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Zusammenfassung
Litovel (Bez. Olomouc), B.-Němcové-Straße, Parz. Nr. 1642. Spät-
mittelalter bis Neuzeit. Siedlung, Stadt, Wasserlauf. Rettungsgra-
bung.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar,

Litovel (okr. Olomouc)
Jungmannova ulice č. p. 648, parc. č. 92.
Středověk, novověk. Sídliště, město. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – 1108376.41:558433.44.

V měsíci srpnu roku 2016 proběhl archeologický výzkum bě-
hem hloubení základových pasů (sondy S1/16 až S4/16) pro ro-
dinný domek na Jungmannově ulici (obr. 61: 2). Několik metrů 
východně od staveniště byla zároveň hloubena jímka pro nádrž 
na dešťovou vodu (sonda S5/16) a později západním směrem 
i kanálová přípojka (sonda S6/16). Lokalita se nalézá v městském 
historickém jádru, a to při jeho východním okraji.

V případě výše zmíněných základových pasů (sondy S1/16 až 
S4/16), a to v místě demolice staršího domu, se jednalo o výkopy 
s maximální hloubkou 0,90–1,00 m. Byly tak proťaty uloženiny 
nalezenou keramikou datované od průběhu 14. století až do mla-
dého novověku. Na některých zkoumaných profilech byla patrná 
i výrazná požárová vrstva, indikovaná různě velikými fragmenty 
silně přepálené mazanice. Z ní pochází světlá „krupičková“ kera-
mika z průběhu 14. století, typická pro olomoucký keramický 
okruh. Pouze lokálně se dochovaly pozůstatky i jiné, mladší po-
žárové vrstvy. Ojedinělé torzo kamenné zdi stavěné na vápennou 
maltu, s patou v hloubce 0,45 m a šířkou 0,50 m, bylo součástí 
výše zmíněné starší demolované stavby. Menší plocha parcely 
byla původně také podsklepena. Sonda S6/16, kanálová přípojka, 
směřovala přibližně západním směrem doprostřed Jungmannovy 

ulice. V nejhlubším místě dosáhla úrovně 2,10 m pod stávajícím 
povrchem, ale k dosažení intaktního geologického podloží zde 
nedošlo. Na profilu bylo patrné 0,30 m mocné tmavě šedé až 
černé souvrství organogenních středověkých uloženin komuni-
kačního charakteru. Na něj nasedaly další pochůzné vrstvy tvo-
řené světlejšími písčitými, jílovitými, ale i kamenitými pozdně 
středověkými až novověkými vyrovnávkami terénu.

Sonda S5/16, výkop pro nádrž na dešťovou vodu, měla roz-
měry 2,00 × 2,00 m, přičemž v hloubce 1,90 m pod stávajícím 
povrchem bylo dosaženo intaktního geologického podloží. To 
zde tvořil mírně namodralý prachový jíl. Jeho zbarvení způ-
sobily částečně organogenní středověké uloženiny mocné 
0,50–0,60 m. Částečně byl prozkoumán také do tohoto podloží 
zahloubený objekt, jehož dno se nalézalo na úrovni 2,20 m 
pod stávajícím povrchem. Pozoruhodným nálezem byla část 
zvířecího skeletu spočívajícího přímo na podloží, avšak výko-
pová jáma pro jeho uložení nebyla nijak patrná. Z vrstvy nále-
žející přelomu 14. a 15. století pocházely dva střední frag-
menty střešní krytiny – prejzů. Jejich výskyt by hypoteticky 
mohl souviset s někdejší nedalekou městskou tzv. „Jateční 
brankou“, která byla součástí městských hradeb na jejich vý-
chodní straně. Zbylé uloženiny od hloubky cca 1,30 m nále-
žely staršímu a mladému novověku, případně recentu. Do 
těchto vrstev byl přibližně uprostřed sondy zahlouben mírně 
lichoběžníkovitý výkop o rozměrech 1,30 × 0,70 × 1,25 × 0,85 m 
se dnem v hloubce asi 1,10 m. Jeho výplň byla tvořena světlou 
žlutookrovou hlínou pocházející z rozpadlých nepálených ci-
hel s četnými malými fragmenty vápenné líčky. Nacházely se 
zde také četné větší fragmenty nádob datovatelné do období 
počátku mladého novověku.
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Zusammenfassung
Litovel (Bez. Olomouc), Jungmannova-Straße 648, Parz. Nr. 92. 
Mittelalter, Neuzeit. Siedlung, Stadt. Rettungsgrabung.

Karel Faltýnek, Pavel Šlézar

Litovel (okr. Olomouc)
Kollárova ulice, parc. č. 1675/1.
Novověk. Sídliště, město, komunikace. Záchranný výzkum.

Lokalizace: S-JTSK (X:Y) – linie mezi body 1108127.7:558491.65, 

1108161.04:558323.64, 1108139.08:558241.09, 1108140.93:558090.81.

V měsíci květnu roku 2016 proběhl archeologický dohled bě-
hem rekonstrukce vodovodu na Kollárově ulici (obr. 61: 7). Ta se 
nalézá severovýchodně od historického městského jádra, avšak 
v jeho těsné blízkosti.

Linie výkopu (šířka maximálně 1,00 m, hloubka 1,60–1,70 m) 
probíhala převážně v původní trase vodovodu, přičemž na něko-
lika místech těsně sousedila i s jinými inženýrskými sítěmi. Na-
vzdory těmto nepříznivým okolnostem se archeologické situace 
zdařilo zdokumentovat celkem na pěti místech, především mezi 
body č. 1 a 2 v úseku dlouhém asi 175 m. Na čtyřech profilech byla 
v hloubce cca 0,55 m zjištěna velmi kvalitní kamenná dlažba (v jed-
nom případě jiná, patrně mladší, již v hloubce 0,37 m), pod níž se 
nacházely další úrovně původních pochůzných terénů. Tvořily je 
kamenité, písčité a jílovité vyrovnávky, v několika případech 
proložené i maltovitou stavební sutí se zlomky cihel a kamenů. 

Obr. 64. Litovel, ulice B. Němcové, pískovcový kvádr s letopočtem 1672.  
Foto K. Faltýnek.
Abb. 64. Litovel, B.-Němcové-Straße, Sandsteinblock mit Jahreszahl 1672.  
Foto K. Faltýnek.


