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Přehled výzkumů 54-2, Brno 2013
wo eine Straße von Mittelalter existiert hatte. In den Sonden 5, 6 und 10 befanden sich beide Situationen.

OSTRAVA (K. Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA,
RAVA-MĚSTO)

OKR.

OST-

Hradní ulice. Středověk (14. – 15. století). Město.
Záchranný výzkum.
Archeologický výzkum provedený ve spolupráci Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště
Ostrava, akce č. 1232/11) a Ostravského muzea, p. o., byl
vyvolán rekonstrukcí kanalizace na ulici Hradní (parcela
81/3), která je vedena poblíž Slezskoostravského hradu
(o bližší historii viz Kouřil, Prix, Wihoda 2000). Samotná
exkavace proběhla v říjnu a listopadu roku 2011, stavba
však byla sledována až do června následujícího roku (obr.
108).
Předchozí archeologické výzkumy v 70. letech 20.
století probíhaly především na nádvoří hradu, tedy mimo
předpokládaný původní areál (Wiegandová 1972; 1973;
recentně k výzkumu Moravec 2011, 129–130). Na základě dokumentace k výzkumu se zdá, že prozkoumané
kulturní souvrství nasedající na jílovité podloží vznikalo
pravděpodobně až po úpravách Jana Sedlnického z Choltic ve 30.–40. letech 16. století. Keramika z prozatím
nejstaršího identifikovaného horizontu (tj. doba okolo
2. poloviny 13. století až počátku 14. století) pochází
z předsíně hlavního paláce a může tedy potvrzovat správnost umístění nejstaršího jádra fortifikované stavby (srov.
Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 338, obr. 238).
Areál hradu od posledního výzkumu L. Wiegandové
prošel mnoha rekonstrukčními zásahy, ale archeologický
výzkum nebyl od té doby na lokalitě realizován.
V převážné části trasy kanalizace byly kontrolovány
stěny výkopů a případně dokumentovány (sondy 3 a 4).
Pokud stavba zasáhla do neporušených terénů, byly další
práce zastaveny a archeologické situace odkopávány ručně (sondy 1 a 2).
Nejzásadnější situace byly zachyceny v sondě 1. Jedná se o odkrytí dvou příkopů, jež je možné považovat za
součást středověkého fortifikačního systému hradu. Oba
objekty byly ve vzájemné superpozici (obr. 109). U staršího příkopu neznáme jeho celkovou šířku ani hloubku,
ale zdá se, že byl rozsáhlejší než příkop mladší, jehož
zjištěná maximální šířka činila 5 m a hloubka 1,22 m.
Zánik staršího příkopu v 1. polovině 15. století mohl být
spojen s rekonstrukcí hradu nebo jeho některých částí
(přítomnost pískovcových kamenů a malty v zásypu).
Druhý příkop se nejspíše stáčel směrem k hradbám; jeho
další průběh neznáme, ale snad mohl obkružovat vstup
do hradu (jehož dispozice se mohla změnit a mohlo tak
díky tomu dojít k zasypání prvního příkopu). Neměl však
dlouhého trvání. Zasypán byl ještě v 1. polovině 15. století a už nebyl obnoven. Je otázka, zda zanikl v souvislosti s případným vpádem husitů roku 1428 nebo se stal

„obětí“ možných stavebních aktivit jednoho z polipanských vlastníků, tj. Jana Čapka ze Sán. V nedaleké sondě
2 byl příkop rovněž zachycen (ideálně navazuje na starší
příkop ze sondy 1), avšak v těchto místech nezaniká v 15.
století, ale až v novověku, snad v 18. století. Delší uchování příkopu lze přičíst především díky jeho pozici před
samotným vstupem do hradu. Je možné předpokládat, že
až do novověku byla tato partie příkopu před hradní branou čištěna a udržována.
Zajímavé situace byly zjištěny i v prostoru sondy 3.
Zde byl opět zachycen příkop stále probíhající ve stejné,
rámcově východně – západní orientaci. V těchto místech
se již fortifikační prvek celkem vzdálil od dnes existujících stěn hradu, byl zasypán pískem a kameny a především porušoval jiný středověký objekt, jehož zásyp je
možné časově zařadit do doby okolo přelomu 14. a 15.
století. Linie příkopu víceméně sleduje starší příkop zjištěný v sondě 1 a pokračující do sondy 2.
V sondě 4 byly dokumentovány jen novověké situace,
především pak obvodová kamenná zeď domu, kterou lze
na základě indikační skici z r. 1836 a katastrální mapy
z roku 1878 přiřadit k domu č. p. 4 stojícímu na parcele
č. 46.
Zbyněk Moravec, Pavel Malík
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Resumé
Ostrava (Kat. Slezská Ostrava, Bez. Ostrava-město),
Hradní Gasse. Mittelalter, Neuzeit (14. – 19. Jahrhundert). Burg, Stadt. Rettungsgrabung.
Die archäologische Forschung nimmt zwei große Objekte auf, welche als die Burggräben interpretiert werden
können. Die Gräben waren in gegenseitige Superposition.
Der ältere ging in 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts unter,
aber der jüngere dauerte nicht lang. Die soll also im erste
Hälfte des 15. Jahrhunderts vernichtet werden.
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