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PROSTĚJOV (K. Ú. KRASICE, OKR. PROSTĚJOV)

„Viš ovce“. Mladší doba hradištní. Sídliště. Záchranný výzkum.

Ve druhé polovině měsíce dubna 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum spojený s budováním
komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Krasice (městská
část Prostějova, okr. Prostějov; ZM ČR 1:10 000, list
24-24-12, 116:336, 116:337, 117:351, 116:352 od Z:J s.
č.). Zemní práce byly realizovány v severní části polní
trati „Višňovce“, tj. na polykulturní archeologické lokalitě známé díky aktivitám A. Gottwalda již počátkem 20.
století (např. Šrot 1975, 64) a výrazně dotčené intenzivní
výstavbou probíhající jižně dnešní ulice J. B. Foerstera od
roku 1996 (nejprve terénním odkryvem Muzea Prostějovska v Prostějově, např. Procházková 1999, následně pak
řadou drobnějších akcí prostějovského pracoviště Ústavu
archeologické památkové péče Brno - namátkou např.
Šmíd 2008, Fojtík 2010).
Prozkoumáno a zdokumentováno bylo tentokrát celkem 12 archeologických objektů, které dokládají osídlení
místa ve střední a mladší době bronzové, v časném laténu
a v období mladohradištním. Časově nejmladší komponentou jsou tedy dva objekty související s dosud neznámou osadou Slovanů mladší doby hradištní - část patrně
obdélné jámy se zaoblenými rohy (snad polozahloubené
chaty?, objekt č. 500) obsahující, vedle přepálených kamenů, též bohatý soubor fragmentů keramických nádob,
a typická zásobní jáma hruškovitého tvaru (objekt č.
503), která ve své výplni skrývala mimo kostry psa též
kosterní pozůstatky tří hospodářských zvířat - torzo skeletu kozy a dva úplné skelety prasat (obr. 113).
Pavel Fojtík

Obr. 115. Pustá Polom, kostel sv. Martina. Pohřby v jižní
části presbytáře. Sonda S1, pohled od severu. Foto F. Kolář.
Abb. 115. Pustá Polom, Martinskirche. Bestattungen im
Südteil des Presbyteriums. Grabungsschnitt S1, Blick von
Norden. Foto F. Kolář.
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Resumé
Prostějov (Kat. Krasice, Bez. Prostějov), „Višňovce“.
Jüngere Burgwallzeit. Siedlung. Rettungsgrabung.

PUSTÁ POLOM (OKR. OPAVA)

Kostel sv. Martina, p. č. 1. Novověk. Kostel. Záchranný výzkum.
V souvislosti s rekonstrukcí podlahy v presbytáři
kostela sv. Martina v Pusté Polomi proběhl v roce 2012

záchranný archeologický výzkum, realizovaný archeologickým pracovištěm Národního památkového ústavu Ostrava (akce č. 5/12). Ves Pustá Polom se nachází na území
historického Slezska, v mělké pramenné pánvi říčky Seziny, přibližně 12 km jihovýchodně od Opavy, 9 km jižně
od Kravař a 9 km severně od Bílovce. Kostel je situován
na západním okraji obce, v nadmořské výšce cca 440 m.
Ves Pustá Polom (něm. Wüst Pohlom) byla založena
pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století. Před rokem
1238 se dostala do majetku hradišťského kláštera premonstrátů a fungovala zde jako lokální středisko části
klášterních statků na Opavsku. Kostel sv. Martina představuje klasicistní novostavbu z let 1802–1803, postavenou nákladem baronů Kalckreutherů za přispění obce
a hrabat Larisch-Mönnichů a Wilczků na místě původního dřevěného kostela nejasného stáří. Farní kostel v Pusté Polomi se v písemných pramenech poprvé připomíná
k roku 1276 (Prix 2004).
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