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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
Obr. 102. Oslavany, Zámecká ulice.
Řez příkopem a středověkou hradbou.
Abb. 102. Oslavany, Zámecká-Stra e.
Schnitt durch mittellalterliche Befestigung (Graben und Stadtmauer).

OPAVA (K. Ú. MALÉ HOŠTICE, OKR. OPAVA)

Městská část Pusté Jakartice, „U remíz “, parc.
č. 828/1. Středověk, novověk, 1945. Povrchový pr zkum, záchranný výzkum.

V měsíci březnu roku 2011 byl proveden záchranný
výzkum na východním okraji remízu, jižně od opavské
městské části Pusté Jakartice (Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště Ostrava, akce č. 8/11). Výzkum byl vyvolán oznámením Policie ČR, že v těchto
místech nalezli tzv. detektoráři kosterní pozůstatky vojáka z 2. světové války. Na základě toho
zde byla provedena rekognoskace terénu a dokumentována nálezová situace. Archeologickou
metodou se tak podařilo prozkoumat vykrádací
šachticí narušený hrob a vypreparovat zbytek
narušeného mužského skeletu, který náležel
podle výstroje a výzbroje padlému německému vojákovi. Identifikační známka ovšem nebyla zjištěna a spolu s ní byla pravděpodobně
odcizena také opasková přezka. Povrchovým
průzkumem v okolí hrobu bylo v ornici nalezeno několik železných a ocelových fragmentů
součástek vozové techniky, zbytků explodované munice a jeden nevybuchlý německý dělostřelecký projektil Sprenggranate ráže 105 mm
s hlavovým nárazovým zapalovačem (odevzdán
Pyrotechnické službě Policie ČR). Dále bylo
nalezeno několik desítek novověkých keramických fragmentů nádob a okolo třiceti drobných
střepů vrcholně středověké keramiky.
Pavel Malík

OSLAVANY (OKR. BRNO-VENKOV)

Ulice Novoveská, U zámku, Zámecká, bývalé JZD,
Hybešova, Skalky, V hájku; parc. č. 2643/1, 2657,
4702, 571/1, 2053. Středověk, novověk. Město, klášter.
Záchranný výzkum.
Záchranný výzkum provedený v Oslavanech přinesl během výstavby nové kanalizace v letech 2011–2012
spoustu nových poznatků. I když nebyly odkryty vesměs
žádné plošné situace, sítí jednotlivých a průběžných řezů

Resumé
Opava (Kat. Malé Hoštice, Bez. Opava),
Stadtteil Pusté Jakartice, „U remízů“. Mittelal- Obr. 103. Oslavany. Zámecká ulice. Půdorys a profil studny.
ter, Neuzeit, 1945. Geländebegehung, Rettungs- Abb. 103. Oslavany. Zámecká-Stra e. Grundriss und Profil des
grabung.
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