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Z áÍlleváci _výzkum_ve_Stramberku. 

Jiří. Pavelčík

Pra Krajské středisko památkové péče v Ostravě uskuteč
nila expositura v Opavě ve spolupráci se Slezským museem v 
Opavě /V. Šikulová/ zjišťovací výzkum v prostoru chráněné 
oblasti Kotouč. Na žádost KSPP jsme při rocšm sledovali něko
lik problémů.

Především bylo nutno zachránit nepatrný zbytek halstaj- 
ského otsídlení Kotouče na "Panské vyhlídce" v rozloze 9 m^.
Z celkem nevýrazných kulturních vrstev jsme získali atypic
ké zlomky keramiky asi z období slezské kultury.

Při pátrání po. paleolitickém osídlení nebyly zachyceny 
kulturní ̂ vrstvy ani v obou ohrožených: jeskyních západní stě
ny Kotouče ani ve čtyřech abri západní stěny "Jurova kamene". 
Získaná stratigraf ická pozorování, spolu s pylovými analysami, 
a osteologickým materiálem patrně přispějí k řešení proble
matiky ‘ zdejších: jeskynních sedimentů.

Středověká tvrz v prostoru dnešního Smetanova pomníku, 
na vrcholu "Jurova kamene" byla úpravami planiny^na. odpočí
vadlo.- zcela zničena. Podařilo se nám. však alespoň částečně 
osvětlit její fortifikaci. Ukázalo se, že tzv. val, který ji 
obepínal, je jen přirozený skalní masiv. S obranným systémem 
však bezpečně souvisel ve skále vytesaný příkop, snad. dopl
něný palisádou, části středověkých sídelních objektů obdélní
kového^ půdoryau jsme zachytili, na západním svahu "Jurova ka
mene" v blízkosti dnešní ".Studánky míru". Na základě keramic
kého materiálu je lze zařadit do. XIII. - XIV. stol

Poněvadž lom na Kotouči má zintensivnit těžbu j gjména 
směrem na "Jurův kámen", požádalo nás vedení závodu o. prove
dení zjišťovacího výzkumu táto oblasti, aby v případě potře
by bylo možno.; včas provésti zachraňovaní výzkum.. Práce vsak 
ukázaly, že "Jurův kámen" byl jen řídce osídlen. Objekty se 
od okolní půdy- barevně neliší, neboť zemina je značně p.odzo- 
lována a jen ojedinělé shluky silně ovětralých. střepů dávají 
tušit přibližná místa někdejších sídelních, objektů.

Feststellungarrabung; in Štramberk. Durchforscht wurde 
der Rest einer Kulturschichte am; Kotouč. Man verfolgte die 
atratigraphisehen Verhältnisse in zwei Höhlen und in v/ier 
Ahris. Revidiert wurde weiter das System einer mittelalter
lichen Feste auf der Anhöhe "Jurův kámen". Eine Siedlung, aus 
dem XIII. und XIV, Jahrh. konnte im Raume der "Studánky míru" 
festgestellt werden.




