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1. Cíl a rozsah výzkumu
V rámci postupné celkové rekonstrukce posvátného okrsku přistoupilo město Ostrov
v letošním roce 2006 i k rekonstrukci piaristického kostela Zvěstování Panny Marie. Pro
zjištění případného odvětrávacího systému a odhalení případných stavebních fází kostela bylo
rozhodnuto provést předstihový archeologický výzkum a probíhající stavební práce sledovat
formou archeologického dozoru. Předstihový výzkum v kostele probíhal od 15. března do 3.
května 2006, archeologický dozor byl prováděn průběžně podle potřeby.

2. Historie kostela
Bývalá piaristická kolej byla založena roku 1666 a dokončena roku 1673. Součástí
areálu je kostel Zvěstování Panny Marie, který byl vysvěcen roku 1674, a tři kaple - Pohřební
kaple sv. Anny, kaple sv. Floriána a kaple Panny Marie Einsiedelnské. Piaristé působili
v Ostrově do roku 1876, do opuštěného kláštera se posléze nastěhovala kongregace Sester
křesťanské lásky, která se věnovala zejména výchově mladých dívek. Po druhé světové válce
byl areál kláštera intenzivně využíván československou armádou, která objekty zcela
zdevastovala.

3. Dokumentace sond
V prostoru triumfálního oblouku byla vytyčena sonda 1 o délce 910 cm a šířce 90 cm.
Jako výškový nulový bod byla zvolena stávající úroveň dlažby. V západní části sondy 1 se
v hloubce -30 cm nacházela 240 cm dlouhá vyrovnávací vrstva tvořená maltou a kameny.
V této konstrukci se do hloubky -68 cm nacházela kůlová jamka. Ve východní části se sonda
svažovala směrem do hlavní lodi a měla hloubku od -92 do -146 cm. Ve východní části byl
též zachycen počátek stavební jámy pro krypty. U východní zdi kostela se na podloží
nacházela kamenocihlová konstrukce neznámého určení spojovaná maltou. Pravděpodobně
se jedná o jakýsi druh zpevnění svahu stavební jámy.
Pod dlažbou se do hloubky -24cm nacházelo hlinitomaltové lože. Pod touto vrstvou se
do hloubky -30 nacházela maltová vyrovnávací vrstva. Do hloubky -40 cm pak vrstva tmavší
černohnědé dusané hlíny. Pod touto vrstvou se až na podloží nachází vrstva kypré černohnědé
hlíny s oblázky. V této vrstvě se nacházely zlomky stavebního materiálu a barokní keramiky.
Podloží tvoří kompaktní černohnědá hlína.
Odkrývání terénu v prostoru sondy 2 pak bylo řešeno formou archeologického dozoru.
Tato sonda zkoumala komunikační systém mezi kostelem a Pohřební kaplí sv. Anny. Zemní
práce odhalily pouze zděnou konstrukci jednoho z bočních oltářů a pod ním klenbu západní
krypty.
Kromě objevu stavební jámy, do níž byly postupně vyzděny obě krypty, bylo v rámci
výzkumu odhaleno, že větrací systém hlavní lodě se nenachází pod dlažbou, jak jsme
předpokládali, ale je důmyslně zakomponován do obou zmiňovaných krypt, vzájemně
propojených. Celý systém je pak propojen s Pohřební kaplí sv. Anny a podzemím konventu.

4. Ventilační systém kostela Zvěstování Panny Marie
Ventilační systém je pravděpodobně propojen otvory č.1 v západní kryptě s otvorem
č.7 v kryptě Pohřební kaple sv. Anny a otvorem č.2, který byl pravděpodobně propojen
s otvorem č. 9 na západní stěně kostela . Západní krypta je s východní při zemi propojena
otvorem č. 3 / č. 4 a ve střední části ve výšce cca 120 cm otvorem č. 6 / č. 7 (nyní zazděný).
Ze západní krypty je systém otvorem č. 5 pravděpodobně propojen s ventilačním systémem
konventu. Systém tedy pravděpodobně nasával vzduch otvorem č. 5 přes konvent. Vzduch
pak prošel oběma kryptami a pak otvorem č. 2 / č. 7 do krypty Pohřební kaple sv. Anny a z té
otvorem č. 8 při stropu do zatím nezjištěného vyústění. Systém byl v průběhu provádění prací
částečně funkční, a to tak, že nasával vzduch z krypty Pohřební kaple sv. Anny.

5. Hospodářský dvůr
V jarních v druhé polovině března roku 2006 jsme za účelem zjištění historických
vrstev v severovýchodní části hospodářského dvora blíže obvodové zdi piaristického areálu
nad řekou Bystřicí provedli archeologickou sondu s touto výše přesnější lokalizací.
Sonda byla situována rovnoběžně s východní obvodovou zdí, přičemž její
severovýchodní roh byl vzdálen 840 cm od východní obvodové zdi a 1850 cm od severní
obvodové zdi. Sonda měla rozměry 200 x 600 cm a byla dokopána do hloubky cca 60 cm.
Kromě odhalení historických vrstev měla za účelem zjistit, zda v těchto místech nebyly
druhotně ukládány nepotřebné architektonické články.
V recentních dobách, kdy posvátný okrsek využívala armáda, podél obvodové zdi
stávaly dílny na opravu vojenské techniky s četnými, jen mělce založenými příčkami. Tomu
odpovídala i skladba vrstev, které tato sonda zachytila. Do 8 cm sonda zachytila betonovou
podlahu, pod níž se nacházela vrstva lepenky a další asi 10 cm vrstva malty, písku, či
zpevněnějšího prostředí. Hlouběji až do 36 cm se pak vyskytovala vrstva kamenité podsýpky
z čediče, která navazovala na přirozené podloží písčito-hlinité říční terasy v různých sice
výškách, ale zhruba v úrovni kolem zmiňovaných 40 cm hloubky. V jižní části sondy byla
výrazná skvrna nafty, prosáklá přes horní recentní vrstvy do písčito-hlinité terasy, o velikosti
200 x 120 cm.

6. Pivovarské sklepy a kanalizační štola v zámeckém parku
Na přelomu září a října 2006 jsme provedli archeologický průzkum bývalých
pivovarských sklepů v Ostrově.
Ostrov měl várečné právo již ve středověku, původně jím disponovali měšťané, od
poloviny 15. století i šlechta. Před rokem 1560 si zřídil pivovar u zámku i hrabě Jáchym Šlik.
Pozdější panský pivovar na místě oproti klášteru byl pak v letech 1725 – 1727 přestavěn na
hodnotnou stavbu pivovaru nového, objekt byl však neuváženě roku 1964 stržen.
Pravděpodobně k němu, nebo ještě k jeho starší stavbě jistě patří i rozsáhlé pivovarské
sklepy, jež se nacházejí v podzemí vulkanitového návrší, zvedajícího se v místě posvátného
okrsku. Jedná se o spletitý systém podzemních chodeb o celkové délce kolem 130 metrů,
který je celý zasekaný do skály asi 6 až 7 metrů pod úrovní terénu. Chodby jsou různé šířky
od 2,5 m do 4 metrů, i různé výšky od 2 do 3 metrů, s bočními menšími sklípky s vysekanými
nikami. Prostory byly původně odvětrávány otvory ve stropě. Sklepy byly přístupné i úzkou,
patrně únikovou chodbičkou v nejzazším rohu sklepů, dnes uzavřenou závalem.

Geologie
Pivovarské sklepy jsou vyhloubeny v konglomerátu různých přechodných typů
vulkanických hornin stratigraficky zařaditelných buď do vulkanogenního souvrství
sokolovské pánve resp. její části nejvýchodnější části – hroznětínské pánve, anebo již přímo
k horninám doupovského terciérního vulkanismu. Časově se jedná o období terciéru, oddělení
miocén, cca 22 – 19 milionů let. Horniny, v kterých jsou sklepy vyhloubeny, lze pro
zjednodušení rozdělit na cca 2 typy:
Prvním typem jsou silně rozvětralé tufitické jíly, pestře zbarvené (zelené, žluté,
okrové, hnědé apod.). Původní horninou těchto jílů jsou nejrůznější typy pyroklastik,
lapillových tufů a tufitů, které byly po erupci a následné sedimentaci rozloženy do současného
stavu. Tyto jíly se vyskytují v části od ústí sklepů až zhruba k druhé řadě bočních sklípků.
V jednom z těchto sklípků lze vidět přechod jednoho typu hornin do druhého formou ostrého
kontaktu. Tento kontakt pěkně dokumentuje změnu v charakteru vulkanismu zdrojového
sopouchu, kdy podložní polétavé tufy jsou překryty výlevnými čediči (druhý horninový typ)
tvořící nadložní vrstvu.
Druhý horninový typ je tedy představován silně rozpukaným a rozvětralým, ale stále
mnohem lépe soudržným, nefelinicko-leucitickým bazanitem (čedičem). Prostory za druhou
řadou sklípků jsou již vyhloubeny v tomto typu horninových vulkanických konglomerátů.
kanalizační štola v zámeckém parku
V polovině června roku 2006 byla v zámeckém parku při úpravě parterů mezi
Letohrádkem a Piaristickou kolejí bagrem narušena kanalizační štola ve směru od bývalých
pivovarských sklepů k řece Bystřici. Kanál se nacházel asi 95 m severně od Letohrádku.
Kanál byl široký 65 cm přičemž oba jeho boky tvořila zídka z lomových kamenů široká vždy
cca 10 cm. Dno kanálu bylo vyspádované na střed, přičemž jeho hloubka na bocích činila 110 cm a ve středovém kanálku o 14 cm více. Kanál byl uzavřen překladovými svorovými
deskami, v tomto úseku bagrem poničených.
Kanalizační štola byla barokního původu a s největší pravděpodobností souvisela
s provozem nedalekého, výše zmiňovaného, barokního pivovaru.
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Schématická geologická mapa jihozápadní části Ostrova s legendou a vyznačenou lokalitou
pivovarských sklepů. Zpracováno dle geol. mapy ČR 1:50 000.
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