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BOHUMÍN (K. Ú. STARÝ BOHUMÍN, OKR. KARVINÁ)
Kostel Narození Panny Marie, parcela č. 117/1. 

Středověk (?), novověk. Město. Záchranný výzkum.

V rámci stavební činnosti při statickém zajištění 
a sanaci kostela Narození Panny Marie byly prováděny 
archeologické dohledy u výkopů umístěných podél se-
verní a části západní zdi kostela (č. akce Národního pa-
mátkového ústavu, územního odborného pracoviště Ost-
rava 95/12). Lokalizace místa v souřadnicích JTSK: Y= 
466388.9; X= 1092437.6.

V cca 0,6 m širokém a 2 m hlubokém výkopu táhnou-
cím se podél základové zdi byla v horní části západního 
profi lu zdokumentována novověká valounová dlažba. 
Stratigrafi cky starší následující novověká vrstva dosaho-
vala mocnosti až 1,7 m. Jednalo se o promísené uloženiny 
jílovitých hlín s bývalými hrobovými celky, které se zde 
nacházely před četnými novověkými přístavbami a opra-
vami kostela. Vrstva nebo spíše zásyp obsahoval úlomky 
cihel, fragmenty novověké keramiky a zlomky lidských 
kostí. V bázi severovýchodní části výkopu byla odkryta 
dřevěná deska, pravděpodobně dno rakve, snad i středo-
věkého stáří. Dále bylo zdokumentováno základové zdi-
vo kostela s jeho stavebními prvky.

Pavel Malík

Resumé
Bohumín (Kat. Starý Bohumín, Bez. Karviná), Mariä 

Geburt Kirche, Parz. Nr. 117/1. Mittelalter (?), Neuzeit. 
Stadt. Rettungsgrabung.

BOUZOV (OKR. OLOMOUC)
Intravilán, parc. č. 688/1, 688/9, 688/10 a 691. Vr-

cholný středověk, novověk. Sídliště, městečko, komu-
nikace. Záchranný výzkum.

Lokalizace: plocha mezi body v S-JTSK: 1) Y:571673,64 
X: 1106568,15; 2) Y:571681,58 X:1106615,78; 3) 
571688,99 X:1106622,66; 4) Y:571696,13 X:1106687,21; 5) 
Y:571665,44 X:1106679,01; 6) Y:571650,36 X:1106572,91.

Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) Y:571794,56 
X:1106632,71; 2) Y:571784,77 X:1106607,31; 3) Y:571687,4 
X:1106619,22.

V průběhu podzimních měsíců roku 2012 a jarních 
měsíců roku 2013, avšak s přestávkou v mrazivém obdo-
bí, probíhal záchranný archeologický výzkum v prostoru 
téměř celého náměstí v Bouzově. Tento výzkum byl vy-
volán celkovou rekonstrukcí spojenou s výstavbou nové 
kanalizace ve výše zmíněném prostoru.

V prvé fázi byly sledovány a dokumentovány profi ly 
výkopů pro kanálové stoky a odlučovač ropných látek. 
Tyto linie na několika místech proťaly novověké kamen-
né trativody a vápenné jámy, nejčastěji s výplněmi z prů-
běhu 18. až 19. století. Z těchto výkopů pocházelo mnoho 
fragmentů cihel, s největší pravděpodobností místní pro-
dukce, a dále množství kovářských (?) strusek. Zvláště 
pak před čp. 2, 40, 3 a 4 (od severu k západu) byla doku-
mentována novověká souvrství s nahodilým druhotným 
výskytem středověké keramiky, jejichž báze spočívala 
nejhlouběji 0,5 – 0,6 m pod stávajícím povrchem. Z mís-
ta někdejšího rybníku, zrušeného na počátku 20. století, 
jenž se původně nalézal v prostoru téměř celé parcely č. 
688/9, pochází z druhotné polohy železná spojka dřevě-
ného potrubí. Trasa tohoto vodovodu (?) je však nezná-
má. Rovněž i linie kanalizačních výkopů, která v délce 
přibližně 98,5 m vedla z náměstí směrem k západu (pří-
jezdová komunikace k hradu), a to až k farnímu kostelu 
sv. Gotharda a odtamtud dále již na parcele č. 691 k jihu, 
proťala převážně novověká souvrství. Jejich báze, zvláš-
tě v místě křižovatky s náměstím, spočívala na jílovitém 
podloží v hloubkách více než 1,0 m. Na uloženinách ko-
munikačního charakteru, s maximální mocností kolem 
0,2 m, byla patrná jednorázová mladá novověká dorov-
návka terénu. Tento stav byl pozorován a dokumentován 
až ke kostelu, kde báze těchto uloženin byla již v poně-
kud menších hloubkách. Na parcele č. 691 byly však ar-
cheologické situace v převážné míře porušeny recentními 
výkopy. Intaktní geologické podloží je na lokalitě tvořeno 
světlými hnědožlutými jíly s lokální mírnou přítomností 
až středních kamínků, přičemž během výzkumu, a to ani 
v nejhlubších výkopech přesahujících 3,0 m, nebylo ni-
kde dosaženo skály.

V dalších liniích kanálových výkopů podél západ-
ní strany náměstí, v prostoru před čp. 79, 13, 30 a 14, byly 
dokumentovány profi ly různě mocných souvrství, jejichž 
báze kolísaly od hloubky 0,3 m až po 1,5 m pod stávajícím 
terénem. Tyto uloženiny, jejichž plynulý nárůst byl zřetel-
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