
A RC H COL QGiCKÝ ÚSTAV ČCSKOSLOVBNSHĚ AKADEMIE VÍO
pobočka v Brně

B R N O  i 9 6 0



232U ' K 0

P ř e h l e d  v ý z k u m ů  1959

Vydává: Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně
Stalinovy sady 19/23•

Odpovědný redaktor: dr. Josef Poulík*
Výkonný redaktor:. dr. Jiří Ríhovský.
Redaktor: dr. Anna Medunová.
Překlady: prom. hist. R. Tichý a E. Tiché.
Kresby: Jaroslav Jaša.
No titulní stránce: Hliněná figurka z pohanského obětištš

v Mikulčicích.
Vydáno jako rukopis - 300 kusů - neprodejné.



- 139 -

Prazk^_kQstel^_kaple^v_Osoblaze. 

Jiří Pavelčík

Pro Krajské středisko, památkové péče /K3PP/ v Ostravě 
podnikla expozitura v Opavě menší zjišťovací sondáž v kapli 
osoblažského kostela, který při válečných událostech na ja
ře roku 1945 značně utrpěl. Kaple /podle sdělení pracovníků 
KSPP/ předchází stavebně vlastní budovy kostela a byla posta
vena v prvé polovině XIII. stol. Sondou při jejím severový
chodním pilíři jsme zjistili., že pod pískovcovým soklem po
kračuje až do hloubky 200 cm / a ještě hlouběji / stěna z 
nepravidelných řad na maltu.kladeného, lomového kamene:. Na 
vnitřní ploše kaple jsme umístili 3ondu 200 x 80 cm. Pod po
vrchovou podlahou z betonových dlaždic se nacházela ssuťová 
vrstva, obsahující zlomky pískovcových architektonických 
článků se značkami /př. šípového kříže/. V hloubce 35 cm by
lo druhé podlaží, tvořené břidlicovou dlažbou ležící na vrstvě 
ssutí s úlomky cihlových tvárnic a malty. Do hloubky zlomků 
cihel ubýv/alo. Vrstvu prostupovaly Čočky kamenného uhlí. Třetí 
podlaha v hloubce 55 cm je z lité malty a navazuje ve východní 
části kaple na větší konstrukci dosud neznámého účelu /krypta?/, 
vybudovanou z lomového kamene spojovaného maltou, kterou jsme 
nechtěli porušovat pro časové omezení sondáže. Podlaha ležela 
na šedohnědé hlíně, pod níž se nacházelo v hloubce 110 cm čtvr
té podlaží z lité malty, prostoupené pískovcovými lomovými, ka
meny.

Na základě zjištěných faktů, zejména podle mimořádné hloub
ky "základů" a čtvrté podlahy, se pracovníci. KSPP domnívají, 
že zde byla dříve než kaple postavena nějaká starší budova, o 
jejíž existenci jsme dosud nevěděli.

Die Durchforschung einer Kapelle in Osoblaha. Der Hau der 
Kapelle ist älter als die eigentliche Kirche und stammt aus 
der ersten Hälfte des XIII. Jahrh. Erbaut wurde sie auf Resten 
eines, älteren Baues, wie die über 2 m tiefen Fundamente und 
die vier festgestellten Fussböden beweisen.




