÍN)

OKR.

NOVÝ JI-

Ulice Pivovarská, p. č. 596/1. Vrcholný středověk,
novověk. Město. Záchranný výzkum.

Záchranný archeologický výzkum vyvolala v květnu
roku 2011 rekonstrukce kanalizace a vodovodu v historickém jádru města Bílovce (č. akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava 25/2011). Výzkum byl prováděn především formou
intenzivního odborného dohledu, jelikož dotčená ulice
Pivovarská lemuje z východu průběh středověkého opevnění a sousedí se zadními trakty domů na Slezském náměstí. Výměna potrubí probíhala ve stávající trase, nálezové situace se projevovaly v torzálním stavu v řezech
původních výkopů. Na vytypovaných profilech se podařilo dokumentovat sled uloženin od povrchu podloží po
současné úpravy. Bylo zachyceno několik základových
zdí zástavby existující před rokem 1836, která do poválečných asanací tvořila severní frontu Pivovarské ulice.

Nejstarší nálezy z vrstev nasedajících na svahové podloží pocházely z 16. století, většina starších situací byla
zřejmě v průběhu novověku odstraněna. Pouze v západní
části ulice při Slezském náměstí se lokálně dochovalo původní středověké souvrství a několik mísovitých objektů
ze 14. a 15. století. V nejsevernějším úseku byla v ploše výkopu zachycena snesená jižní zeď stavby sousedící
s branskou budovou bývalé městské Horní brány, která je
na indikační skice označena jako č. 141.
Pavla Skalická

Resumé
Bílovec (Kat. Bílovec-město, Bez. Nový Jičín),
Pivovarská-Stra e, Parz. Nr. 596/1. Hochmitteltalter,
Neuzeit. Stadt. Rettungsgrabung.

BÍLOVEC (K. Ú. BÍLOVEC-MĚSTO,
ČÍN)

OKR.

NOVÝ JI-

Ulice Zámecká, parc. č. 207. Středověk, novověk.
Zámek. Záchranný výzkum.

V měsících srpnu a září 2012 proběhl v souvislosti
s pokračující obnovou zámku v Bílovci záchranný výzkum v místě rekonstruovaného vstupního schodiště
(akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě č. 102/12). Areál zámku
(v ústředním seznamu kulturních památek zapsán pod
číslem 46285/8-1529) se nachází v jihovýchodní části
historického jádra města, v blízkosti hlavního Slezského
náměstí. Budova zámku s vnitřním renesančním rozvržením místností se do dnešní doby dochovala v trojkřídlé
vícepatrové dispozici na půdorysu nepravidelného písmene U, s vně vystupujícími okrouhlými nárožními baštami, krytá v současnosti mansardovou střechou. Místo
výzkumu bylo vymezeno plochou základny rampy se
schodištěm, směřující z nádvoří do zvýšeného přízemí
k hlavnímu vstupu ve středové části východního křídla.
Po odstranění zděného tělesa původního schodiště se
projevily jeho základy v podobě dvou pásů kamenného
zdiva zasazeného do horizontu novověkých, převážně
suťových terénních dorovnávek. V jeho bezprostřední blízkosti byla opět registrována stratigraficky mladší
novodobá valounová dlažba, pokrývající pravděpodobně
celý povrch nádvoří (viz Juchelka 2005). Výkop nově budovaných základů zasáhl pouze do hloubky 1,3–1,4 m;
v této úrovni byly stále sledovány novověké terénní
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