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Co prozradilo sklepení měšťanského domu č. p. 21 v Odrách (Srdíčko)
Je konec listopadu roku 2003. Venku je nevlídné počasí, a tak při chvilce čekání na odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Odrách vyhlížím ven z okna na náměstí. Za tak škaredého počasí se ruch na náměstí uklidnil 
natolik, že skoro nikoho není vidět nic nakupovat, vyřizovat, zkrátka, nikdo se venku zbytečně nevyskytoval. Jen občas 
z domu č. p. 21 na Masarykově náměstí (tehdy vinárna Srdíčko, dnes kavárna & vinárna Nové srdce - foto č. 1) vyjede 
kolečko s nějakým hliněným materiálem, který je vyklopen do připravené vlečky.
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Foto či. 1 - Současný vzhled Kavárny a vinárny Nové srdce v Odrách

Po chvilce mě ale napadlo, že bych se tam měl zajít 
podívat. Vždyť ten materiál vypadá tmavě, jako nějaké 
kulturní vrstvy. A opravdu. Proto jsem přivolal svého 
bratra Karla s detektorem, s nímž jsem se pokusil vnutit 
do těch prostor, které byly právě vyklízeny. To se nám 
povedlo a po dohodě s majiteli domu (foto č. 2) nám 
bylo umožněno společně s Pavlem Lapčíkem a Tomášem 
Petruskem vyklízené sklepení prohledat. T. Petrusek 
a P. Lapčík kulturní vrstvy nakopávali a prohledávali 
detektorem. Zbytek zeminy jsem prohledával s bratrem 
Karlem. Našim cílem bylo vysbírat všechen keramický, 
skleněný a kovový materiál, abychom mohli určit stáří 
jednotlivých částí sklepení. Dále jsme se domluvili, že 
nálezy mincí nám pomůže určit numizmatik František 
Macek. Během jednotlivých vyvážek jsme měli možnost 
detailně prozkoumat prostory celého sklepení (foto č. 3). Foto č. 2 - Majitelka domu paní Libuše Tvarůžková s bratry 

Wiltschovými
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Do sklepení se vchází z chodby po několika schodech. 
Pravoúhlým odbočením doleva se ocitneme v nízké 
klenuté chodbici (foto č. 4), která je po levé straně 
přerušena dvěma hlubokými výklenky (foto č. 5 a 6) 
a klenutým vstupem do prostory pozdně renesančního 
sklepa (foto č. 7).

Foto č. 3 - Půdorys sklepení domu č. p. 21 na náměstí 
v Odrách s popisky

Foto č. 4 - Chodbicový sklep

Foto č. 5 - Zaklenuté výklenky chodbicového sklepa - pohled 
od vstupu do sklepa

Foto č. 6 - Zaklenuté výklenky chodbicového sklepa - pohled 
ze sklepa ke vstupu

Foto č. 7 - Východ z renesančního sklepa do chodbicové části
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Na konci chodbice je klenutý vstup (foto č. 8) do vývojově 
nejmladšího barokního klenutého sklepa (foto č. 9), 
kterým byl podsklepen prostor bývalého podloubí. 

V prvním výklenku po levé straně chodbice (foto č. 10 
a 11) zaujme nenápadná skrýš napravo od zadní stěny. 
To dokládá, že chodbicový sklep vznikl v neklidných 
dobách stavebního vývoje města. Skrýš má přibližné 
rozměry 40 x 30 cm.

Foto č. 8 - Klenutý východ z barokního do chodbicového 
sklepení

Foto č. 9 - Barokní sklepení - pohled ke vstupu

Foto č. 10 - První výklenek se skrýší

Foto č. 11 - Druhý zaklenutý výklenek
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Po pravé straně chodbice jsou malé nezaklenuté 
výklenky (foto č. 12), které sloužily pravděpodobně 
pro uchovávání potravin. První výklenek (foto č. 13) byl 
v minulosti prolomen do vedlejšího domu k Šubrtům 
a nebyl doposud pevně zazděn (foto č. 14). Zřejmě se 
jednalo o středověkou únikovou cestu z ohroženého 
domu.

Chodbicová sklepení se stavěla v období vrcholného 
středověku. V pevných horninách byla tato sklepení 
vyrubávána hornickým způsobem. Tam, kde nebyla 
hornina samonosná, však sklepení tohoto typu byla 
povětšinou vyzdívána z lomového kamene. To je náš 

případ. Když byla taková sklepení rubána v rostlé 
hornině, říkalo se jim lochy. Lochy na našem území 
vznikaly převážně ve 12.-13. století. Později byly takové 
sklepy stavěny z lomového kamene a z opuky. Rámcově 
lze používání tohoto druhu sklepení v domě č. p. 21 
datovat dle nálezů keramických a skleněných střepů 
do první půle 14. až do první půle 15. století (foto č. 15).

Jeden kus keramiky vypálený do cihlové barvy 
představuje okraj s rádlovaným vzorem v podhrdlí (foto 
č. 16). Ten lze zařadit do první poloviny 15. století. Dále 
byly vyzvednuty tři šedočerné kusy výdutí nádob ze zrnité 
hlíny (s průměry kamínků 2-3 mm) s vodorovným 
rýhováním a s částí den o průměru 8 centimetrů (foto 
č. 17). 

Foto č. 12 - Nezaklenuté výklenky v chodbici ze strany domu 
Šubrtů

Foto č. 13 - Detail nezaklenutého výklenku

Foto č. 14 - Nedokonale zazděný prostup do sklepení domu 
Šubrtových

Foto č. 15 - Nálezy z renesanční části sklepení

Foto č. 16 - Část podhrdlí keramického hrnce s rádlovou 
výzdobou z chodbicového sklepení

Foto č. 17 - Střepy džbánků bez uch ze 14. stol. z chodbicového 
sklepení
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Uvnitř nádob je výpal zbarven do šedočervena. Protože 
nádoby, pravděpodobně džbánky bez uch, nenesou 
stopy po vytáčení a na dnech jsou stopy podsýpky, daly 
by se určitě zařadit do první poloviny 14. století (foto 
č. 18- 22).

Je pravděpodobné, že sloužily k hostinské činnosti (asi 
na pivo). Musíme si totiž uvědomit, že měšťané z náměstí 
měli odpradávna právo vařit pivo. Zprvu právo vařit 
pivo po týdnu přecházelo vždy na souseda. V polovině 
16. století si však právováreční měšťané z podnětu 
Jana Tomáše ze Zvole založili varnu piva u městské 
radnice. Toto uvařené pivo ale nadále nechávali zrát 

ve svých sklepeních. Tam ho také z velké části určitě 
i vypili. A nepili tam pouze pivo. To dokazuje nález části 
skleněného poháru, který byl moderní v první polovině 
14. století a oblíbený byl ještě v první půli století 15. 
století. Jedná se o takzvaný český pohár, kterému také 
říkali ježek (foto č. 23 a 24). Tento pohár byl vysoký, 
s válcovitým tělem z tenkého foukaného skla. Na 
povrchu byl opatřen nálepem skleněných ostnů a také 
několika nalepenými spirálami. Plochá kulatá podnož 
těsné přiléhala na jeho válcovité tělo. Pilo se z něho 
především víno. Hlavně za husitství se pěstování vína na 
Odersku rozšířilo. Ještě dnes známe místa, kde bývaly 
místní vinice.

Práce na vyvážkách kulturních vrstev pokračovala. 
Nyní pozornost upřeme na sklepení, které se nachází 
po levé straně chodbicového sklepa. Hned po vstupu nás 
upoutala vysoká klenba pozdně renesančního období 
(foto č. 25). Tento prostor má zhruba rozměry 5x4 metry. 
Ve vrcholu valené klenby se nachází zazděná dřevěná 
trubka (foto č. 26), které byly používány pro výstavbu 
městských vodovodů. Zřejmě se přes otvor prostrkávaly 
měděné trubky na dopravu mladého piva do sudů, kde 
pivo dokvašovalo.

Foto č. 18 - Venkovní část 
výdutě džbánku bez ucha 
z chodbicového sklepení

Foto č. 19 - Vnitřní část 
džbánku ze 14. stol. 
z chodbicového sklepení

Foto č. 20 - Dno džbánku ze 14. stol. s otiskem podsýpky 
z chodbicového sklepení

Foto č. 21 - část venkovní 
strany výdotě dřbánku 
ze 14. stol. z chodbicového 
sklepení

Foto č. 22 - Vnitřní 
strana výdutě džbánku 
ze 14. stol. z chodbicového 
sklepení

Foto č. 23 - Střep 
z českého poháru zvaného 
ježek ze 14. - 15. stol. 
z chodbicového sklepení

Foto č. 24 - Replika českého 
pozáru zvaného ježek 
ze 14. - 15. stol.

Foto č. 25 -Stropní klenba renesančního sklepení

Foto č. 26 Dřevěná roura ve vrcholu klenby renesančního 
sklepení
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Ze strany od náměstí je klenba proražena dvěma 
záklenky, které pravděpodobně vyúsťovaly po obvodu 
domu v prostoru podloubí (foto č. 27). Dnes jsou tyto 
otvory zazděné (foto č. 28). V rohu ze strany od hotelu 
Max (dnes Jelen) je opět vidět cihlami zazděný únikový 
otvor v čistě kamenné zdi)foto č. 29)

V tomto sklepení bylo keramického materiálu nejvíce 
(foto č. 30).

Jednalo se převážně o střepy opatřené glazurou hnědé, 
zelené a méně okrové barvy. Po rekonstrukci některých 
nádob bylo shledáno, že se jedná nejméně o zbytky 
6 džbánů s uchy. Z nich dva větší nesou stopy po 
drátkování (foto č. 31 a 32). Dále jeden džbáneček 
s uchem (foto č. 33), dva talíře (foto č. 34 a 35) a trojnohá 
pánvička s držadlem -dreifus - (foto č. 36).

Foto č. 27 - Renesanční sklep s okenními záklenky 
a se zazděným úuikovým otvorem

Foto č. 28 - Detail 
renesančního okenního 
záklenku

Foto č. 29 - Zazděný únikový 
východ z renesančního 
sklepení

Foto č. 30 - Nálezy z renesanční části sklepení

Foto č. 31- Rekonstrukce 
džbánu z renesančního 
sklepení - 18. stol.

Foto č. 32- Rekonstrukce 
džbánu z renesančního 
sklepení - 18. stol.

Foto č. 33 - Rekonstrukce malého džbánku z renesančního 
sklepení - 18. stol.

Foto č. 34- Rekonstrukce talíře z renesančního sklepení 
- 18. stol.
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V této části sklepa bylo po zavedení elektřiny 
i osvětlení. Nalezeny byly zbytky lustru, elektrických 
pojistek a izolátor (foto č. 37). Objeveny zde byly i tři 
střepy skleněných krýglů na pivo (foto č. 38). To nám 
opět dokládá, že se i v této části sklepení provozovala 
pohostinská činnost. Tyto služby bylo zapotřebí 
i zaplatit, a tak není divu, že zde byly nalezeny i tři mince 
z let 1780, 1800 a 1812. Keramický materiál by se dal 
zařadit do století osmnáctého. V tomto sklepení byla 
nalezena i zajímavá ozdoba (foto č. 39). Ta představuje 
mosaznou obroučku elipsovitého tvaru, do níž je vsazena 
skleněná imitace broušeného kamene. Ozdobou mohlo 
být opatřeno držadlo hole nebo vazba knihy atd. Dále 
zde byla nalezena malá alianční pečeť neznámého 
šlechtického rodu (foto č. 40 a 41).

Nyní si všimněme největšího sklepního prostoru, který 
má vstup na konci chodbicového sklepa (foto č. 42). 
Jeho plocha má přibližně rozměry 5x5 metrů a nachází 
se pod bývalým podloubím tohoto domu. Ze strany 
od náměstí

Foto č. 35 - Rekonstrukce talíře z renesančního sklepení 
- 18. stol.

Foto č. 36 - Rekonstrukce trojnohé pánve (dreifus) 
z renesančního sklepení - 18. stol.

Foto č. 37 - Zbytky elektro instalace osvětlení z renesančního 
sklepení

Foto č. 38 - Střepy rozbitých krýglů z renesančního sklepení

Foto č. 40 - Pravděpodobná 
podoba erbů na pečeni 
poízená Františkem Mackem

Foto č. 41 - Otisk pečetidla 
nalezeného v renesančním 
sklepení

Foto č. 39 - Ozdoba s napodobeninou broušeného kamene 
z renesančního sklepení
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je uprostřed klenba opatřena otvorem pro okno. Tím se 
v moderním období vhazovalo uhlí pro vytápění domu. 
V rohu zdi ze strany od hotelu Max (dříve Jelen) se ve zdi 
nachází podezřelé místo. Jako by zde byl dodatečně 
zazděn únikový otvor do sousedního domu. Ale to může 
být jenom čistá spekulace. Nutno ještě dodat, že výkopy 
zde neobsahovaly žádný keramický materiál. Pouze 
pod sklepním okénkem byla nalezena nejmladší mince 
z roku 1825. Ta ale mohla spadnout do sklepa z náměstí, 
kdy ji tam možná ztratil nějaký procházející občan nebo 
návštěvník města.

Protože se s bratrem Karlem věnujeme archeologii 
delší dobu, máme nashromážděny v depozitáři Katovny 
v Odrách spousty podobných nálezů. Nyní, když jsme 

starší a nohy nám již tolik neslouží, snažíme se tyto 
materiály zhodnotit. Pro tento účel znovu pročítáme 
terénní záznamy z deníků, kterých máme několik. Tak 
se dnes s odstupem času můžeme podělit s veřejností 
o kulturní dědictví našeho města, které bylo ukryto stovky 
let v podzemí. Aby ty střípky historie byly k vidění, 
pokoušíme se zrekonstruovat některé keramické nádoby 
slepením nalezených střepů (foto č. 43), konzervovat 
kovové předměty a také v rámci našeho Historicko-
-vlastivědného spolku vypracovat popisy nalezených 
mincí nebo i jiných, drobných uměleckých předmětů.
Dnes vám konečně můžeme představit průzkum sklepení 
jednoho měšťanského domu v Odrách. Díky pochopení 
jejich majitelů paní Libuše Tvarůžkové a jejího syna 
Petra Tvarůžka se vše podařilo. Ne všichni majitelé 
měšťanských domů v Odrách by takový průzkum hned 
tak někomu povolili.
Závěrem vyslovím přání, aby toto námi prozkoumané 
sklepení prozkoumali odborník na historii stavebních 
konstrukcí a archeolog. Neděláme si patent na rozum. 
Nakonec se může ukázat, že námi uváděné datování bude 
třeba poopravit.
Součástí naší zprávy z průzkumu tohoto sklepení jsou 
fotografi e sklepení pořízené Ing. Petrem Lelkem dne 
23. 2. 2004, nákres půdorysu sklepních prostor, fotografi e 
restaurované keramiky, hodnocení nalezených mincí 
od Františka Macka s kresbou nalezeného pečetidla 
a zpráva o hodnocení nalezené ozdoby s umělým 
kamenem zpracovaná Radovanem Tomickým.

Květoslav Wiltsch, člen HVS Odry

Foto č. 42 Barokní sklepení - pohled na čelo s okenním 
záklenkem vedoucím na náměstí

Foto č. 43 - Tvarová rekonstrukce nádob z renesančního sklepení - 18. století


