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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk
Obr. 97. Opava-Město, dominikánský klášter. Západní křídlo
kláštera, sektor B. Půdorysná situace zdiv souvisejících s hlavními stavebními fázemi této části kláštera. Pohled od východu.
Foto F. Kolář.
Abb. 97. Opava-Město, dominikanisches Kloster. Westlicher
Gebäudetrakt, Sektor B. Grundriss des Mauerwerkers, zusammenhängend mit Hauptbauphasen diesen Klosterteil. Anblick
von Osten. Foto F. Kolář.

Náměstí Republiky (Platz), 1. máje- und Wurmova-Straßen. Mittelalter (9.–14. Jahrhundert), Neuzeit. Siedlug. Rettungsgrabung.

Resumé
Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc), BylinkováStra e. Burgwallzeit, Mittelalter, Neuzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)

Bylinková ulice. Doba hradištní, středověk, novověk. Sídliště. Záchranný výzkum.

Od května do června 2012 proběhl výzkum Archeologického centra Olomouc, p. o., na ploše stavby pro šest
rodinných domků realizované firmou K-STAV, a. s. Po
skrývce orniční vrstvy byly zjištěny části kulturní vrstvy
se zahloubenými sídlištními objekty. Bylo prozkoumáno
32 čtverců o velikosti 3 × 3 m s 21 objekty zahloubenými do různých úrovní kulturní vrstvy (mocné 0,2–1,8 m).
Nálezové situace jsou datovány do různých období pravěku až novověku (viz také oddíl Doba železná). Lokalita
leží na jižním svahu terasy nad údolní nivou řeky Moravy
v nadmořské výšce 209–211 m. Je identifikována v mapě
ZM 1:10 000, list 24-22-24, v souřadnicích Z s. č.: J s. č.:
373 mm : 178 mm, 366 mm : 173 mm.
Ze svrchní části kulturní vrstvy a z obsahu sedmi jam
pochází keramický materiál datovaný do starší doby hradištní. Objekty zapuštěné do kulturní vrstvy byly identifikovány kumulací kamenů a keramiky. Četné zlomky
železné strusky v těchto kontextech ukazují na zpracování železa na této lokalitě. Podobné osídlení bylo zaznamenáno i v nedaleké Lidické ulici (Kalábek 2006).
Z povrchu kulturní vrstvy byly získány také zlomky
keramických nádob datované do vrcholného středověku
a novověku.
Marek Kalábek
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OPAVA (K. Ú. OPAVA-MĚSTO, OKR. OPAVA)

Pekařská ulice 12, D m umění, bývalý dominikánský klášter a kostel sv. Václava, p. č. 345, 346, 348.
Středověk, novověk. Klášter. Záchranný výzkum.

V souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu někdejšího dominikánského kláštera (dnes Dům umění) proběhl
v letech 2009–2011 záchranný archeologický výzkum,
realizovaný archeologickým pracovištěm Národního památkového ústavu Ostrava (akce č. 65/09). Zkoumaná
plocha se nachází v severní části městského jádra, v prostoru vymezeném ulicemi Mnišskou, Solnou a Pekařskou. Od počátku 14. století až do svého zrušení v roce
1786 se zde nacházel klášter dominikánů s konventním
kostelem sv. Václava.
Archeologický výzkum byl realizován ve dvou etapách. V průběhu roku 2009 se v předstihu před zahájením
vlastní rekonstrukce objektu podařilo archeologicky vyřešit prostor plánované nové západní přístavby, trasu kanalizace na rajském dvoře a tamtéž se nacházející studnu
(sondy S1 – S22). V letech 2010–2011 probíhal archeologický výzkum v souběhu se stavební činností v místech,
kde se stavební výkopy dostaly do kolize s dochovanými
archeologickými terény (sondy S23 – S38; obr. 96). Paralelně s probíhajícím archeologickým výzkumem byla
v interiéru někdejšího klášterního komplexu provedena
operativní dokumentace nadzemních stavebních konstrukcí.
I přes limity dané požadavky stavby byly prostřednictvím záchranného archeologického výzkumu dílčím způsobem prozkoumány prakticky všechny stěžejní prostory
areálu kláštera, konkrétně rajský dvůr, západní křídlo,

