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nu“. Tuto hypotézu dokládají hrobové jámy zachycené 
pouze v jedné terénní úrovni, v nichž byl ve většině pří-
padů pohřben pouze jeden jedinec. Dalším dokladem jsou 
zřejmě jednorázově vyhloubené hromadné hroby zachy-
cené ve východní části zkoumaného prostoru (obr. 67). 

Během záchranného výzkumu se také podařilo zachy-
tit část výkopu zpevněného dřevěným pažením, který byl 
později interpretován jako pruská sapa zbudovaná během 
obléhání Olomouce v roce 1758 (obr. 68). Další zajímavé 
zjištění představovala pískovcová vrstva zachycená po 
celé délce zkoumané plochy. Tato vrstva bezprostředně 
navazovala na původní terénní úroveň hřbitova. Materi-
ál z ní získaný by mohl poukazovat na blízkost případné 
kamenické dílny, která byla po zániku hřbitova zplanýro-
vána. Posledním dokladem využití tohoto prostoru v ob-
dobí vrcholného středověku dokládá zásobní jáma, z jejíž 
výplně byly získány keramické fragmenty, které lze rám-
cově datovat do období 13. století.

Peter Kováčik, Vít Hadrava
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Resumé
Olomouc (Kat. Olomouc-město, Bez. Olomouc), Me-

ssegelände Flora. Mittelalter, Neuzeit. Friedhof. Rettu-
ngsgrabung.

OLOMOUC (K. Ú. NEMILANY, OKR. OLOMOUC)
Ulice Rudolfa Chorého. Střední doba hradištní. 

Sídliště. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JSTK (X:Y) – 1125997.43 : 547771.28

V březnu až červnu 2014 byly prováděny při stavbách 
pěti nových rodinných domků podél ulice Rudolfa Cho-
rého v Olomouci–Nemilanech záchranné výzkumy, na-
vazující na předchozí aktivity v letech 2010 – 2012. Lo-
kalita leží na mírném jižním svahu s nadmořskou výškou 
210 – 212 m. Na zkoumaných plochách (793 m²) bylo 
odkryto 62 sídlištních objektů a část kulturní vrstvy s ná-
lezy z neolitu (VK), eneolitu (MMK, KZP), starší a pozd-
ní doby bronzové (věteřovská k., kultura lužických po-
pelnicových polí), doby halštatské, laténu, střední doby 
hradištní a novověku. 

Na ploše lokality byly rozpoznány dva ojedinělé ob-
jekty – sloupová jamka a část chaty s nálezy datovanými 
do střední doby hradištní. Chata (obj. 93) byla v superpo-
zici s objektem kultury s moravskou malovanou kerami-
kou. Výsek zkoumané chaty měl orientaci ve směru se-

verozápad – jihovýchod a rozměry 3,6×min. 0,7×0,65 m. 
Na dně severovýchodního nároží chaty byla vypreparo-
vána kumulace kamenů z pece. Při rozebírání pece byl 
získán velký zlomek keramické střešní krytiny. Jedná se 
o další zajímavý případ přítomnosti střešní krytiny v síd-
lištním kontextu z 9. – 10. století v prostoru „velké“ Olo-
mouce (Šlézar 2013). Keramika je totožná s nálezy z ne-
dalekého pohřebiště v poloze „Na kopci“ (Přichystalová, 
Kalábek 2014).

Marek Kalábek
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Resumé
Olomouc (Kat. Nemilany, Bez. Olomouc), Rudolfa 

Chorého Straβe. Mittelburgwallzeit. Siedlung. Rettungs-
grabung. 

OLOMOUC (K. Ú. OLOMOUC-MĚSTO, OKR. OLO-
MOUC)

Denisova ulice, parc. č. 215, kostel P. Marie Sněž-
né. Raný středověk, novověk. Sídliště, fortifi kace, 
město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: okolí bodu v S-JTSK: Y: 546741.03 X: 
1121277.49

Kostel Panny Marie Sněžné je součástí bývalého jezu-
itského areálu s kolejí, školami a konviktem s kaplí Boží-
ho Těla. Je situován na rozhraní Denisovy ulice a náměstí 
Republiky do nejužší části Olomouckého kopce, oddě-
lující Petrské (Předhradí) a Václavské (Dómské) návrší, 
tedy raně středověký hrad od podhradního osídlení a poz-
dějšího královského města. Původně se zde nacházel 
klášter minoritů s kostelem Panny Marie (Šlézar 2013). 
Příchod minoritů do Olomouce lze klást před polovinu 
13. století, snad již k roku 1237. Olomoucký konvent mi-
noritů patřil k nejvýznamnějším v česko-polské řádové 
provincii a stal se rodovým pohřebištěm moravské větve 
rodu Šternberků i řady jiných významných šlechtických 
rodů. Roku 1569 se do uvolněného kláštera nastěhovali 
jezuité. V letech 1584 – 1591 došlo k úpravě starého kos-
tela. Význam kostela Panny Marie vzrostl v roce 1623, 
kdy zde byly umístěny ostatky sv. Pavlíny, ochránkyně 
proti moru, která se stala patronkou města Olomouce. 
V letech 1712 – 1719 byl na základech starého kostela 
vystavěn stavitelem L. Glöckelem nový barokní chrám, 
ovšem s odlišnou severo-jižní orientací. 


