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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Středověk a novověk
V interiéru presbytáře kostela byly v roce 2012 realizovány tři archeologické sondy (S1 – S3; obr. 114).
Důležité zjištění představuje zachycení části původního
pohřebiště, předcházejícího výstavbě stávajícího kostela
sv. Martina z let 1802–1803 a vázaného k původnímu patrně dřevěnému kostelu, poprvé v písemných pramenech
připomínanému k roku 1276 (Prix 2004; Hosák 2004,
756; Kronika farnosti Pustá Polom). Stavební pozůstatky
původního středověkého kostela nebyly v rámci výzkumu zachyceny, dle předpokladu Dalibora Prixe se však
měl nový kostel stavět v blízkosti dosavadního, nikoliv
na jeho místě. V době výstavby nového kostela tak mohl
původní kostel nadále sloužit svému účelu, a teprve po
dokončení novostavby byl tento rozebrán. Výzkumem
bylo zachyceno základové zdivo jihovýchodního nároží,
jižní a severní obvodové zdi presbytáře, narušující horizont pohřbů nacházejících se na hřbitově kolem původního kostela (obr. 115). V presbytáři nového kostela nebyly
objeveny žádné interiérové pohřby, plně v souladu s nově
nastoupenou praxí vycházející z císařských dekretů z 80.
let 18. století. V interiéru presbytáře se dobře dochoval
stavební horizont představovaný vrstvami stavebního odpadu (cihlový prach, fragmenty cihel a malty). V rámci
tohoto souvrství byla zachycena rovněž popožárová planýrka, související patrně s požárem krovu novostavby
kostela v listopadu roku 1803 (Kronika farnosti Pustá
Polom). Tyto vrstvy tvořily podklad pro oltářní stupeň,
zhotovený nejprve ze dřeva, později z cihel.
František Kolář
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Resumé
Pustá Polom (Bez. Opava), Martinskirche. Neuzeit.
Kirche. Rettungsgrabung.

RAKOVÁ U KONICE (OKR. PROSTĚJOV)

„Dolní padělky“, „Za humny“, „Niva“. Středověk,
novověk. Sídliště?. Povrchový sběr.

Lokalizace: trať „Dolní padělky“ – plocha mezi
body: 1) X = 1118112, Y = 568349; 2) X = 1118165, Y =
568270; 3) X = 1118331, Y = 568381; 4) X = 1118276,
Y = 568471 (S-JTSK); trať „Za humny“ – plocha mezi
body: 1) X = 1118072, Y = 568436; 2) X = 1118091, Y =
568452; 3) X = 1117942, Y = 568733; 4) X = 1117918, Y
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= 568725 (S-JTSK); trať „Niva“ – bod v okruhu 50 m: X
= 1118455, Y = 568865 (S-JSTK).
Během rekognoskace terénu prováděné v jarních
měsících roku 2011 na polích na katastru obce Raková
u Konice bylo na plochách vymezených výše uvedenými souřadnicemi zjištěno několik nápadných kumulací
keramiky. V trati „Dolní padělky“ byly nalezeny 3 fragmenty z nádob s příměsí tuhy datovatelné do průběhu 2.
poloviny 13. století až počátku 14. století. Další 3 kusy
zlomků pocházejí z nádob ze 14. století, a to typických
pro olomoucký keramický okruh, neboť jde o béžovožlutou písčitou, tzv. „krupičkovou“ keramiku. 1 kus výduti
je datovatelný do 15.–16. století a jedná se o fragment
nádoby loštického typu s charakteristickými puchýřky.
Dalších 15 kusů keramiky je datovatelných rámcově
do období novověku. Bylo nalezeno též několik vzorků
vápence, tudíž nelze vyloučit možné zpracovávání této
suroviny v nejbližším okolí. Další 2 kusy keramiky s výraznou příměsí tuhy pochází i z prostoru jihovýchodně
od souřadnicemi vymezené plochy, avšak stále náležející
do trati „Dolní padělky“. Pocházejí z polohy nacházející
se blízko vodoteče. Ze stejného prostoru pochází i cca
13 kusů novověké keramiky, včetně malého fragmentu
neglazovaného kachle. Z tratě „Za humny“ z prostoru
vymezeného výše uvedenými souřadnicemi pocházejí 2 kusy keramických zlomků s příměsí tuhy a opět 3
kusy tzv. „krupičkové“ keramiky ze 14. století. Dalších 5
kusů keramiky náleží časově do období novověku. Z trati „Niva“ (okolí vymezeného bodu), z místa prameniště
menší vodoteče, pochází 1 kus „krupičkové“ keramiky
typické pro 14. století a olomoucký keramický okruh.
První zmínka o obci Rakové je z roku 1276 (de Racowe;
Hosák, Šrámek, 1980, 359).
Karel Faltýnek, Pavel Šlézar
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Resumé
Raková u Konice (Bez. Prostějov). Mittelalter, Neuzeit. Siedlung?. Oberflächensammlung.

ROSICE (K. Ú. ROSICE U BRNA, OKR. BRNO-VENKOV)

„Plachty“. Středověk. Sídliště. Záchranný výzkum.
Lokalizace: S-JTSK 612940.25:1159393.34.
V březnu a dubnu roku 2012 uskutečnili pracovníci
Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum na jihovýchodním okraji
polní tratě „Plachty“ v souvislosti s výstavbou nového
výtlačného vodovodního řadu. Dosud neznámá lokalita

