
DALŠÍ VÝZNAMNÉ NÁLEZY

V destrukčních vrstvách přisypaných k hradbě na dvorku při uličce do Bezručových sadů

během stavebních úprav klášterních budov v 16.–17. století byly mezi zlomky cihel,

pálené střešní krytiny, kachlů či skleněných okenních terčíků nalezeny na tři desítky

různě velkých útržků hedvábné tkaniny protkávané pozlaceným dracounem s motivem

labutě pod stromem se šišticemi. Tyto tkaniny jsou však podle způsobu tkaní i motivu

starší, datované do poslední třetiny 14. století až počátku 15. století a pocházejí z Itálie.

Jde o útržky z luxusní tkaniny, z níž byl původně ušit oděv, jeho podobu však nelze

zjistit, muselo se však jednat o oděv vyšších vrstev. Vzhledem k blízkosti kláštera se

zřejmě jedná o část církevního roucha nebo textilie sloužící při bohoslužbě. V Olomouci

jde o první archeologický nález tohoto typu.

Při druhé etapě výzkumu v roce 2016 byl na nádvoří před bývalou tělocvičnou objeven

objekt zasekaný 1,2 m do skály. Při horním okraji měla tato jáma přibližně kruhový

půdorys a průměr 1,05 m, dno mělo v závislosti na tvrdosti horniny nepravidelný půdorys

o rozměrech 0,50 x 0,60 m. Charakter výplně svědčí o jednorázovém zásypu, kromě

hlinitých uloženin obsahoval „hroudy“ žlutého jílu a velké kameny, našlo se relativně

velké množství rybích kůstek, nahodile malé úlomky malty. Mezi nálezy vyniká železná

sekerovitá hřivna (předmincovní platidlo) o délce 0,47 m, další velmi silně zkorodovaný a

blíže neidentifikovatelný předmět ležel na dně jámy. Kromě nahodilých zlomků pravěké

keramiky zásyp obsahoval zlomky nádob, později slepených, datovaných přibližně do

poloviny 10. století. Zcela unikátní je nález břidlicové destičky (117 x 107 x 10 mm)

s rytinou mužské postavy nesoucí v levé ruce kříž. Zajímavá je i poloha objektu –

nacházel se na nejvyšším místě tzv. Petrského návrší.

V závěrečné etapě výzkumu v roce 2017 byl v chodbě suterénu

východního křídla budovy zjištěn objekt kruhového půdorysu

o průměru 1,8 m a zahloubený 0,8 m do skalního podloží. Kromě

četných zvířecích kostí a nahodilých zlomků pravěké keramiky

obsahoval zásyp zlomky keramiky, předběžně datované do 1. poloviny

10. století. Nejzávažnějším nálezem z výplně jámy jsou dva zlomky

pálené střešní krytiny, z nichž jeden byl i s dochovaným pravoúhle

zahnutým okrajem. Na krytině ulpěly stopy malty, což dokládá její

použití na architektuře. Jde již o čtvrté místo s nálezy fragmentů

střešní krytiny z raného středověku v Olomouci a blízkém okolí, z toho

tři byly učiněny na Předhradí.

Analýzy pomocí termoluminiscence, provedené v roce 2018, určily

dobu vypálení krytiny z Křížkovského 10 do velkomoravského období.


