
Hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla je považován za nejstarší farní hřbitov v Olomouci.

Pohřbívání zde trvalo nepřetržitě od středověku až do roku 1784, kdy byl hřbitov v rámci

josefínských reforem zrušen.

25 zemřelých, z toho nejméně 8 dětí, v osmi „patrech“ bylo

pochováno mezi opěrnými pilíři při jižní zdi kostela, v jámě

využívající puklinu ve skalním podloží.

Jáma dosáhla hloubky 2,1–2,4 m pod povrch skalního

podloží.

V prostoru dnešního nádvoří bylo prozkoumáno 57 hrobů náležících k farnímu hřbitovu, z toho se 9 hrobů

nacházelo v interiéru kostela sv. Petra. Hroby byly bez „milodarů“, orientované, zemřelí byli ukládáni v jednotné

poloze na zádech. Doložen je pohřeb ženy s plodem, která zemřela při komplikovaném porodu.

Jen ojediněle byly nacházeny součásti oděvů, jako spínadla, přezky, korálky.

42 hrobů ve střední a východní části nádvoří náleželo spíše ke hřbitovu kláštera u sv. Jakuba. Hroby byly

situovány ve čtyřech řadách, zemřelí byli ukládáni ve směru východ – západ, bez výbavy či součástí oděvů.

Tato část hřbitova je předběžně datována do období vrcholného středověku.

Dalších 486 hrobů bylo odkryto v sondách v suterénu severního traktu dnešní

budovy. Hroby byly v několika patrech nad sebou a vzájemně se porušovaly.

Celková mocnost zkoumané úrovně hřbitova dosahovala přibližně 1,8–2 m.

Orientace hrobů kolísala, zemřelí leželi převážně hlavou k západu a nohama

k východu, ale byly zjištěny i případy vychýlení k S i J, výjimečně i S-J.

V průběhu antropologické analýzy (Mgr. Lukáš Šín, Ph.D.) jsou zjišťovány

demografické údaje (věk, pohlaví zemřelých), ale i stopy různých nemocí,

poškození kostí úrazy apod. Zajímavý je doklad onemocnění syfilidou.

Nejpočetněji byl zastoupen horizont novověkých (zejm. barokních) hrobů -

typické bylo ukládání v rakvích, častá přítomnost devocionálií, případně pak

součásti oděvů, ozdob.

Asi jen 5 % hrobů, a to v nejnižší úrovni hřbitovního horizontu, bylo zcela bez

výbavy a velmi předběžně by se mohly zařadit do období vrcholného

středověku.

V žádné části zkoumané plochy nebyla zjištěna přítomnost hrobů datovaných

do raného středověku.

Během tří etap archeologického výzkumu (2015–2017) bylo v prostoru

nádvoří a v suterénu budovy zachyceno celkem 582 hrobů.

Přírodní podmínky předurčily k četnějšímu pohřbívání prostor severně od

kostela. Jižně od kostela se rozprostírá plošina skalního návrší, hrobové jámy

zde byly zasekány do skály nebo byly využity přírodní pukliny.

Zobrazení polohy kostela sv. Petra a

Pavla se hřbitovem a svatojakubského

kláštera podle W. Müllera (1882,

Geschichte der königlichen Hauptstadt

Olmütz von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart).

HŘBITOV


