
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Olověná plaketa s motivem lva z Vlasti-

vědného muzea v Olomouci.

(Podle K. Gabrhelíkové (2013, Plaketa

se symbolem evangelisty Marka.)

K prvním archeologickým nálezům v prostoru dnešního děkanátu

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na Křížkovského

10 došlo při výstavbě současných budov na začátku 20. století.

Zpráva byla publikována v roce 1905 v „Der Statistischen Jahrbücher

der königlichen Hauptstatdt Olmütz IV“ (za roky 1900–1904). Během

stavebních prací byly zakresleny pozůstatky základů kostela sv. Petra

a Pavla a zdiva jižně od nich, v prostoru kláštera u sv. Jakuba.

K zajímavým nálezům, dnes bohužel nedochovaným, patřily tři

olověné plakety se symboly evangelistů (anděl, orel, býk), které byly

nalezeny v kamenných skříňkách pod opěrnými pilíři. Plaketu o prů-

měru 4 cm s motivem lva (sv. Marek) datovanou do 11. století objevil

ve starých sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci v 50. letech 20.

století Václav Burian a není vyloučeno, že jde o chybějící čtvrtou od

kostela sv. Petra. Plakety byly ukládány do základů nároží román-

ských kostelů. Po zrušení románské stavby pak byly uloženy pod nový

gotický kostel z důvodu zachování kontinuity mezi oběma kostely.

S kostelem sv. Petra je spojen první profesionální archeologický

výzkum provedený v Olomouci. V letech 1948–1949 dr. Květa

Reichertová z pražského Archeologického ústavu Akademie věd

provedla pod supervizí doc. Jaroslava Böhma zjišťovací odkryv,

vedený snahou objevit nejstarší olomoucký raně středověký kostel.

Výzkum však doložil dochované základové zdivo až „pozdně gotické

fáze“ kostela sv. Petra.

Drobné záchranné akce probíhaly později až od 70. let minulého

století, většinou při pokládání inženýrských sítí (dr. Josef Bláha, dr. Vít

Dohnal).

V letech 2015–2017 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný celkovou rekonstrukcí budovy

děkanátu Filozofické fakulty UP OL (prováděl Národní památkový ústav, ÚOP OL).

Ve třech etapách byla postupně prozkoumána severní a východní část nádvoří, dvorek na východní

straně budovy a dvě nové místnosti v severním suterénu.

Základová zdiva i hroby na nádvoří se nacházely již v úrovni od 20 cm pod povrchem. Povrch skalního

podloží na nádvoří byl zjištěn v úrovních kolem 80 až 100 cm, naopak na severní straně kostela

podloží klesá k severu a skálu překrývá písek.

Odkryv základových zdí kostela doložil, že jsou v poměrně dobrém stavu, a navíc přispěl k poznání

některých nových konstrukčních detailů.

Základové zdivo kostela je z neopracovaného kamene pojeného kvalitní vápennou maltou, druhotně

byly použity i opracované kvádříky. Loď je dlouhá 18 m, široká 16 m. Na východě na ni navazuje

presbytář, doložený v délce 8,3 m (podle dokumentace z r. 1905 pokračoval pod budovu a měl

polygonální závěr). Do presbytáře byla zapuštěna z cihel zděná krypta (renesanční).

Vnitřní prostor lodi byl patrně zaklenut klenbou spočívající na středním pilíři, dva sloupy podepíraly

kruchtu na západní straně.

V ose západního průčelí stála čtyřboká věž, kamenné základy při severní straně jsou pozůstatky věže

z 80. let 17. století.

Archeologický výzkum tak potvrdil starší poznatky, a to, že dochované základové zdivo kostela sv.

Petra a Pavla je gotické s mladšími dostavbami, ve zkoumané ploše nebyly zachyceny doklady starší

románské fáze kostela (pouze hradba z 1. poloviny 13. století). Chyběly také raně středověké hroby.

Některé nálezy (zlomky opracovaných románských architektonických článků ze spongilitu, olověné

plakety se symboly evangelistů) naznačují, že raně středověký kostel sv. Petra se nacházel někde

poblíž, nejpravděpodobněji severněji, blíže Tereziánské zbrojnici.

Pohled na odkryté základy kostela sv. Petra a Pavla od východu, 2015. Pohled na západní část lodi kostela a věž od severu, 2015.

Zdiva v prostoru kláštera sv. Jakuba z různých časových

fází jeho existence, pohled od jihu, 2016.

Půdorys kostela sv. Petra a Pavla a dalších

staveb, dokumentovaných v letech 1948-

1949.

Rekonstrukce půdorysu kostela sv. Petra a Pavla. 

Červeně – půdorys na základě archeologických výzkumů na nádvoří;

zeleně – zdivo odkryté v roce 2016;

oranžově – předpokládaný půdorys severní strany lodi kostela.


