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Slovo úvodem

„Mirko, co je to tady za díra a co tady dûlají ti lidé,“ poloÏil jsem otázku své dlouhole-
té kamarádce a spolupracovnici pfii kontrole probíhajících prací na pfierovsk˘ch hradbách.
Psal se rok 1996 a byl krásn˘ letní den. „To jsou archeologové z Brna a ten ãlovûk v té hlu-
boké ‰achtû je doktor Kohoutek.“ Z hluboké nezaji‰tûné jámy, jeÏ ãítala okolo tfií metrÛ,
vylezl huben˘ muÏ s br˘lemi na nose, ãepicí a neskuteãnû ‰pinav˘mi a zablácen˘mi jeans.
Pfiedstavil se jako pracovník archeologického oddûlení z Brna (ten pfiesn˘ název si uÏ oprav-
du nepamatuji) a podáním ruky zaãalo nûkolikaleté pracovní partnerství s nesmírnû své-
rázn˘m a zajímav˘m ãlovûkem.

„Doktore,“ neslo se tichem Horního námûstí, „pr˘ jste se setkal s Jifiím Kohoutkem,“
volal na mû snad nejvût‰í z pfierovsk˘ch patriotÛ, zajímavá hornomûstská figurka, pan Mar-
tínek. Jeho malá postava byla vyváÏena nesmírn˘m duchem poznání a archeologie byla je-
ho nesmírnou láskou. Tento muÏ, byÈ laik, stál za mnoha velk˘mi objevy, aÈ uÏ to bylo
v Pfiedmostí ãi v Pfierovû anebo právû na Horním námûstí. Spolupracoval právû s doktorem
Kohoutkem ãi s kolegy z pfierovského muzea. „Víte, Ïe Kohoutek na‰el nûjaké pískovcové
fragmenty na schodi‰ti z fortny?“ oznamoval sv˘m naprosto specifick˘m zpÛsobem a ne-
smírnû rychlou mluvou pan Martínek. „Ne, nevím o niãem, no to se jdeme podívat.“ A tak
jsme s Mirkou ·vástovou rychl˘m krokem pfii‰li na místo a nevûfiícnû hledûli na veliké pís-
kovcové fragmenty b˘valého stfiedovûkého barbakánu, jeÏ se následnû staly jakousi vzpo-
mínkou na dobu jiÏ dávno minulou a jsou nyní expoziãní souãástí jediného volnû pfiístup-
ného parkánu pfierovsk˘ch hradeb.

Moje setkání s doktorem Kohoutkem mûlo bohuÏel vÏdy jen krátkého trvání a já nemûl
tu ãest a moÏnost s ním trávit více ãasu. Mrzí mû to, protoÏe od chytr˘ch lidí se toho oprav-
du dozvíte mnoho… Projevil-li se pfii práci jak˘koli problém, vÏdy jej fie‰il klidnû a s hu-
morem jemu vlastním. Poslední na‰í spoleãnou akcí byla rekonstrukce nádvofií pfierovské-
ho zámku. S kolegy Honzou Mikulíkem a ZdeÀkem Schenkem prolézali rÛzné, právû
odkryté ‰achty, diskutovali nad problémy a datací jednotliv˘ch nálezÛ a vÏdy konãili jed-
ním: „Doktore, pojìte, jdeme na pivo! Tam to v‰e vyfie‰íme!“

A jednoho dne osifiel HorÀák o zvuãn˘ MartínkÛv hlas, kter˘ byl kdesi v nenávratnu.
A tu jsem se dozvûdûl, Ïe zemfiel i archeolog Jifií Kohoutek. Zlobil jsem se na nû na oba.
S nik˘m se nerozlouãili, jen tak si ode‰li… Ale nechali nás tady pokraãovat v jejich zapo-
ãatém díle. Oba skromní a obûtaví chlapi se holt jednoho dne rozhodli, Ïe prostû odejdou
a setkají se nûkde pro nás na zatím neznámém místû…

Pro odborn˘ svût historikÛ to byla velká rána. A i proto jsem se jednoho podzimního
dne setkal v hospodû s jeho nástupci, kolegy Schenkem a Mikulíkem. Téma bylo jediné.
Vydat kníÏku o pfierovském zámku a zmínit zde samozfiejmû i zesnulé kolegy Kohoutka
a Martínka. „A co tak udûlat v˘stavu s odborn˘m semináfiem v na‰í galerii?“ otázal jsem
se kolegÛ archeologÛ. To uÏ bylo tûÏ‰í. Léto, to je „jejich období“ plné bádání, takÏe mnû
mohli pfiislíbit pouze osobní úãast a pfiíspûvky, ale zaji‰tûní akce, to bylo nad jejich síly. Já
v euforii plné nad‰ení pfii realizaci kníÏky sdûlil, Ïe je zapotfiebí Pfierov zaãít profesionálnû
zviditelÀovat, a proto Ïe uspofiádám soukrom˘ odborn˘ semináfi vûnovan˘ archeologii a Ïe
z nûj vydáme sborník. Do akce se na moji prosbu pfiidal i Jifií Lajtoch, jeÏ si jako primátor
vzal nad celou akcí patronát. Právû on to byl, jeÏ se mnou a kolegou architektem Láìou



Palkem vybojoval mimo jiné realizaci mûstské galerie a rovnûÏ kdysi pfied deseti lety roz-
jel rekonstrukci pfierovského zámku. Byl to on, jenÏ umûl naslouchat nejen m˘m prosbám
o zkvalitnûní památkového fondu Pfierova. M˘mi spolupracovníky se stali provozovatelé
kulturních akcí mûsta – Kulturní informaãní sluÏby mûsta Pfierova (KIS) s fieditelem Rudou
Neulsem, jenÏ musel mnohdy sná‰et rozmary nervozitou postiÏeného Karla Îurka. Pro re-
alizaci a spolupráci s kolegy a se mnou povûfiil vedoucí mûstské galerie Ladu Galovou. Ta-
to Ïena, sama v sobû mající pfiíkladn˘ pracovní dril, dbala snad na v‰e a její kaÏdoranní te-
lefonáty nás nikoho nenechaly klidn˘mi. Jednala s tiskárnou, zafiizovala v˘stavní panely,
vûnovala se dramaturgii celé v˘stavy, domlouvala pfiedstavení v pfiipravované letní diva-
delní scénû, dohody s úãinkujícími, starala se o propagaci v médiích, rozesílala tiskové zprá-
vy, nechala zaloÏit sekci na webu mûsta o v˘stavû, semináfii a sborníku, organizaãnû zaji‰-
Èovala prohlídky Horního mûsta, vym˘‰lení programÛ na celé léto pro letní scénu etc. etc.
To v‰e bylo a je obdivuhodné a my úãinkující jí unisono smekáme a vyjadfiujeme dík!

Pfierov právû letos slavil své malé narozeniny, 755. v˘roãí pov˘‰ení na královské mûs-
to. Tak tro‰ku bez pov‰imnutí, a tak jsme tuto mezeru chtûli dÛstojnû vyplnit. Byla to v˘-
zva! Byl to impuls nás historikÛ pfiinést nûco nového ve svém bádání do vínku mûstu, kde
Ïijeme, které máme moc rádi. Málokdo mnû – nám vûfiil, nicménû 9. ãervna 2011 se mnû
splnil velk˘ sen. NejenÏe v dopoledních hodinách probûhl v Galerii mûsta Pfierova na Hor-
ním námûstí semináfi, jemuÏ vévodily pfiíspûvky nastupující generace hlavnû pfierovsk˘ch
historikÛ, ale rovnûÏ byla slavnostnû zahájena v˘stava Toulky pfierovskou minulostí I, jeÏ
byla vûnována právû doktoru Kohoutkovi a rovnûÏ panu Martínkovi. Semináfi, jeÏ zaãal za
boufilivého poãasí, nav‰tívilo okolo 80 posluchaãÛ, ktefií zaplnili Galerii mûsta Pfierova do
posledního místa. Se sv˘mi pfiíspûvky vystoupili Jan Mikulík, Zdenûk Schenk, Jifií Lapáãek,
Ale‰ Drechsler, Rudolf Procházka a David Bazika. Jako bonus byla zmínûna i magistrátem
pfiipravovaná akce „Mamutov“. Pfiíspûvek pojednával o plánované realizaci velkého ná-
v‰tûvního centra ve svûtovû proslulé lokalitû lovcÛ mamutÛ v Pfiedmostí u Pfierova.

A pak se odpoledne uskuteãnila vernisáÏ v˘stavy spojená se slavnostním otevfiením ke
galerii pfiiléhajícího „Divadla mezi hradbami“. Barokní kytarová hudba v podání dua Two
Peters byla zvolena naprosto citlivû a obãerstvení od mé mámy asi také chutnalo, takÏe
jsme si v‰ichni po pÛlnoci oddechli. A kdyÏ jsem vidûl Ladu Galovou s úsmûvem zamykat
hlavní bránu zámeckého pfiíkopu, kde se „na‰e“ galerie nachází, vûdûl jsem, Ïe v‰e per-
fektnû klaplo. 

A opût v euforii jsme si v‰ichni slíbili, Ïe onen semináfi, jeÏ jsme nazvali „Historick˘ Pfie-
rov“ a jeÏ tak trochu kopíruje podobná olomoucká setkání, budeme realizovat kaÏdoroã-
nû. VÏdy na jiné, jistû zajímavé téma. A pokud to bude v na‰ich silách, souãástí semináfie
bude i v˘stava v Galerii mûsta Pfierova, která byla vedle primární – v˘stavní funkce vybu-
dována mimo jiné i pro realizaci podobn˘ch vzdûlávacích projektÛ jako byl ten ná‰. Jsem
rád, Ïe se mnû podafiilo pro tuto my‰lenku získat i vedení mûsta a vûfiím, Ïe tomu tak bu-
de i nadále. VÏdyÈ obrovská náv‰tûvnost v˘stavy Toulky pfierovskou minulostí I, vûnované
historii Horního námûstí a pfierovsk˘ch hradeb, komentované prohlídky Horního námûstí
s v˘kladem o v˘znamn˘ch památkách, jichÏ se úãastnili kolegové Lapáãek, Schenk, Mi-
kulík i já vãetnû Lady Galové, to v‰e pfiivedlo na HorÀák okolo tfiíapÛltisíce pfiíchozích. 



Na závûr se patfií podûkovat. Mé díky smûfiují nejen Ladû Galové a Rudovi Neulsovi
z KIS Pfierov, ale rovnûÏ fiediteli Muzea Komenského v Pfierovû Radimu Himmlerovi, ko-
legÛm ZdeÀku Schenkovi s Honzou Mikulíkem, fiediteli Státního okresního archivu Jifiímu
Lapáãkovi, Jifiími Lajtochovi a vÛbec v‰em lidem, ktefií tuto akci podpofiili.

Jifií Kohoutek a Václav Martínek ode‰li kamsi na pivo, zapomnûli nám ale fiíci, kterou
z tûch nebesk˘ch hospod si vybrali. Jsem si ale jist, Ïe nás bedlivû sledují okem odborn˘m
a usmívají se tomu, za ãím se tady plahoãíme a co uÏ oni dávno mají za sebou. A tak ten-
to sborník je vûnován právû vám, pánové. Bylo mi ctí s vámi alespoÀ na chvíli spolupra-
covat…

V Pfierovû 12. fiíjna 2011

PhDr. Karel Îurek, vydavatel



Pfiedmluva

Letní mûsíce jsou jako stvofiené pro toulání. A tak jsme se i v Pfierovû toulali – pfierov-
skou minulostí. V˘letní trasy sice nebyly dlouhé ani fyzicky nároãné. Zato v‰ak byly zají-
mavé, turisty a v˘letníky zavedly pfiímo do historického centra mûsta. I kdyÏ o prázdni-
nách obãas pr‰elo a poãasí nebylo vÏdycky pfiíznivû naklonûno vlastivûdn˘m vycházkám,
v˘stava v Galerii mûsta Pfierova mûla o zájemce postaráno tfieba i v de‰ti. DÛkazem toho
jsou více neÏ tfii a pÛl tisíce náv‰tûvníkÛ. 

Zábavnû vzdûlávací projekt Toulky pfierovskou minulostí mûl opravdu úspûch. Poutavû
zpracované panely vûnované nejstar‰ím dûjinám mûsta, archeologické vykopávky, dobové
i moderní fotografie, plány, historické mapy, komentované prohlídky Horního námûstí, be-
sedy, literární soutûÏ, vûdomostní kvíz a fiada dal‰ích aktivit pfiilákaly malé i velké „histo-
riky“. Ti nejpozornûj‰í náv‰tûvníci s bohatou fantazií si urãitû vytvofiili docela barvit˘ ob-
rázek nejen pfierovské historie. Nejvíce si putování minulostí uÏily dûti. Jejich zápal a nad‰ení
byly opravdu nakaÏlivé. A inspirující... Kupodivu jim pfii zdolávání otázek nechybûl poãí-
taã ani televize, docela postaãila mapka, tuÏka a zajímav˘ v˘klad.

Ov‰em cel˘ projekt, jehoÏ autorem je pfierovsk˘ historik Karel Îurek, „odstartoval“ od-
born˘m semináfiem s názvem Historick˘ Pfierov I. Ohlasy byly pozitivní, pfiítomní ná-
v‰tûvníci se zájmem poslouchali o nejnovûj‰ích archeologick˘ch v˘zkumech, o Ïivotû ve
stfiedovûkém Pfierovû nebo o tom, jak daleko jsme s pfiípravami „Mamutova“ v Pfiedmos-
tí. Tûch témat bylo pochopitelnû více a lidská pamûÈ není úplnû spolehlivá. A tak není di-
vu, Ïe se Karel Îurek rozhodl vydat tento sborník. Opravdu mne tû‰í, Ïe odborná i laická
vefiejnost má moÏnost „zopakovat si“ díky tomu to nejzajímavûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í z na‰í
historie. PfiestoÏe jsem celoÏivotní Pfierovák a Pfierov je mou srdeãní záleÏitostí, i já si rád
pfii ãtení jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ osvûÏím své vûdomosti o dûjinách na‰eho mûsta. 

Letos uplynulo pfiesnû 755 let od pov˘‰ení Pfierova na královské mûsto. A k narozeni-
nám se obvykle oslavencÛm dávají dárky. Myslím, Ïe v˘stavu, semináfi i tento sborník lze
chápat jako symbolick˘ dárek. A kdyÏ si vzpomenu, s jakou jiskrou v oku a entuziasmem
se na jafie Karel Îurek snaÏil dát cel˘ projekt dohromady, vûfiím, Ïe v budoucnu nás oprav-
du ãeká slibované pokraãování. 

Ing. Jifií Lajtoch, primátor
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Poznámky ke stfiedovûkému osídlení 
mûsta Pfierova z pohledu nov˘ch
archeologick˘ch v˘zkumÛ

Zdenûk Schenk – Jan Mikulík

V uplynul˘ch letech do‰lo v souvislosti s probíhající intenzivní stavební ãinností v na-
‰em mûstû k nárÛstu poãtu záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ, které pfiinesly velké
mnoÏství nov˘ch informací, pfiispívajících k poznání poãátkÛ a v˘voje stfiedovûkého osíd-
lení Pfierova (obr. 1). V˘sledky v˘zkumÛ tak v˘raznû doplÀují nám známé historické pra-
meny. Ty mapují vût‰inou nejdÛleÏitûj‰í události, které se v minulosti odehrály. V pfiípadû
Pfierova jsme nezfiídka odkázáni pouze na archeologick˘ záznam, díky kterému je moÏné
v nûkter˘ch pfiípadech rekonstruovat události, o kter˘ch písemné prameny mlãí.

Obr. 1 Pohled k Hornímu námûstí, patrn˘ zámek, kaple sv. Jifií a prÛbûh mûstského opevnûní od v˘chodu z ulice Kozlov-
ská, která se promûnila v 80. letech 20. století v panelové sídli‰tû (Foto. Z. Schenk)



Obr. 2 Pfierov. Malá DláÏka. Pohled od západu na trasu parovodního v˘kopu, kde do‰lo v roce 2005 k zachycení ranû
stfiedovûk˘ch objektÛ (Foto. Z. Schenk)

Obr. 3 Pfierov. Malá DláÏka. Pohled na lokalitu. Dnes prodejna a sklad firmy T‰pon (Foto. Z. Schenk)
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Otázkám vrcholnû stfiedovûkého osídlení se po historické stránce dlouhodobû vûnuje
J. Lapáãek (LAPÁâEK 2001; 2008). Po stránce vyhodnocení archeologick˘ch v˘zkumÛ to
byl pfiedev‰ím J. Kohoutek, kter˘ provedl na území na‰eho mûsta nûkolik zásadních ar-
cheologick˘ch v˘zkumÛ. V˘sledky sv˘ch v˘zkumÛ opakovanû zhodnotil ve sv˘ch studiích
(KOHOUTEK 1995, 2001a, b; 2007). 

Tato staÈ si klade za cíl seznámit ãtenáfie s v˘sledky nûkter˘ch nejnovûj‰ích archeolo-
gick˘ch v˘zkumÛ, zejména z let 2005–2011, které nám umoÏÀují mnohdy zajímav˘ po-
hled do minulosti na‰eho mûsta.

Nové dÛleÏité poznatky k ranû stfiedovûkému osídlení vyvíjejícímu se na pravobfieÏí fie-
ky Beãvy pfiedstavují v˘sledky záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ realizovan˘ch v le-
tech 2005 a 2006 v ulici Malá DláÏka. Jedná se o prostor na pravém bfiehu fieky Beãvy, po-
blíÏ pÛvodního brodu, pozdûji mostu. Tato poloha dávala lokalitû dÛleÏit˘ v˘znam. První
písemná zmínka o mostu pochází z roku 1275. S ohledem na strategick˘ v˘znam tranzit-
ní komunikace procházející Pfierovem pfies Pfiedmostí k Olomouci lze pfiedpokládat, Ïe zfií-
zení mostu mûlo star‰í pÛvod. Pfii mostu bylo vybíráno m˘to, a jak dokazují archeologické
objevy, vyvíjelo se zde intenzivní osídlení jiÏ od dob vznikajícího ranû stfiedovûkého sub-
urbia pfierovského hradu. Posléze zde v prÛbûhu vrcholného a pozdního stfiedovûku vzni-
ká rozsáhlé pfiedmûstí. 

První informace o archeologick˘ch nálezech pocházejí z konce 19. stol., kdy pfied bu-
dovou tehdej‰í hospodáfiské ‰koly byla odkryta ãást mladohradi‰tního kostrového pohfie-
bi‰tû. Mezi nálezy jsou uvádûny bronzové esovité záu‰nice, Ïelezné noÏe a stfiepy (âervinka
1928, 167). V roce 1977 byla mezi domy ã.p. 560 a 570 zdokumentována mladohradi‰t-
ní vrstva (10–11. stol.), pût zahlouben˘ch objektÛ a tfii kostrové hroby datované do pozd-
nû mladohradi‰tního ãi vrcholnû stfiedovûkého období (Dohnal 1980). Na tento v˘zkum
v podstatû navázal záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum realizovan˘ v roce 2005. Ten byl vy-
volán stavební pfieloÏkou parovodu na parc. ã. 4378, 4379, 43801 a 4382 (obr. 2). V˘zkum
sice nevelkého rozsahu poprvé zachytil v tomto prostoru star‰í osídlení spadající do 9. stol.
Vyhodnocení keramického materiálu z kulturní vrstvy, nasedající na podloÏí tvofiené písãi-
tou spra‰ovou hlínou a jílem, potvrdilo existenci sídli‰tních aktivit z období stfiední doby
hradi‰tní. Mimo fragmentÛ keramiky byl také získán kamenn˘ brousek opatfien˘ provrtem
pro zavû‰ení. Tento star‰í horizont byl pfiekryt kulturní vrstvou mladohradi‰tního stáfií, za-
chycenou jiÏ v roce 1977. Ta byla místy poru‰ena v˘kopy hrobov˘ch jam z období vrchol-
ného stfiedovûku (Schenk 2006). V˘razn˘ posun v poznání rozsahu stfiedovûkého osídlení
v ulici Malá DláÏka pfiedstavují v˘sledky záchranného v˘zkumu realizovaného v roce 2006
na parc. ã. 4380, 4381, 4373 a 4375/1 v souvislosti s v˘stavbou prodejny a skladu firmy
T‰pon (obr. 3). V celé plo‰e budované prodejní haly byly v základov˘ch jámách zdoku-
mentovány zahloubené sídli‰tní objekty, obsahující dataãní materiál z období stfiední a mlad-
‰í doby hradi‰tní. Zánik nûkter˘ch sídli‰tních objektÛ zpÛsobil poÏár, coÏ dokládá v˘plÀ je-
jich polozahlouben˘ch ãástí (obr. 4). Podafiilo se také zdokumentovat destrukci ranû
stfiedovûkého otopného zafiízení. Mlad‰í horizont stfiedovûkého osídlení této lokality do-
kládají zahloubené sídli‰tní objekty z období vrcholného a pozdního stfiedovûku. V˘zku-
mem byly opût zachyceny a zdokumentovány poru‰ené hroby, zapu‰tûné do úrovnû ranû
stfiedovûké kulturní vrstvy. Do období novovûku spadá odkrytí reliktu mohutné kamenné
substrukce, tvofiící patrnû suterén domu, a dále relikt vyzdûné studny (SCHENK 2008).
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Záchranné archeologické v˘zkumy realizované v letech 2005 a 2006 v prostoru ulice
Malá DláÏka nejenÏe potvrdily v˘sledky dfiívûj‰ích bádání, ale pfiedev‰ím prokázaly star‰í
osídlení této lokality a roz‰ífiily na‰e znalosti o rozsahu ranû stfiedového osídlení na pravém
bfiehu fieky Beãvy, v bezprostfiední blízkosti strategického pfiechodu. V˘znam lokality po-
tvrzuje archeologick˘mi situacemi podloÏen˘, plynul˘ v˘voj osídlení od stfiední doby hra-
di‰tní aÏ po novovûk.

Archeologicky informaãnû cenn˘m se stal záchrann˘ v˘zkum, realizovan˘ pfii stavbû re-
konstrukce stokové sítû v roce 2007. Stavební v˘kop poloÏen˘ pfii severním okraji kruho-
vého objezdu v místû kfiíÏení ulic Komenského, ·ífiava a Îerotínovo námûstí (parc.
ã. 2883/97) dosáhl hloubky více neÏ 3 m od úrovnû souãasného terénu (obr. 5). Po za-
ãistûní odkryt˘ch profilÛ bylo zdokumentováno zfietelnû rozli‰itelné souvrství povodÀo-
v˘ch sedimentÛ, tvofien˘ch písãitou hlínou a jíly. Jílovit˘ sediment pfii bazi v˘kopu navíc
obsahoval velké mnoÏství zlomkÛ i cel˘ch schránek fiíãních ‰keblí. V hloubce pfiibliÏnû
2,5 m od úrovnû povrchu byla zdokumentována vrstva jílovité hlíny s vysok˘m obsahem
organické hmoty (úlomky dfiev) a fragmentÛ keramiky z mlad‰í doby hradi‰tní. Ta zde re-
prezentuje nejstar‰í stopy lidsk˘ch aktivit. Odkryv kÛlové jamky zapu‰tûné do povodÀo-
v˘ch sedimentÛ, spolu s vysok˘m obsahem dfievité hmoty ve vrstvû, mÛÏe souviset s kon-
strukcí dfievûné lávky ãi dláÏky umoÏÀující pfiechod zavodnûlého terénu od Îerotínova

Obr. 4 Pfierov. Malá DláÏka. Zahloubená ãást ranû stfiedovûkého sídli‰tního objektu zaniklá poÏárem (foto. Z. Schenk) 
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námûstí smûrem k ·ífiavû. Mladohra-
di‰tní vrstvu opût pfiekr˘vají povodÀo-
vé sedimenty znivelované ‰tûrkopísko-
vou srovnávkou, do které byl v období
pozdního stfiedovûku ãi raného novo-
vûku (14./15.stol.) zapu‰tûn kamenn˘
‰tût z travertinu. Ten zpevÀoval terén
v pfiedpolí jiÏní mûstské brány
(SCHENK 2009). Souãást zpevnûného
povrchu patrnû tvofiil i odkryt˘, ãásteã-
nû zachovan˘ trámek horizontálnû za-
budovan˘ do kamenného ‰tûtu. Povrch
kamenného ‰tûtu byl zmûfien v na-
dmofiské v˘‰ce 209,36 m a je datován
keramikou z období raného novovûku
(15/16. stol.). S objektem mûstské brá-
ny patrnû souvisí i ãást odkrytého ma-
sivního travertinového základu, obje-
veného v rámci pfieloÏek inÏen˘rsk˘ch
sítí v komunikaci pfied malou pasáÏí.

Mûstská brána byla situována pfii jiÏ-
ním vyústûní Îerotínova námûstí (obr.
6, 7), kudy procházela dÛleÏitá komu-
nikace od jihu ·ífiavou pfies Îerotínovo
námûstí, dále dne‰ní Wilsonovou
a Mostní ulicí podél západního úpatí
Kopce a dále za mostem pokraãovala
prostorem Malé DláÏky smûrem
k Pfiedmostí na Olomouc. 

PovodÀové sedimenty zachycené v˘zkumem vypovídají o ãast˘ch záplavách pfiedmût-
ného prostoru v minulosti. Podobná situace byla pfii rÛzn˘ch zemních zásazích dokumen-
tována od roku 2006 prakticky po celé délce ulic Komenského, Havlíãkova, Smetanova,
Wurmova, ·robárova. Tyto sedimenty naplavené bûhem povodÀov˘ch událostí jsou do-
kladem Ïiveln˘ch pohrom, které postihovaly obyvatele Pfierova opakovanû jiÏ od dob stfie-
dovûku. Nejstar‰í zmínka vztahující se k povodni v Pfierovû pochází z roku 1575 (LAPÁâEK
2000, 63). Archeologické situace v‰ak ãasto vypovídají o tûchto událostech, které se ode-
hrály, aniÏ by byly písemnû zaznamenány. Známé tvrzení, Ïe fieka má svoji pamûÈ a vrací
se do svého koryta, potrvrdily i dramatické povodÀové události léta 1997, bûhem kter˘ch
se voda nejdravûji valila ulicí Komenského. 

Nové poznatky k vrcholnû stfiedovûkému osídlení pfii jihozápadním okraji stfiedu mûs-
ta pfiinesl záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum v ulici Palackého, realizovan˘ v roce 2006
v rámci opravy parovodu. V místû kfiíÏení ulic Palackého a B. Nûmcové zasáhl stavební v˘-
kop mimo stávající trasu teplovodního potrubí do zeleného pásu parc. ã. 25 pfied objektem
Sonus. V hloubce 2,70 m od úrovnû souãasného povrchu bylo postupnû zaãi‰tûno dno pÛ-

Obr. 5 Dokumentace povodÀov˘ch sedimentÛ v místû
kruhového objezdu na ·ífiavû (Foto. Z. Schenk)
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vodní nev˘razné vodoteãe. Jeho jílovi-
tá v˘plÀ obsahovala poãetn˘ soubor
zlomkÛ vrcholnû stfiedovûké keramiky
z 13./14. stol. a Ïeleznou pfiezku. Do
dna vodoteãe byla zahloubena kÛlová
jamka, která mohla b˘t souãástí blíÏe
neurãené nadzemní dfievûné konstruk-
ce (zpevnûní bfiehu, mostek?). Situaci
lze na základû statigrafického vyhod-
nocení interpretovat jako odkrytou ãást
pfiírodní, posléze upravené vodoteãe,
která mohla nejdfiíve od pfielomu 13.
a 14. stol. plnit úlohu koryta odvádûjí-
cího vodu do fieky Beãvy. Vodoteã byla
postupnû zaná‰ena sedimenty, ztrácela
svÛj v˘znam a na zarovnaném povrchu
je moÏno sledovat nárÛst sídli‰tních ak-

tivit souvisejících s jiÏ pozdnû stfiedovûk˘m v˘vojem. V tomto horizontu do‰lo k zachyce-
ní dusané hlinité podlahy dfievohlinûného objektu. Celou situaci pfiekr˘vá v˘razn˘ de-
strukãní horizont obsahující pfiepálenou mazanici ze stûn destruovaného stavby. Získan˘
soubor keramiky datuje tento horizont do 1. pol. 15. století. Odkrytá situace mÛÏe, s vy‰-

Obr. 6 Pohled na jiÏní vyústûní Îerotínova námûstí, kde stávala mûstská brána (Foto. Z. Schenk)

Obr. 7 V˘fiez z plánu Pfierova zhotoveného podle kresby
Dismase Hoffera z pol. 18. století. Na detailu patrná mûstská
brána poblíÏ kostela sv. Michala na ·ífiavû (Muzeum Komenského
v Pfierovû)
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‰í mírou pravdûpodobnosti, souviset
s obdobím husitsk˘ch válek, kdy bylo
mûsto opakovanû dobyto a znaãnû po-
‰kozeno. Srovnatelné situace byly roz-
li‰eny také napfi. v prostoru pfierovské-
ho zámku pfii stavebních úpravách
nádvofií v roce 2009 (SCHENK – MI-
KULÍK 2009) a v ulici Wilsonovû v ro-
ce 2008 pfii archeologickém dohledu
stavby obchodního domu na parc. ã.
283/1 – b˘valá proluka s ka‰nou a so-
chou Neptuna pod mûstsk˘mi hradba-
mi.

Na vyrovnávací plan˘rku zniãeného
dfievohlinûného objektu nasedala te-
rénní vyrovnávka v podobû písãité hlí-
ny, z níÏ byla vyvzorkována keramika
a vût‰í kolekce fragmentÛ ãelních vy-
hfiívacích stûn a dal‰ích ãástí komoro-
v˘ch kachlÛ. Na základû typické v˘-
zdoby v podobû geometrick˘ch
a rodinn˘ch motivÛ lze cel˘ soubor da-
tovat do pozdnû renesanãního období
z pfielomu 16.–17. století.

V prostoru ulice Palackého se jedná
o první archeologicky zdokumentova-
nou situaci dokládající vrcholnû stfie-
dovûké a následné novovûké osídlení.
Souvisí tak s rÛstem mûstského organizmu smûrem západním od Dolního mûsta. V této
souvislosti je pomûrnû zajímavá situace zdokumentovaná záchrann˘m archeologick˘m v˘-
zkumem realizovan˘m v roce 2007 v ulici âapka Drahlovského. V tûchto místech vzni-
kalo jiÏ od 16. století pfiedmûstí zvané Novosady (posléze Troubecká ulice). Jedná se o lo-
kalitu situovanou jihozápadnû od centra stfiedovûké mûstské aglomerace (KUâA 1997,
159). V˘kop pro uloÏení vodovodu veden˘ do hloubky 1,5 m pfied domy ã.p. 6 a 8 (parc.
ã. 4939) odkryl pod svrchními terénními úpravami písãitá a jílovitá souvrství povodÀov˘ch
sedimentÛ, která svûdãí o ãetn˘ch záplavách lokality v minulosti. Z hlediska archeologie
je v‰ak pfiedev‰ím dÛleÏit˘ odkryv velké odpadní jámy, zasahující dnem do písãitého pod-
loÏí. Hlinit˘ zásyp jámy obsahoval ãetné úlomky vápencÛ, popelovité ãoãky a fragmenty
uÏitkové neglazované i glazované keramiky (okraje, v˘dutû, ãásti dna nádob apod.). Sou-
bor je datován do období pozdního stfiedovûku aÏ raného novovûku (SCHENK 2007,
SCHENK – MIKULÍK 2008, 437). 

Na‰e znalosti o rozsahu vrcholnû stfiedovûkého osídlení centra mûsta roz‰ífiil záchran-
n˘ v˘zkum realizovan˘ v roce 2007 v prostoru v˘chodního vyústûní ulice Bratrská (obr. 8)
na námûstí T.G.M. (dfiíve Dolní námûstí), na parc. ã. 4925. V délce 2,5 m byl zdokumen-

Obr. 8 Pfierov. V˘zkum v místû vyústûní ulice Bratrská do
prostoru námûstí T.G.M. (Foto. Z. Schenk)



Obr. 9 Detail souvrství odkrytého v ulici Bratrská (Foto. Z. Schenk)

Obr. 10 Pohled od v˘chodu na základy Komuny, v pozadí kostel sv. Michala na ·ífiavû (Foto. Z. Schenk)
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tován severní profil v˘kopu pro uloÏe-
ní nové kanalizace, kter˘ poru‰il int-
aktní souvrství vrcholnû aÏ pozdnû stfie-
dovûkého stáfií (obr. 9). Maximální
hloubka v˘kopu dosáhla 1,7 m od úrov-
nû souãasného povrchu zamûfieného
v nadmofiské v˘‰ce 211,51 m. Ve vrst-
vû ‰edého jílu pfii dnû v˘kopové jámy
byly po zaãistûní patrné drobné uhlíky
a nazelenalé skvrny organického pÛvo-
du. Následn˘m vzorkováním této vrst-
vy, charakterem odpadního pÛvodu, se
podafiilo získat men‰í soubor zlomkÛ
kuchyÀské keramiky. Z hlediska rela-
tivní chronologie se nejdÛleÏitûj‰ím je-
ví pfiítomnost fragmentu lo‰tického po-
háru. Ten nám rámcovû datuje nejstar‰í
v˘zkumem zachycen˘ horizont do 2.
pol. 14. stol. a nejpozdûji do 2. pol. 15.
stol. Následující uloÏenina jílovité hlí-
ny obsahovala mimo malého mnoÏství
drobn˘ch úlomkÛ mazanice, velké
mnoÏství uhlíkÛ a organick˘ materiál
(vûtviãky stromÛ, dfievûné tfiísky). Bez-
esporu nejzajímavûj‰í nález pfiedstavu-
je ãást koÏeného svr‰ku boty. Z této
vrstvy bylo dále získáno nûkolik hrudek
strusky a kolekce fragmentÛ keramiky
fiazené rámcovû do 14.–15. stol. K zajímav˘m nálezÛm lze také pfiifiadit hojn˘ v˘skyt zlom-
kÛ schránek fiíãních ‰keblí. Celá situace byla poru‰ena v˘kopem, jehoÏ zásyp obsahoval
uhlíky, kousky mazanice, zbytky dfievit˘ch hmot a fragmenty keramiky z období pozdní-
ho stfiedovûku. Navazující souvrství terénních vyrovnávek obsahovalo vût‰í mnoÏství ne-
opracovan˘ch kamenÛ (travertinÛ) do stfiední velikosti a ztrouchnivûlé zbytky dfievûn˘ch
desek. Vzorkováním byl získán pomûrnû zachoval˘ Ïelezn˘ noÏík a kolekce keramiky za-
fiazujících toto souvrství do období pozdního stfiedovûku. Dal‰í následující zkulturnûlá vrst-
va obsahovala cihelné zlomky a keramiku z 15. stol. Tuto vrstvu pfiekryla terénní srov-
návka, která jiÏ obsahovala fragmenty keramiky novovûkého stáfií (SCHENK 2007,
MIKULÍK – SCHENK 2008, 436–437). Vyhodnocená nálezová situace potvrzuje inten-
zivní sídli‰tní lidské aktivity v jihozápadní ãásti dne‰ního námûstí T.G.M. od poloviny 14.
stol. po novovûké období.

V˘zkum v roce 2007 v místû b˘valého Dûlnického domu – Komuny (obr. 10), v jehoÏ
místech se dnes nachází prodejní hala obchodního fietûzce Tesco (par. ã. 3035, 2883/119),
prokázal, Ïe zdej‰í podloÏí je tvofieno povodÀov˘mi hlínami a jíly (obr. 11), na nûÏ nasedá
zkulturnûn˘ pÛdní horizont obsahující zlomky kuchyÀské keramiky ranû novovûkého stá-

Obr. 11 Detail povodÀov˘ch sedimentÛ v místû b˘valé
Komuny (Foto. Z. Schenk)
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fií (16. století). Tyto stopy osídlení korespondují s nejstar‰í písemnou zmínkou vztahující
se k dne‰ní ulici Trávník. Ta pochází z roku 1518, kdy do‰lo ze strany Jana z Pern‰tejna
k vydání souhlasu ke stavbû nov˘ch domÛ na trávníku u cihelny a s ním spojenou úlevou
od platÛ po dobu deseti let (KOU¤IL 1970, 187). 

Revizní v˘zkum kaple sv. Jifií (parc. ã. 379) probûhl v roce 2008. Tuto akci iniciovala
paní Z. Molinová z Farního úfiadu v Pfierovû, která upozornila archeology Muzea Komen-
ského na vstup skryt˘ pod harmoniem, kter˘ vede do suterénního prostoru pod kaplí. Ten
vznikl v roce 1936 bûhem v˘zkumu pátera A. âápa, kdy do‰lo ke sníÏení a kompletnímu
odebrání zeminy do hloubky 2,5 metru od úrovnû stávající podlahy kaple. V suterénu se
dochovaly relikty zdûné stavby pojené hlínou, kter˘m objevitel ve 30. letech 20. století pfii-
suzoval velkomoravsk˘ pÛvod (âÁP 1938). Z dne‰ního pohledu se jedná o kamenn˘ su-
terén vrcholnû stfiedovûkého domu, jehoÏ zánik mÛÏeme spojit s poÏárov˘m horizontem
1. pol. 15. století. Torzo nadzemní ãásti stavby bylo v rámci terénních úprav v prÛbûhu str-
Ïeno a prostor suterénu zcela vyplnûn destrukcí objektu. V horizontu této destrukãní pla-
n˘rky A. âáp objevil pozdnû románskou pískovcovou hlavici sloupu. Ta byla ponechána
po zbytek 20. století v místû svého nalezení. K jejímu znovuobjevení do‰lo aÏ v roce 2008
(obr. 12). Pískovcová hlavice pozdnû románského stáfií by mohla pÛvodnû pocházet z nej-
star‰ího pfierovského velkofarního chrámu zmiÀovaného v listinû olomouckého biskupa
Jindfiicha Zdíka z roku 1141, jehoÏ lokalizace nebyla dosud uspokojivû vyfie‰ena a zÛstává
tak prozatím velkou v˘zvou do budoucna. Jedním z posledních názorÛ je umístûní sídla
pfierovského arcijáhna do míst kostela sv. Michala na ·ífiavû (Lapáãek 2008, 55). Ve sku-
teãnosti je otázkou odkud a za jak˘ch okolností se do místa svého sekundárního uloÏení
hlavice dostala. Není v‰ak zcela vylouãeno, Ïe tento nejstar‰í architektonick˘ ãlánek z Pfie-
rova vÛbec nepochází, ale byl pfiemístûn odjinud. 

V rámci revizního v˘zkumu byly poloÏeny 3 sondy. Bylo konstatováno, Ïe ve‰keré kos-
terní pozÛstatky odkryté A. âápem v hrobkách umístûn˘ch pod kostelem na‰ly po ukon-
ãení jeho v˘zkumu druhotné místo uloÏení v mal˘ch dfievûn˘ch schránách v prostoru ap-
sidy. Sonda ã. 2 poloÏená pfii západním nároÏí pfiinesla dÛleÏité zji‰tûní vztahující se
k charakteru a relativní dataci odkryt˘ch stavebních konstrukcí. Nejstar‰í zdûnou archi-
tekturu pfiedstavoval kamenn˘ suterén domu z období vrcholného stfiedovûku, kter˘ byl
poru‰en zdivem, jeÏ dnes tvofií ãást základÛ kaple. Toto zdivo není zcela homogenní, n˘brÏ
je rozdûleno stavební spárou na dvû ãásti relativnû odli‰ného stáfií. Ve spodním zdivu je na-
víc patrné severní nároÏí stavby vybíhající jihozápadním smûrem do vozovky a dále k sou-
sední parcele ã. 267, která pfiiléhá k mûstskému opevnûní. Bûhem záchranného archeolo-
gického v˘zkumu realizovaného v roce 2009 na této parcele, kde se dnes nachází depozitáfi
Muzea Komenského v Pfierovû, byly odkryty základové partie západního nároÏí stavby zdû-
né z travertinu (obr. 13), které tvofiily se zdivem pod kaplí pÛvodnû jeden celek. S nejvût-
‰í pravdûpodobností se jedná o základy Horní brány, kterou se ze strany jiÏní vstupovalo
z prostoru dne‰ního Îerotínova námûstí na Kopec. Celá stavba kostelíka pÛsobí dojmem,
Ïe byla dodateãnû pfiistavûna v místû brány zevnitfi k mûstskému opevnûní, k jehoÏ vzni-
ku do‰lo pod taktovkou Pern‰tejnÛ v poslední ãtvrtinû 15. století.

V˘sledky revizního v˘zkumu potvrdily názory badatelÛ z poslední doby, ktefií pfiedpo-
kládali aÏ pozdnû stfiedovûk˘ pÛvod stavby kostela sv. Jifií (KOHOUTEK 2001b). Vzniku
kostelíka aÏ v samotném závûru 15. století napovídá vedle v˘sledkÛ archeologick˘ch v˘-



Obr. 12 Pohled do prostoru pod kaplí sv. Jifií. V popfiedí patrná románská hlavice sloupu, v pozadí zdivo suterénu
vrcholnû stfiedovûkého domu (foto. Z. Schenk)

Obr. 13 Odkryv západního nároÏí tzv. Horní brány na parcele ã. 267 (foto. Z. Schenk)
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zkumÛ i zmínka z roku 1500 informu-
jící nás o „úmrtí prvního biskupa jed-
noty bratrské Matûje Kunvaldského,
kter˘ byl do Pfierova pfievezen z Lipní-
ka a pochován v bratrském kostelíku na
Kopci, znovu vystaveném, v nûmÏ je‰-
tû Ïádn˘ poloÏen nebyl“ (LAPÁâEK
1999).

V roce 2008 probûhl na plo‰e nádvo-
fií pfierovského zámku, Horním námûs-
tí ã.p. 1, parc. ã. 254 patrnû jeden z nej-
rozsáhlej‰ích archeologick˘ch v˘zku-
mÛ. Ten poskytl nové dÛleÏité poznat-
ky vztahující se k dataci stavby zámku
a otázce lokalizace pÛvodního pfierov-
ského hradu. Prostfiednictvím v˘zkumu
se podafiilo získat nejen ãetné movité
archeologické nálezy, ale pfiedev‰ím
zdokumentovat zcela nové archeolo-
gické situace, které zásadnû posouvají
na‰e vûdomosti o stavebnû-historickém
v˘voji této lokality a zejména o vyuÏití
dne‰ního prostoru nádvofií zámku
v dobû vrcholného a pozdního stfiedo-
vûku. Ze stavebnû - historického hle-
diska byl nejzávaÏnûj‰í odkryv masiv-
ních základÛ kamenné travertinové
hradby v severní ãásti nádvofií (obr. 14).

Její linie probíhala pfiibliÏnû ve smûru SV–JZ. Délka zdokumentovaného úseku mezi v˘chod-
ním a západním kfiídlem zámku ãinila 17,5 m. ·ífika této hradby se pohybovala v rozmezí
od 1,5 do 1,8 m. S hradbou byla provázána konstrukce klenebního odlehãovacího oblou-
ku, kter˘ byl pÛvodnû stavebnû propojen s mohutn˘m opûrn˘m pilífiem, jenÏ byl zaloÏen
do kamenného suterénu, vyplnûného destrukcí dfievohlinûné nadzemní ãásti stavby. Tato
stavba, zaloÏená do úrovnû vrcholnû stfiedovûk˘ch vrstev z 13. a 14. století, zanikla
v dÛsledku poÏáru nejspí‰e v roce 1427, kdy byl Pfierov dobyt a vyplenûn oddíly Jana Tova-
ãovského z Cimburka, o ãemÏ zcela v˘mluvnû hovofií nález drobné stfiíbrné mince – vídeÀ-
ského feniku Albrechta V. – raÏené po roce 1426. Tento poÏárov˘ horizont spojen˘
s destrukcí pÛvodní dfievohlinûné zástavby bylo moÏné také pozorovat v místû dokumen-
tovan˘ch profilÛ pfii jiÏním kfiídle zámku.

Dobu vzniku severní obvodové hradby, která byla souãástí jádra pozdnû stfiedovûkého
pfierovského hradu, lze tedy klást nejdfiíve do období po odeznûní husitsk˘ch válek. Nej-
spí‰e v‰ak hradba spolu s vevázanou odlehãovací konstrukcí vzniká aÏ ve druhé polovinû
15. století, a to v souvislosti se stavebními aktivitami Ctibora Tovaãovského z Cimburka ãi
v dobû velkolepé obnovy celého mûsta za Viléma z Pern‰tejna (obr. 15). Z mlad‰ích sta-

Obr. 14 Pfierov, Horní námûstí ã.p. 1. PrÛbûh základÛ hradby
odkryté v severní ãástí zámeckého nádvofií (foto. Z. Schenk)



vebních konstrukcí odkryt˘ch v˘zkumem je nutné zmínit zachycen˘ prÛbûh jedné z vût-
ví zdûné stoky, která byla souãástí renesanãního kanalizaãního sytému. Ten byl odkryt bû-
hem zji‰Èovacího v˘zkumu v roce 2006 a jeho vznik souvisí patrnû s v˘stavbou trojkfiídlé-
ho zámku za Vratislava Nádherného z Pern‰tejna, pfiípadnû s o nûco mlad‰ími stavebními
aktivitami Karla Star‰ího ze Îerotína (KOVÁâIK-SCHENK 2007, 508–509; SCHENK – MI-
KULÍK 2009). 

Doklady intenzivního osídlení v období vrcholného stfiedovûku na plo‰e parcely ã. 254
byly zji‰tûny zejména archeologick˘mi v˘zkumy z let 2006 a 2008. I kdyÏ nebyl realizo-
ván velkoplo‰n˘ odkryv celého prostoru nádvofií zámku, pfiesto si mÛÏeme udûlat pfied-
stavu o stratigrafick˘ch pomûrech místa na základû nûkolika poloÏen˘ch zji‰Èovacích sond.
Nejstar‰í vrcholnû stfiedovûk˘ horizont podloÏen˘ archeologick˘mi prameny spadá do do-
by kolem 2. poloviny 13. století a lze ho spojit s v˘vojem po roce 1256, kdy do‰lo k po-
v˘‰ení Pfierova na královské mûsto. Známky dal‰ího v˘razného horizontu osídlení zazna-
menáváme na pfielomu 13. a 14. století. Svûdãí o tom nárÛst kulturních vrstev odpadního
charakteru a velké mnoÏství z nich získaného dataãního archeologického materiálu. Do
tohoto období lze datovat vznik zpevnûné komunikaãní úrovnû v místû nezastavûného pro-
storu, která byla na základû obdobn˘ch archeologick˘ch situací interpretována jako ãást tr-
Ïi‰tû. Tomu by napovídalo i sloÏení nálezÛ, mezi které patfiilo kupecké závaÏíãko, torzo

Obr. 15 Rekonstrukce moÏné podoby pfierovského pozdnû stfiedovûkého hradu (kresba: D. Figeº) 



22

glazované keramické figurky (obr. 16),
Ïelezn˘ klíã ãi zlomky sklenûn˘ch pfied-
mûtÛ ãi pfiítomnost malé pícky. DÛleÏi-
t˘m zji‰tûním je skuteãnost, Ïe v mís-
tech dne‰ního zámku stála nejpozdûji
po polovinû 14. století dfievohlinûná zá-
stavba spojená s existencí Horního mûs-
ta zmiÀovaného v historick˘ch prame-
nech (SCHENK – MIKULÍK 2010).

RovnûÏ v˘zkum realizovan˘ na pfie-
lomu roku 2010 a 2011 v souvislosti
s celkovou rekonstrukcí objektu b˘va-
lého ml˘na Spálence, parc. ã. 326 na
levém bfiehu fieky Beãvy, prokázal zce-
la nové archeologické situace v tomto
prostoru. Ml˘n byl vybudován pfii se-
verním úpatí Kopce, mezi prav˘m bfie-
hem a parkánovou zdí mûstského
opevnûní. PodloÏí je zde tvofieno v˘-
chozem sladkovodního vápence (tra-
vertinu). Pukliny v travertinu jsou vy-
plnûny jemn˘m Ïlutohnûd˘m pískem.
Na podloÏí nasedá kulturní vrstva od-
padního charakteru, kterou tvofií jílovi-
tá hlína tmavû ‰edého zabarvení. Ten-
to horizont pochází dle nalezen˘ch
zlomkÛ keramiky ze 2. poloviny13. sto-
letí a pfiedstavuje nejstar‰í doklad osíd-

lení na lokalitû. O dvû století pozdûji, v závûru 15. století, byly do této vrcholnû stfiedovû-
ké vrstvy zahloubeny základy ml˘na (obr. 17), vybudovaného v rámci obnovy mûsta za
Viléma z Pern‰tejna. Jádro celého objektu je tvofieno ãtvercovou stavbou o rozmûrech pfii-
bliÏnû 6x6 m zdûnou pfieváÏnû z travertinu pojeného kvalitní vápennou maltou. Síla zdi-
va se pohybovala okolo jednoho metru. Vedle souboru pozdnû stfiedovûké keramiky po-
chází z prostoru ml˘na také drobná stfiíbrná mince, Ïelezná ‰ipka z ku‰e a zlomená ãást
jednoseãné zbranû (tesák).

Tento ml˘n, zvan˘ Velk˘, je Vilémem pronajmut v roce 1503 mlynáfii Ondfieji ·ilhano-
vi. U ml˘na se nacházela soukenická valcha, ‰evcovsk˘ dubník, brusy, stoupy na olej a jáh-
ly, s moÏností mletí sladu. U ml˘na se rovnûÏ nacházel „srub“, kter˘ pfiivádûl vodu do Hor-
ního mûsta (KOU¤IL 1970, 176–177). 

V roce 2010 byla poprvé archeologicky doloÏena existence pÛvodní mostní brány v sou-
vislosti se zahájením stavby nového pfiemostûní v místû b˘valého Tyr‰ova mostu. Zachyce-
ná ãást základÛ mostní brány byla vystavûna z blokÛ travertinu pojen˘ch kvalitní vápennou
maltou. Tato brána je poprvé zachycena na rytinû Jana Willenbergera z roku 1593 spoleã-
nû s dfievûn˘m mostem. O tuto dominantu levého bfiehu fieky pfii‰lo mûsto v prÛbûhu 19.

Obr. 16 Torzo glazované keramické figurky o v˘‰ce 44 mm
zobrazující lidskou postavu s rukama sepnut˘ma na hrudi 
(foto. Z. Schenk)
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století, kdy do‰lo k jejímu odstranûní. V souvislosti s terénními úpravami nábfieÏí ve druhé
polovinû roku 2011 lze oãekávat zachycení celého pÛdorysu základÛ této stavby.

Dfievûn˘ most je poprvé zmiÀován v listinû z roku 1275, jeho pfiípadné pozÛstatky a pfies-
nou lokalizaci prozatím archeologick˘ v˘zkum neprokázal. 

V této souvislosti lze zmínit dva zajímavé postfiehy nûkter˘ch pamûtníkÛ, podle kter˘ch
byla je‰tû ve 2. pol. 20. století patrná linie dfievûn˘ch kÛlÛ probíhajících napfiíã korytem
fieky v úrovni Malé DláÏky a dále mûla v tûchto místech vystupovat nad úroveÀ fiíãních
‰tûrkÛ travertinová lavice, která byla ztotoÏÀována s místem pÛvodního brodu. Zda toto
ústní podání obsahuje pravdiv˘ základ, to by objasnil pouze archeogeofyzikální prÛzkum.

V roce 2009 byly odebrány vzorky dfievûn˘ch pilot, které lze kaÏd˘ rok v létû pozoro-
vat pfii nízkém stavu vody v Beãvû v okolí zdûn˘ch pilífiÛ Tyr‰ova mostu. Nad úroveÀ dna
vyãnívající torza tûchto dfievûn˘ch stavebních prvkÛ náleÏí konstrukci jednoho z jeho pfied-
chÛdcÛ. I kdyÏ u nûkter˘ch nelze vylouãit moÏn˘ star‰í pÛvod, vût‰ina by mûla náleÏet
dfievûné mostní konstrukci, která zde stála na konci 19. století. V souvislosti s budováním
nov˘ch mostních pilífiÛ do‰lo v roce 2010 k demolici pÛvodních Ïelezobetonov˘ch most-
ních pilífiÛ z roku 1903, které byly posledním mementem Tyr‰ova mostu. V roce 2011
v rámci úpravy koryta fieky a bûhem hloubení základÛ pilífiÛ nového mostu byl ze dna fie-
ky vytaÏen velk˘ poãet dfievûn˘ch pilot. Otázku pfiesné datace jednotliv˘ch dfievûn˘ch sta-
vebních prvkÛ, pÛvodnû zapu‰tûn˘ch do fiíãních sedimentÛ, by mohla v budoucnu zod-
povûdût pouze pfiípadná dendrochronologická anal˘za.

Obr. 17 Odkryté travertinové základy ml˘na Spálence (foto. Z. Schenk)



Obr. 19 Demolice pÛvodních mostních pilífiÛ Tyr‰ova mostu (foto. Z. Schenk)

Obr. 18 Odbûr vzorkÛ dfievûn˘ch pilotÛ za dna koryta fieky Beãvy (foto. Z. Schenk)
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Historie archeologického poznání 
Pfierova a v˘zkumy 
Muzea Komenského v Pfierovû

Ale‰ Drechsler, Muzeum Komenského v Pfierovû

Jihozápadní vyústûní Beãevské brány, otevírající od severov˘chodu pfiístup do morav-
sk˘ch úvalÛ, poutalo zájem prv˘ch moravsk˘ch archeologÛ jiÏ pfied více neÏ 130 lety. Je-
jich pozornost se ov‰em soustfiedila k tehdy spû‰nû odtûÏovanému dominantnímu návr‰í
Skalky a Hradiska u vsi Pfiedmostí, pÛldruhého kilometru vzdáleného od pravého bfiehu
fieky Beãvy. MnoÏství unikátních nálezÛ, které se stávaly chloubou sbírek fiady muzejních
institucí, pfierovská muzea nevyjímaje, spojen˘ch nejen s pfiítomností lidsk˘ch populací po-
slední doby ledové, ale i mlad‰ích pravûk˘ch a ãasnû historick˘ch období, lokalitu prosla-
vilo pfiinejmen‰ím v evropském mûfiítku. 

Pozornosti ov‰em dlouho unikaly podpovrchové památky, váÏící se k prehistorickému
a zejména stfiedovûkému osídlení levého bfiehu Beãvy, v historickém jádru dne‰ního mûs-
ta Pfierova, soustfiedûného kolem travertinového návr‰í (dne‰ní Horní námûstí), pod kte-
r˘m se nacházel fiíãní brod na staré obchodní cestû, existující zfiejmû jiÏ od mlad‰ího pra-
vûku. V ãasnû stfiedovûkém období procházela fieãená stezka vznikající pfierovskou
aglomerací, po r. 1256 královsk˘m mûstem Pfierovem, po pfiekonání fiíãního toku naváza-
la dne‰ní Mostní ulicí, pak zfiejmû obcházela úpatí pfierovského „Kopce“ v˘chodní stranou
námûstí T.G.M., poté pokraãovala Wilsonovou ulicí pfies Îerotínovo námûstí do oblasti nû-
kdej‰ího historického pfiedmûstí ·ífiavy a odtud vedla dále k jihu. Dle souãasn˘ch archeo-
logick˘ch poznatkÛ jsou nejstar‰í stopy lidského osídlení travertinové kupy (Horní nám.)
kladeny jiÏ do období mladého paleolitu (kultura gravettienu, 30000–22000 pfied dne‰-
kem). Z etap mlad‰ího pravûku je nutno vyzdvihnout pfiedev‰ím období existence v˘‰inné
osady lidu vûtefiovské skupiny na „Kopci“ v závûru star‰í doby bronzové (pfiibliÏnû 16. sto-
letí pfi. n. l.) s prstencem níÏinn˘ch osad v jeho bezprostfiedním okolí; dne‰ní Horní námûstí
bylo tehdy poprvé dlouhodobû intenzivnû osídleno, pokud se pro ‰ir‰í okolí nestalo pfiímo
lokalitou centrální. O nûco ménû ãetné památky nacházíme v rámci Pfierova po lidu kul-
tury luÏick˘ch popelnicov˘ch polí, pfieváÏnû mlad‰í doby bronzové (13.–11. století pfi.n.l.),
ale i star‰í doby Ïelezné (8.–5. století pfi. n. l.), zapomenout bychom nemûli i na spí‰e epi-
zodické doklady pfiítomnosti KeltÛ doby laténské (3.–2. století pfi. n. l.). Nejstar‰í slovan-
ské nálezy na území Pfierova fiadíme do doby po polovinû 8. století n. l. V˘razn˘ rozvoj
osídlení jádra mûsta (Horní nám., Îerotínovo nám., Jiráskova a Mostní ulice, doklady osa-
dy i na Malé DláÏce) klademe do velkomoravského období, tedy do stfiední doby hradi‰t-
ní (9.–1. polovina 10. století n. l.). Vyvrcholením ranû stfiedovûkého v˘voje ve sledované
oblasti je vybudování mladohradi‰tního opevnûného mocenského centra na pfielomu
10./11. století v dominantní poloze na travertinovém „Kopci“, spolu se vznikem struktu-
rovaného „podhradního“ osídlení, tzv. suburbia, jehoÏ osou byl nev˘razn˘ terénní hfibet,
klesající od Horního námûstí pfii v˘chodní stranû Îerotínova námûstí, ke kostelu sv. Mi-
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chala na ·ífiavû. Zde snad také mÛÏeme
hledat k r. 1225 písemn˘mi prameny
pfiipomínanou trhovou osadu – „fo-
rum“ Pfierov, která pfiedcházela mûst-
ské lokaci s právy královského mûsta
r. 1256. Pfiesnûj‰í vymezení prostoru,
kterého se pfiesnû zmínûná lokace t˘-
kala, zÛstává úkolem dal‰ího bádání.
Pfiedmûtem na‰eho následujícího po-
jednání bude struãn˘ nástin archeolo-
gického objevování historického jádra
Pfierova.

Prvé archeologické v˘zkumy
v jádru mûsta Pfierova

Pozornosti archeologick˘m památ-
kám v Pfierovû se poprvé dostalo kon-
cem 19. století v lokalitû na pravém
bfiehu Beãvy v oblasti dne‰ní Malé
DláÏky, nedaleko pÛvodního pfiechodu
pfies fieku, od velkomoravského období
spjatého s v˘vojem v oblasti budoucího
jádra mûsta na protûj‰ím bfiehu. V˘ko-
pov˘mi pracemi odkryté nálezy z ob-
dobí raného stfiedovûku upoutaly po-
zornost uãitele pfierovské nûmecké
‰koly Karla Gerlicha (Gerlich 1898,
1900), kter˘ o nich podal dvû zprávy
vídeÀské K.K. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und histori-
schen Denkmale. Naproti budovû hospodáfiské ‰koly (dnes Základní ‰kola na Malé DláÏ-
ce, ã.o. 4) bylo zji‰tûno 20 kostrov˘ch hrobÛ. Pfii nich nebo v jejich okolí byly nalezeny
esovité záu‰nice, Ïelezné noÏe a keramika zdobená vlnicemi, kterou Gerlich zafiadil do 12.
století. Jeho doklady ranû stfiedovûkého osídlení této pravobfieÏní enklávy pfierovské aglo-
merace potvrdily i moderní archeologické v˘zkumy Vlastivûdného muzea v Olomouci
(1977) a spoleãnosti Archaia Brno (2005).

RovnûÏ po 1. svûtové válce byla prioritní pozornost vûnována lokalitû Pfiedmostí, ze-
jména s ohledem na pokraãující tûÏbu cihláfisk˘ch hlín. Na Pfiedmostí se v dobû svého pfie-
rovského pÛsobení (v prvé polovinû dvacát˘ch let 20. století) orientoval téÏ Antonín Te-
liãka († 1925), zakladatel Teliãkova archeologického muzea v Pfierovû. O archeologické
památky ze samotného mûsta v‰ak zaãali projevovat zájem nûktefií ãlenové kuratoria Mûst-
ského musea v Pfierovû (napfi. Radomír Nietsche, Ladislav Hudeãek), které od poãátku
20. století disponovalo men‰í archeologickou sbírkou. Nejspí‰e díky jejich pozornosti se

P. Alois âáp (na snímku vpravo), iniciátor prvního archeolo-
gického v˘zkumu v jádru mûsta Pfierova, v kapli sv. Jifií (1936)
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tak do muzejní sbírky dostaly pfiedmûty z v˘bavy kostrového hrobu – stfiíbrná a bronzová
esovitá záu‰nice spolu s bronzov˘m prstenem – datovaného do mlad‰í doby hradi‰tní (2. po-
lovina 10. aÏ 12. století n. l.), na kter˘ se narazilo pfii v˘kopu pro vodovod v r. 1931 u Da-
vídkova gruntu na ·ífiavû (StaÀa 1970, 104). Dnes se zde nachází budova spol. Vodovody
a kanalizace Pfierov. Pozdûj‰í v˘zkumy potvrdily pfiináleÏitost území ·ífiavy k bezprostfied-
nímu zázemí ranû stfiedovûkého pfierovského hradu.

âlenem kuratoria Mûstského musea v Pfierovû byla téÏ v˘znamná pfierovská politická
a kulturní osobnost první republiky – Alois âáp, kter˘ byl téÏ i mûstsk˘m radním za lido-
vou stranu, knûzem a literátem. Inicioval a v roce 1936 i zrealizoval prv˘, na tehdej‰í do-
bu relativnû dobfie dokumentovan˘ v˘zkum v historickém jádru Pfierova – v kapli sv. Jifií
na pfierovském Horním námûstí (âáp 1938). Alois âáp odkryl kromû souvrství, obsahují-
cí ãetné nálezy z mlad‰í doby hradi‰tní, téÏ i zdivo spojované hlinûnou maltou. Autor v˘-
zkumu se domníval, Ïe nalezl základy stavby románského pÛvodu, dle jeho názoru se moh-
lo jednat o velkofarní kostel, zmiÀovan˘ v souvislosti s Pfierovem známou listinou
olomouckého biskupa Jindfiicha Zdíka (kladenou obvykle k r. 1141), coÏ mûl téÏ dokládat
i solitérní nález kamenné románské kvádfiíkové hlavice(dle názoru oponentÛ sekundárnû
sem pfiemístûné ze star‰í stavby). Moderní v˘zkumy (po r. 1984) daly v‰ak za pravdu prá-
vû âápov˘m oponentÛm, ktefií jiÏ tehdy tvrdili, Ïe stavbu nelze klást pfied 15. století. Zdi-
vo samotné kaple sv. Jifií poru‰ilo dle pozdûj‰ích archeologick˘ch v˘zkumÛ v tomto pro-
storu ranû i vrcholnû stfiedovûké souvrství zfiejmû aÏ do 15. století a ranû stfiedovûká datace
by téÏ byla v nesouladu se znûním písemn˘ch pramenÛ, které kostel uvádûjí k r. 1505 ja-
ko novostavbu (Procházka – Kohoutek – Pe‰ka 2007, 68). Názor A. âápa o románském
pÛvodu kostela, podporovan˘ pfierovsk˘m historikem a vlastivûdn˘m pracovníkem Floria-
nem Zapletalem, v‰ak v literatufie pfievládl aÏ do realizace systematick˘ch i záchrann˘ch
archeologick˘ch v˘zkumÛ na Horním námûstí zapoãat˘ch v roce 1984.

V prÛbûhu druhé svûtové války se z vlastní iniciativy vûnovala obãasné archeologické
ãinnosti dal‰í persona spjatá s Mûstsk˘m museem v Pfierovû – jeho správce Jaroslav Mat-
zenauer, kter˘ na pfiedmostském Hradisku odkryl nûkolik slovansk˘ch hrobÛ; o pfiípadn˘ch
záchrann˘ch akcích na území samotného mûsta ov‰em není z této doby nic známo.

V˘zkumy archeologického pracovi‰tû Vlastivûdného ústavu
v Pfierovû 

Témûfi dvû desetiletí po skonãení druhé svûtové války, kdy do‰lo k profesionalizaci ães-
koslovenské archeologie, bylo Pfierovsko i samotn˘ Pfierov, dosud bez stabilní pfiítomnosti
profesionálního archeologa, po stránce záchrany archeologick˘ch památek odkázáno na
jednotlivé záchranné akce provádûné ponejvíce Archeologick˘m ústavem âSAV v Brnû,
které v‰ak byly opût zamûfiené pfiedev‰ím na známé Pfiedmostí, kde krom záchrany pre-
historick˘ch památek byl napfi. provádûn v˘zkum druhé z velk˘ch pfiedmostsk˘ch ranû stfie-
dovûk˘ch nekropolí – Nivek. Vedoucím v˘zkumu na poslednû vzpomenuté lokalitû byl teh-
dy âenûk StaÀa, jeden z „nestorÛ“ pfierovské archeologie, kter˘ se pozdûji, po necel˘ch
tfiech desetiletích, ujal vedení v˘zkumÛ v jádru mûsta.



Situace se v tomto ohledu zmûnila
poãátkem roku 1964, kdy do pfierov-
ského okresního muzea (tehdej‰ího
Vlastivûdného ústavu v Pfierovû) na-
stoupila na novû zfiízen˘ post archeolo-
ga Marie Ja‰ková s vysoko‰kolsk˘m
vzdûláním v oboru archeologie a histo-
rie. Ve Vlastivûdném ústavu v Pfierovû
pÛsobila v letech 1964–1977, od roku
1972 zastávala i pozici zástupce fiedite-
le. Kromû archeologick˘ch sbírek byla
ov‰em i správkyní fondu Hranice.
V rámci Pfierova se snaÏila o záchranu
fiady archeologick˘ch památek, niãe-
n˘ch tehdy intenzivní v˘stavbou sídli‰È
a téÏ i ãetn˘mi sanacemi a budováním
nov˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí v samotném
mûstském jádfie Pfierova. 

M. Ja‰ková spolu s dobrovoln˘m
spolupracovníkem muzea Josefem Pfii-
dalem shromáÏdila archeologick˘ ma-
teriál pfieváÏnû z mlad‰í doby hradi‰tní,
kter˘ Pfiidal zachránil v r. 1963 v pro-
storu mezi Îerotínov˘m námûstím, uli-
cemi Pod Valy a Kozlovskou (Ja‰ková
1970, 120). V následujícím roce se v˘-
kopové práce mezi Horním a Îerotíno-
v˘m námûstím (rekonstrukce vodovo-
du) dotkly i kostela sv. Jifií, kde bylo mj.
objeveno vût‰í mnoÏství lidsk˘ch kos-
ter, které zde v‰ak dle novûj‰ích závû-
rÛ byly uloÏeny sekundárnû, pocháze-
ly zfiejmû z nûkterého z pohfiebi‰È
(Îerotínova námûstí?).

Archeologické pracovi‰tû Vlastivûd-
ného ústavu rovnûÏ pfii stavebních pra-
cích v prostoru ·ífiavy podchytilo nû-
kolik nálezÛ funerálního charakteru,

V˘zkum trojhrobu ze star‰í doby bronzové Vlas-
tivûdného ústavu v Pfierovû v r. 1968 na námûstí T.G.M.,
ved. v˘zkumu M. Ja‰ková. Foto archiv Muzea Komen-
ského v Pfierovû.

ArcheoloÏka Vlastivûdného ústavu v Pfierovû
Marie Ja‰ková pfii v˘zkumu velkomoravsk˘ch hrobÛ
na Horním nám. v Pfierovû v kvûtnu 1974. Foto archiv
Muzea Komenského v Pfierovû



dokládajících v˘znam tohoto území
v raném stfiedovûku. Pfii v˘stavbû síd-
li‰tû mezi ·ífiavou a Su‰ilovou ulicí byl
v roce 1963 objeven kostrov˘ dvojhrob
muÏe a Ïeny, ov‰em bez dal‰ích milo-
darÛ; o ‰est let pozdûji se situace opa-
kovala jen nedaleko odtud, pfii v˘stav-
bû Základní ‰koly Svisle. Datování
tûchto hrobÛ je tedy nejisté (v úvahu
pfiichází i novovûk), ov‰em v roce 1972
byl opût v prostoru ·ífiavy poru‰en pfii
hloubení kanalizaãního pfiíkopu kost-
rov˘ hrob, vybaven˘ mladohradi‰tními
‰perky – ãtyfimi bronzov˘mi esovit˘mi
záu‰nicemi (Ja‰ková 1973, 65). Po-
slednû zmínûn˘ „‰ífiavsk˘“ hrob se na-
cházel v místû, které jsme jiÏ zmínili
v souvislosti se star‰ím nálezem stejné-
ho charakteru u Davídkova gruntu v ro-
ce 1931.

V letech 1964–1965 bylo muzejním
archeologick˘m pracovi‰tûm prospekcí
zji‰tûno dal‰í slovanské osídlení mlado-
hradi‰tní epochy na levém bfiehu fieky
v zahrádkáfiské kolonii „Za kapliãkou“,
na terasách Beãvy pod pfierovskou
nemocnicí. Jednalo se zfiejmû o samo-
statnou osadu, vzdálenou asi 1,5km od
centrálního hradu. V dal‰ích záchranû
památek na této lokalitû od r. 1968
pokraãoval a souãasnû kontakt s pfie-
rovsk˘m archeologick˘m pracovi‰tûm
navázal v˘znamn˘ neprofesionální
archeolog a terénní technik Václav Mar-
tínek.

Patrnû nejv˘znamnûj‰ím objevem
M. Ja‰kové v Pfierovû z ranû stfiedovû-

V˘zkum velkomoravsk˘ch kostrov˘ch hrobÛ na
Horním nám. v Pfierovû v kvûtnu 1974. V odkryté
jámû jsou poblíÏ ãásti lebky patrné odkryté zlaté hroníã-
kovité náu‰nice, jejich poloha je zv˘raznûna ‰ipkou.
Foto archiv Muzea Komenského v Pfierovû.

V˘zkum velkomoravsk˘ch kostrov˘ch hrobÛ na
Horním nám. v Pfierovû v kvûtnu 1974. V odkryté
jámû jsou poblíÏ ãásti lebky patrné odkryté zlaté náu‰ni-
ce. Foto archiv Muzea Komenského v Pfierovû.
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kého období byl odkryv dvou velko-
moravsk˘ch Ïensk˘ch kostrov˘ch hro-
bÛ pfiedstihov˘m archeologick˘m v˘-
zkumem v kvûtnu 1974 (Ja‰ková
1975). V˘zkum byl provádûn v prosto-
ru loubí rekonstruovaného domu ãp.
21 v severní ãásti Horního námûstí.
V prvé nalezené hrobové jámû, vyloÏe-
né ploch˘mi travertinov˘mi kameny,
byla v hloubce 1,4 metru objevena
kostra Ïeny s hlavou smûfiující k jiho-
západu. Osobní ‰perky zemfielé pfied-
stavovaly ãtyfii zlaté náu‰nice s obou-
strann˘m hrozníãkem, jedna náu‰nice
bronzová. Pfii pravém boku skeletu byl
zji‰tûn je‰tû Ïelezn˘ noÏík. Dno druhé
hrobové jámy, ve které byla opût ulo-
Ïena Ïena, se nacházelo v hloubce 1,35
metru pod dne‰ní dlaÏbou Horního ná-
mûstí. Orientace kostry vÛãi svûtov˘m
stranám byla identická jako v pfiedcho-
zím pfiípadû, pouze nyní byla osobní v˘-
bava neboÏky ménû honosná: dvû stfiíbrné ko‰íãkovité náu‰nice. V˘znam objevu spoãíval
zejména v poznatku, Ïe s velkomoravsk˘m osídlením je nutno poãítat i na levém bfiehu
Beãvy; dosud bylo totiÏ spojováno takfika v˘hradnû s Pfiedmostím a jeho dvûma velk˘mi
zkouman˘mi nekropolemi – velkomoravské centrum bylo proto hledáno právû zde. Tepr-
ve v následujících desetiletích byly zkoumány sídli‰tní vrstvy s velkomoravsk˘mi nálezy na
Horním námûstí, Îerotínovû námûstí a v ulicích Mostní a Jiráskovû.

V ‰edesát˘ch letech pfiineslo muzejní pracovi‰tû také poznatky k pravûkému osídlení
Pfierova. V roce 1963 byl na ·ífiavû stavebními pracemi po‰kozen charakteristick˘ Ïárov˘
hrob v keramické popelnici kultury luÏick˘ch popelnicov˘ch polí mlad‰í doby bronzové.
Velmi dÛleÏit˘ objev, kter˘ v Pfierovû vyvolal pozornost vefiejnosti a také poprvé upozornil
na osídlení centra dne‰ního mûsta na sklonku star‰í doby bronzové lidem vûtefiovské sku-
piny (cca 16. století pfi. n. l.), uãinila v roce 1968 M. Ja‰ková pfii hloubení základÛ pro správ-
ní budovu OSP Pfierov (dnes prodejna Emos a ãást magistrátu) na severní stranû námûstí
T.G.M. Takfika z pod lÏíce bagru byl zachránûn a po povrchové preparaci a nároãném za-
bezpeãení úspû‰nû „in situ“ vyzvednut „trojhrob“, obsahující skelety dvou Ïen a dítûte,
spoãívající pÛvodnû na vrstvû fiíãních ‰keblí.

Odchodem archeoloÏky Marie Ja‰kové do dÛchodu v lednu 1977 muzejní archeolo-
gické pracovi‰tû na dvû desetiletí zaniklo a záchranné v˘zkumy v Pfierovû musely zaji‰Èo-
vat opût archeologické instituce sídlící mimo region.

Zlaté, stfiíbrná a bronzová záu‰nice z inventáfie dvou vel-
komoravsk˘ch hrobÛ, objeven˘ch na Horním nám. v Pfierovû
v kvûtnu 1974. Foto Martin Frouz.
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Archeologické v˘zkumy v jádru mûsta od konce 80. let 20. století
do poãátku 21. století

Jen necelé tfii mûsíce po ukonãení ãinnosti muzejního archeologického pracovi‰tû do-
‰lo k naru‰ení archeologick˘ch památek pfii rozsáhlé rekonstrukci parovodní sítû v ulicích
Brabansko a Malá DláÏka. Záchrann˘ch prací se tehdy ujal archeolog Vlastivûdného ústa-
vu v Olomouci Vít Dohnal, kter˘ v˘chodnû od budovy pfierovské Sokolovny (mezi domy
ã.p. 560 a 572) odkryl ranû stfiedovûkou kulturní vrstvu z mladohradi‰tní epochy, jakoÏ
i tfii kostrové hroby nejistého stáfií. Severnû od Sokolovny prÛkop naru‰il kamenné zá-
kladové zdivo patrnû vrcholnû stfiedovûkého stáfií, které Vít Dohnal interpretoval jako
moÏn˘ pozÛstatek stavebních struktur stfiedovûkého popluÏního dvora, zmiÀovaného pí-
semn˘mi prameny v tûchto místech na pfiedmûstí Pfierova k roku 1376 (Dohnal 1980).
V˘zkum upozornil na slovanské osídlení beãevského pravobfieÏí, pfiimykající se k hra-
di‰tnímu osídlení na opaãném bfiehu a téÏ potvrdil jiÏ vzpomenutá hlá‰ení Karla Gerlicha
z konce 19. století.

AÏ do roku 1984 se archeologická ãinnost mûstskému jádru vyh˘bala. O záchranu pod-
povrchov˘ch památek nejen v této dobû se zaslouÏili nûktefií neprofesionální badatelé, z ni-
chÏ je na prvém místû tfieba vzpomenout Václava Martínka, kter˘ se této ãinnosti vûnoval
aÏ do své smrti v roce 2003. UpozorÀoval na ohroÏené pfierovské lokality a posléze se ãas-
to jako technik (Archeologického ústavu AV âR v Brnû, pozdûji také Ústavu archeologic-
ké památkové péãe v Brnû, a téÏ i pfierovského muzejního pracovi‰tû) úãastnil jejich zá-
chrann˘ch odkryvÛ a dokumentace. Uznání si zaslouÏí téÏ obdobná ãinnost
neprofesionálního zájemce ZdeÀka Freiberka.

Rok 1984 byl pfielomov˘m zejména pro poznání ranû stfiedovûké historie jádra mûsta
a také pfiinesl pfiíchodem specialistÛ Archeologického ústavu âSAV v Brnû do vedení ar-
cheologick˘ch v˘zkumÛ v Pfierovû novou kvalitu. Pfii v˘kopov˘ch pracích spojen˘ch s v˘-
stavbou Závodního klubu Pfierovsk˘ch strojíren v jihov˘chodní ãásti Horního námûstí (ã.p. 8
a 9) do‰lo po ãásteãné devastaci dotãené plochy k pfiekvapivému náhodnému objevu neãe-
kanû dobfie dochovan˘ch pozÛstatkÛ zástavby z poãátku 11. století, jakoÏto i u nás unikát-
ní pfieváÏnû dfievûné ro‰tové hradby tzv. hákové konstrukce, která s dal‰ími nálezy (mince,
keramika aj.) spojuje objevené ranû stfiedovûké mocenské centrum na „Kopci“ s v˘bojem
polsk˘ch PiastovcÛ (Boleslava Chrabrého), ktefií prvá dvû aÏ tfii desetiletí samotného poãát-
ku druhého milénia ovládali Moravu. V˘zkum, probíhající v tûchto místech v letech
1984–1987 pod vedením âeÀka Stani, téÏ odhalil velkomoravské sídli‰tní vrstvy a defini-
tivnû vyvrátil názor A. âápa o moÏném románském pÛvodu kaple sv. Jifií. Neménû závaÏ-
n˘m zji‰tûním byla dokumentace dvou mohutn˘ch sídli‰tních vrstev z mlad‰ího pravûku,
datovan˘ch do závûru star‰í doby bronzové. Na plo‰e dne‰ního Horního námûstí se dle âeÀ-
ka Stani nacházelo v˘‰inné opevnûné sídli‰tû lidu vûtefiovské skupiny, snad i opevnûné.

V˘zkumy Archeologického ústavu pod vedením âeÀka Stani a Rudolfa Procházky po-
kraãovaly na Horním námûstí i v následujících letech, taktéÏ i na dal‰ích ohroÏen˘ch par-
celách v severní ãásti travertinového kopce. K charakteru osídlení podhradí pfiinesly cen-
né poznatky pfiedstihové v˘zkumy R. Procházky na pomezí ulic Kozlovské a Îerotínova
námûstí a âechovy ulice v roce 1989. Etapu v˘zkumÛ brnûnského archeologického ústa-
vu na Horním námûstí zakonãila roku 1990 rozsáhlej‰í záchranná akce Jifiího Kohoutka na
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voln˘ch plochách (dnes opût zastavûn˘ch) po demolovan˘ch domech ã.p 19 a 20, jehoÏ
pfiínosem byl mj. odkryv vûnce srubové zástavby i s dfievûnou de‰tûnou uliãkou z poãátku
11. vûku.

Jifií Kohoutek poté aÏ do své pfiedãasné smrti v roce 2007 vedl vût‰inu dal‰ích zá-
chrann˘ch v˘zkumÛ na Horním námûstí, které zde po Archeologickém ústavu pfievzal
Ústav archeologické památkové péãe v Brnû. Z nich je nutno vzpomenout v˘zkum, jeÏ
pfiedcházel rekonstrukci zámeck˘ch sklepÛ v závûru roku 1998 a ov‰em nûkolik v˘-
zkumn˘ch sezón (zejména v letech 1998–2001 a 2006) na jedné z nejpfiínosnûj‰ích ar-
cheologick˘ch lokalit Horního námûstí, nacházející se v zastavûné i volné ãásti parcely do-
mu ã.p. 26. Z v˘znamn˘ch objevÛ na plo‰e této pozoruhodné lokality vzpomeÀme alespoÀ
prÛzkum základÛ impozantní obdélné stavby, zfiejmû obehnané zdûnou fortifikací, která
je nejstar‰í zatím známou dochovanou zdûnou architekturou na Horním námûstí a patrnû
i v Pfierovû vÛbec. Poãátky objeveného objektu Jifií Kohoutek poloÏil na pfielom 12. a 13.
století a jeho funkci spojil s tzv. obytnou vûÏí, ve které se mohlo nacházet sídlo pfierovské
kastelánie 13. století. Jifiímu Kohoutkovi mÛÏeme rovnûÏ pfiifiknout objev nejstar‰ích stop
lidského osídlení pfierovské travertinové kupy – nález ‰típan˘ch kamenn˘ch artefaktÛ, pfii-
fiãen˘ch nejvyspûlej‰í mladopaleolitické lovecké kultufie, gravettienu, které odkryl v r. 2000
na poslednû vzpomenuté lokalitû (souhrnnû k archeologick˘m v˘zkumÛm na Horním ná-
mûstí, napfi.: Procházka – Drechsler – Schenk 2006a, Procházka – Drechsler – Schenk
2006b, Procházka – Drechsler – Schenk 2008, s bibliografií).

V˘zkumy archeologického pracovi‰tû Muzea Komenského
v Pfierovû do r. 2005

Archeologické pracovi‰tû Muzea Komenského v Pfierovû bylo v této instituci obnoveno
po necel˘ch dvou desetiletích koncem roku 1995, kdy zaãalo vyvíjet svou ãinnost v rámci
Oddûlení regionální historie (dnes Oddûlení spoleãensk˘ch vûd). Mimo práce se sbírkami,
v˘stavní a jiné ãinnosti (k prv˘m úkolÛm náleÏela pfiíprava reprezentativní stálé expozice
Archeologie Pfierovska) pfievzalo poãínaje rokem 1999 i realizaci ãásti záchrann˘ch arche-
ologick˘ch v˘zkumÛ v Pfierovû. Terénní v˘zkumy byly provádûny samostatnû i ve spolu-
práci s dal‰ími archeologick˘mi institucemi (ÚAPP Brno, po r. 2004 Archaia Brno, Archaia
Olomouc) i dobrovoln˘mi spolupracovníky. V následujících fiádcích pfiipomeneme nûkteré
v˘znamnûj‰í záchranné v˘zkumy, které se zamûfiily zejména na „podhradní“ lokality.

Jeden z prv˘ch terénních v˘zkumÛ muzea byl proveden v ãervenci roku 1999 v sou-
vislosti s rekonstrukcí mûstsk˘ch stfiedovûk˘ch hradeb v ulici Pod Valy, pfii severov˘chod-
ním úboãí „Kopce“. Z dÛvodu zaji‰tûní zdiva parkánu zde byla sÀata ãást parkánové zdi
na pozemku domu ã.p. 486, zvaného „Katovna“. Ve vertikálním profilu za odstranûnou
zdí bylo kromû novovûkého a stfiedovûkého souvrství dokumentováno i souvrství ze zá-
vûru star‰í doby bronzové, obsahující velké mnoÏství keramiky vûtefiovské skupiny. Jeho
souãástí byly i patrné destruované hlinûné podlahy pravûk˘ch chat. Mocná vûtefiovská kul-
turní vrstva byla J. Kohoutkem (ÚAPP Brno) v témÏe roce zji‰tûna v ulici Mostní pfii SZ
stranû návr‰í; obdobná situace byla dokumentovaná záchrann˘mi akcemi Muzea Komen-
ského v Pfierovû v roce 2001 v ulici  Wilsonovû a pfied severní frontou námûstí TGM. Je



zjevné, Ïe osady lidu této starobronzo-
vé kultury obklopovaly centrální návr-
‰í s v˘‰inn˘m sídli‰tûm takfika jako
prstenec.

V závûru roku 1999 muzejní praco-
vi‰tû je‰tû dokumentovalo v˘kop pro
parovod za budovou Základní ‰koly na
Malé DláÏce (ã.p. 589), kter˘ protnul
objekt datovan˘ do 10.–11. století.
Z blíÏe neznámého kontextu byla je‰tû
pfied pfiíchodem archeologa vyzvednu-
ta ãást lidské kostry. Snad se jednalo
o souãást pohfiebi‰tû, zaznamenaného
jiÏ K. Gerlichem na konci 19. století
a V. Dohnalem v roce 1977.

Zajímavé v˘sledky poskytl v˘zkum
v severní ãásti Wilsonovy ulice, prove-
den˘ v souvislosti s realizovan˘m v˘-
kopem pro izolaci domu „U jelena“
(ã.p. 151). V hloubce 1,8 m pod úrov-
ní dne‰ního povrchu ulice byla doku-
mentována 15 cm silná souvislá vrstva
fiíãních oblázkÛ a ‰tûrku. Souvislost
s pfiítomností vodního toku ãi napfi. sle-
pého ramene byla evidentní. Nasedala
na kulturní vrstvu, obsahující materiál
datovan˘ do star‰í doby bronzové (vû-
tefiovská skupina); zji‰tûna zde byla
i keramika doby laténské. Na „fiíãním“
‰tûrku leÏela uloÏenina s nálezy raného
stfiedovûku aÏ raného novovûku. Pod
úrovní povrchu byly zji‰tûny odlehão-
vací oblouky z lomového kamene spo-
jovaného vápennou maltou, které ne-
sly nadzemní zdivo domu ã.p. 151.
Uvnitfi obloukÛ, vyplnûn˘ch uloÏeni-
nami, byl zji‰tûn stejn˘, v˘‰e popsan˘
sled vrstev, jako na protilehlém profilu.

Lokalita v˘zkumu Muzea Komenského v Pfiero-
vû v r. 2001 ve Wilsonovû ulici – v˘kop pro izolaci
domu „U jelena“ (ã.p. 151). Foto Ale‰ Drechsler.

V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû ve Wil-
sonovû ulici v r. 2001. Pod domem ã.p. 151 byly
objeveny odlehãovací oblouky, vyzdívané z lomového
kamene, pod nimiÏ byl dochován sled vrstev od doby
bronzové do konce stfiedovûku. Foto Ale‰ Drechsler.
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Pfii hranici Wilsonovy ulice s nám. TGM v˘kop silnû poniãil kostrov˘ hrob, v jehoÏ blíz-
kosti byl nalezen zlomek stfiedohradi‰tní keramiky (9. století), souvislost s pohfibem v‰ak
nemusela b˘t jednoznaãná. Archeologick˘ dohled na opaãném, jihozápadním vyústûní Wil-
sonovy ulice, zachytil ãást vûtve zfiejmû první pfierovské mûstské kanalizace, vybudované
v 60. letech 19. století. Konstruována byla jako klenba z lomového kamene (pískovcové
a vápencové plotny), spojovaného vápennou maltou.

Druh˘ vût‰í záchrann˘ v˘zkum roku 2001 probûhl v mûsících listopadu a prosinci na ·í-
fiavû, jiÏ tfii ãtvrtû století zpût známé nálezy (hroby) z mlad‰í doby hradi‰tní, která byla sou-
ãástí podhradního osídlení (suburbia), zfiejmû v ose nûkdej‰í komunikace probíhající tímto
prostorem. Samotné záchranné akce vyvolala stavba cyklostezky na nám. Pfierovského po-
vstání, plocha s pozitivními nálezy se nacházela na parcele ã. 2167 (dnes autobusová za-
stávka pfied kostelem sv. Michala na ·ífiavû). V hloubce pouh˘ch 30–40 cm pod souãasn˘m
terénem námûstí byly po skr˘vce zji‰tûny ranû stfiedovûké situace. Na bázi souvrství byla
zji‰tûna takfika vodorovná vrstva s nálezy datovateln˘mi do pfielomu 10./11. století. Pfie-
kr˘vala ji aÏ 35 cm silná kulturní vrstva s nálezy obdobnû datovan˘mi do 10./11–1. pol.
11. století, do níÏ byly zapu‰tûny dvû sídli‰tní jámy. Jedna z nich obsahovala destrukci ka-
menné pece, doprovázenou 1,4 m hlubokou pfiedpecní jámou s popelovitou v˘plní. Ranû
stfiedovûké souvrství poru‰il v˘kop pro vrcholnû stfiedovûkou roubenou studnu, jejíÏ poãá-
tek je datován keramikou do konce 13. nebo poãátku 14. století. Jedin˘ vzorek z v˘dfievy

V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû ve Wilsonovû ulici (zde na rozhraní se Îerotínov˘m námûstím) v r. 2001.
Pohled na konstrukci první pfierovské mûstské kanalizace ze 60. let 19. století. Foto Ale‰ Drechsler.



studny ov‰em poskytl pomûrnû pozdní
dendrochronologické datum – rok
1534, coÏ ov‰em mohlo b˘t zpÛsobeno
dílãí opravou star‰í konstrukce.

Muzejní pracovi‰tû realizovalo v srp-
nu následujícího roku na ·ífiavû dal‰í,
tentokráte drobnou záchrannou akci,
související s v˘kopem pro izolaci tûloc-
viãny Stfiední odborné ‰koly na ·ífiavû
(ã.p. 289). Kulturní vrstva raného stfie-
dovûku se zde nacházela 50 cm pod
povrchem a poskytla datovací materiál
z prvé poloviny 11. století. 

Rozsahem vût‰í a ãasovû nároãnûj‰í
v˘zkum byl proveden v fiíjnu 2002
v Mostní ulici, v zadním traktu rekon-
struovaného domu ã.p. 227. Ve v˘ko-

V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû na ·ífia-
vû pfied kostelem sv. Michala v listopadu r. 2001.
Dokumentace ranû stfiedovûk˘ch vrstev, nacházejících
se jen 30 cm pod povrchem. Foto Ale‰ Drechsler.

V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû na ·ífia-
vû pfied kostelem sv. Michala v listopadu r. 2001.
V˘zkum stfiedovûké studny. Foto Ale‰ Drechsler.
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pu pro betonov˘ základ nové pfiístavby
domu, pfii jiÏní hranici parcely ã. 313,
byla na jeho v˘chodním konci odkryta
ve vertikálním profilu ãást mûlkého
stfiedovûkého pfiíkopu (pÛvodnû asi
120–130 cm hlubokého), datovaného
v˘plní do prÛbûhu 14.–15. století, tedy
do období vrcholného a pozdního stfie-
dovûku. Pfiíkop, jehoÏ pÛvodní funkce
není zcela jasná – mohlo se jednat jak
o odpadní, nebo ohrazující pfiíkop, sou-
visející s intenzivním stfiedovûk˘m osíd-
lením Na Marku pod královsk˘m hra-
dem na dne‰ním Horním námûstí, tak
mohlo jít i o souãást pÛvodního stfiedo-
vûkého opevnûní „Kopce“, tedy Horní-
ho nám., které zde bylo písemn˘mi pra-
meny doloÏeno je‰tû pfied vybudová-
ním dodnes existujících pern‰tensk˘ch
hradeb z konce 15. století – byl zahlou-
ben do star‰í sídli‰tní vrstvy ze závûru
star‰í doby bronzové (vûtefiovská sku-
pina), jejíÏ dal‰í prÛbûh v Mostní ulici
zachytil v˘zkum Jifiího Kohoutka z roku 1999. Do dna pfiíkopu, zãásti pokrytého ploch˘-
mi kameny, byly v nepravideln˘ch rozteãích zaraÏeny 6 cm silné dfievûné kÛly (snad sou-
ãást stfiedovûkého „pleteného plotu“, lehkého opevnûní, zmiÀovaného v Pfierovû píse-
mn˘mi prameny v 15. století). V˘plÀ pfiíkopu obsahovala nûkolik set kusÛ keramick˘ch
fragmentÛ i cel˘ch exempláfiÛ a pfiedmûtÛ z dal‰ích materiálÛ, které datují ukonãení jeho
funkce nûkdy ve 2. polovinû 15. století. 

Muzejním archeologick˘m v˘zkumem, kter˘ pfiinesl mnoÏství poznatkÛ ke stratigrafii
„podhradních“ lokalit a zároveÀ zachytil nejstar‰í slovanské osídlení v jádru mûsta, byla
záchranná akce, provedená v kvûtnu – ãervnu 2003 v Jiráskovû ulici, v místû pÛvodní pro-
luky na parcele ã. 53 (dnes zastavûné domem ã.p. 201). Byly zde dokumentovány tfii zá-
kladové pasy budoucího domu, pfiiãemÏ plo‰nû zkoumán mohl b˘t jen jeden z nich. Tfii
metry pod úrovní souãasného povrchu ulice bylo zachyceno jílovité podloÏí, z jehoÏ úrov-
nû byl získán materiál ãasovû zafiaditeln˘ do mlad‰í doby bronzové, kultury luÏick˘ch po-
pelnicov˘ch polí. Do nûj byl zapu‰tûn sídli‰tní objekt, obsahující slovanskou keramiku star-
‰í doby hradi‰tní (pravdûpodobnû z druhé poloviny 8. století n. l.). Dal‰ím zajímav˘m
objektem, spí‰e technologick˘m zafiízením, byla vtesaná kupolovitá pec s v˘mazem pod-
loÏen˘m ploch˘mi kameny. Dle provedení se zfiejmû jednalo o velkomoravskou chlebovou
pec. Popsanou situaci „uzavírala“ vrstva Ïluto‰edé hlíny s nálezy stfiední doby hradi‰tní
(velkomoravské období), která sama byla pfievrstvena Ïlut˘m jílem s mladohradi‰tními ná-
lezy, datovan˘mi do 10. aÏ poãátku 11. století. Pokud se podafiilo datovat svrchnûj‰í vrst-
vy, pak obsahovaly keramiku 10.–13. století.

V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû na ·ífiavû pfied
kostelem sv. Michala v listopadu r. 2001. V˘zkum stfiedovûké
studny. Foto Ale‰ Drechsler.



Poslední v˘znamn˘ v˘zkum muzej-
ního archeologického pracovi‰tû, kter˘
zde zmíníme, byl proveden jako pfied-
stihov˘ v souvislosti s plánovanou
v˘stavbou ve dvorním traktu Úfiadu
práce (ã.p. 168) ve v˘chodní ãásti Îero-
tínova námûstí v letech 2004–2005.
PoloÏeny zde byly celkem tfii sondy.
Druhá sonda zachytila dosti sloÏitou
situaci. Zdej‰í podloÏí v hloubce
1,6–1,7 m pod dne‰ní úrovní terénu
pfiedstavovala stfiednû ‰edá nivní hlína,
na níÏ spoãívala ‰edá vrstva stfiedohra-
di‰tního (velkomoravského) stáfií.
V˘razná vrstva (fiíãního?) ‰tûrku, dosud
nevysvûtleného pÛvodu (ãásteãnû upo-
mínající na situaci ve Wilsonovû ulici
v r. 2001) ji oddûlovala od mladohra-
di‰tní (poãátek 11. století) vrstvy tma-
vû ‰edé barvy. Vrstva ‰tûrku pfiinesla
úplné zarovnání star‰í deprese (pfiíko-
pu?). K nejzávaÏnûj‰ím zji‰tûním celé-
ho v˘zkumu náleÏí moÏn˘ pfiíkop patr-
nû stfiedohradi‰tního stáfií, zhruba zápa-
dov˘chodní orientace. Jde-li skuteãnû
o liniov˘ objekt, pak by pfiíãnû pfietínal
osídlení na hfiebeni terasy, na níÏ se
nachází Îerotínovo námûstí; jiÏnûji
zatím není velkomoravské osídlení
doloÏeno. Jeho funkce je v‰ak zcela
nejasná.

V poslední tfietí sondû, umístûné
13 m SZ smûrem, tvofiil oproti v˘‰e po-

Pohled od SV na prozkoumanou plochu zákla-
dového pasu ã. 3 v Jiráskovû ulici v Pfierovû,
parc. ã. 53. V popfiedí vlevo prozkouman˘ zahlouben˘
objekt, obsahující dosud nejstar‰í slovanskou keramiku
z Pfierova (8. století n. l.), v pozadí prozkoumaná velko-
moravská vtesaná kupolovitá pec s pfiedpecní jámou.
V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû v r. 2003. Foto
Ale‰ Drechsler.

Pohled od v˘chodu do druhé sondy na Îerotíno-
vû nám. v Pfierovû, dvorní trakt domu ã.p. 168 (Úfiad
práce). ·tûrková vrstva neznámého pÛvodu od sebe
oddûlovala vrstvu s doklady velkomoravského (9. stole-
tí) a mladohradi‰tního osídlení (zde poãátek 11. století).
V˘zkum Muzea Komenského v Pfierovû v r. 2004. Foto
Ale‰ Drechsler.
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psané situaci podloÏí ‰tûrkopísek s pískov˘mi ãoãkami, tvofiící pfiirozenou souãást terasy
Beãvy. Jeho povrch se v nejvy‰‰ím místû nacházel 1,1 m pod dne‰ním povrchem dlaÏby.
Bezprostfiednû nad geologick˘m podloÏím byla pfiítomna vrstva tmavû ‰edé hlíny, obsahu-
jící mladohradi‰tní keramick˘ materiál, rámcovû datovan˘ do 1. poloviny. 11. stol. Poru-
‰ilo ji nûkolik mûlk˘ch objektÛ (jamek), z nichÏ v˘plÀ jednoho obsahovala pozoruhodn˘
nález – masivní souãást Ïernovu (mlecího kamene) obklopen˘ dal‰ími kameny a uhlíko-
vou vrstvou. Spolu s ãástí nadloÏních vrstev se nám jej podafiilo vyzvednout „in situ“. V˘-
‰e dokumentovaná vrstva, rovnûÏ mladohradi‰tního stáfií, byla jiÏ pfiekrytá moderní na-
váÏkou (souhrnnû k záchrann˘m archeologick˘m v˘zkumÛm Muzea Komenského
v Pfierovû v centru mûsta napfi. Procházka – Drechsler – Schenk 2006b, Procházka –
Drechsler – Schenk 2008).
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Pfierov ve stfiedovûku 
na základû archivních pramenÛ

Jifií Lapáãek

Kdo ãeká brilantní rozbor dochovan˘ch archivních pramenÛ, bude zklamán, naopak po-
uãen˘ zájemce o historii Pfierova si pomyslí: Tak to budeme rychle hotovi. Jako obvykle,
pravda je nûkde uprostfied.

Skuteãností je, Ïe Pfierov je na archivní prameny velmi chud˘, a to pfiedev‰ím ve srov-
nání s jin˘mi královsk˘mi mûsty na Moravû, popfi. v âechách. MÛÏeme uvést, Ïe pouze
v pfiípadû listin se mÛÏe srovnávat s jin˘mi královsk˘mi mûsty. Podle Diplomatáfie mûsta Pfie-
rova, kter˘ jako svou diplomovou práci zpracoval Jifií Hanzal pod vedením profesora Jifiího
·ebánka, do konce 15. století registrujeme na 83 listin. Z nich je vût‰ina z let 1046–1499
(38) panovnick˘ch, tj. vydavatelem je zemûpán. Celkem 25 je vydáno církevními pÛvodci
v letech 1141–1408, vrchnost vydala 11 v letech 1440–1500, soukromí vydavatelé ‰est
v letech 1294–1493 a mûsto ve dvou pfiípadech v letech 1479 a 1489. Listiny lze studovat
ve standardních edicích Codex diplomaticus. Nejstar‰í listiny dochované ve fondu Archiv
mûsta Pfierov jsou z roku 1436. V první z 1. fiíjna 1436, vydané v Praze, Zikmund, ãesk˘
král a fiímsk˘ císafi, vyhla‰uje Vokovi ze Sovince amnestii a mûstu Pfierovu svobodné pfiijí-
mání podobojí. O dva dni pozdûji totéÏ potvrdil v Brnû Albrecht, moravsk˘ markrabû.

Katastrofální je stav v dochování mûstsk˘ch knih z tohoto období. Vlastnû bychom mû-
li fiíci, Ïe se jedná o nedochování, protoÏe skuteãnû není k dispozici Ïádná soudní kniha,
která by informovala o prodeji nemovitostí, vzdání majetku, záznamech o dluzích i trest-
n˘ch ãinech. Jsme tak ochuzeni o mnoÏství údajÛ k mûstskému místopisu i prosopografii
jednotliv˘ch mû‰ÈanÛ. Stejné je to v pfiípadû knih mûstsk˘ch poãtÛ, rovnûÏ za normální
okolností bohatého zdroje poznání sociální diferenciace obyvatel mûsta a také nástroje k po-
znání stavebního v˘voje. Tento stav je umocnûn tím více, Ïe ani pro následující období ra-
ného novovûku se nedochovalo o mnoho více. Vlastnû se v pfiípadû Pfierova jedná o grun-
tovní knihu, dva svazky z let 1552–1609 a 1554–1642, sirotãí registra (s indexem)
1583–1663 a knihu svatebních smluv (s rejstfiíkem abecednû jmenn˘m) 1614–1802.

Mimo pfierovsk˘ archiv se v pfiípadû archivních pramenÛ jedná pfiedev‰ím o zápisy sou-
du v zemsk˘ch deskách od roku 1348, které jsou doplÀovány údaji z knih pÛhonn˘ch a ná-
lezov˘ch. Vyprávûcí prameny zcela chybí, snad s v˘jimkou zápisu o povinnostech okolních
obcí pfii opevÀovacích pracích kolem Pfierova, které zachycují pomûry za zaãátku 14. sto-
letí, ale jde o opisy z 2. poloviny století následujícího. Dochovaly se v knihách pÛhonn˘ch
a nálezov˘ch a rovnûÏ v nûkolika víceménû stejn˘ch verzích v tzv. pern‰tejnsk˘ch kode-
xech. Urãité pamûtní zápisy jsou dochovány v pfierovské knize památní, která vznikla z ãin-
nosti mûstské správy v Pfierovû, ale nyní je uloÏena v Moravském zemském archivu v Br-
nû ve sbírce rukopisÛ. Její souãasn˘ opis získal pfierovsk˘ dûkan Ignác Zavfiel, doplnil
o nûkteré dal‰í zápisky a pfies jeho bratra Cypriána Zavfiela, pitínského faráfie, se pak ruko-
pis dostal do Bojkovic. 

~
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Studium dûjin mûst se pohybuje v urãit˘ch ustálen˘ch okruzích. Star‰í je právní v˘klad,
zamûfien˘ na zakladatele mûst a mûstskou ústavu. Z toho pohledu bylo mûsto nazíráno ja-
ko jednotlivost a ménû jako souãást vût‰ího souvisejícího systému v krajinn˘ch a pfiesahu-
jících dimenzích. Pfii fie‰ení mûstsk˘ch forem se dostávalo do protikladu pojetí, v nûmÏ ‰lo
pfii vzniku mûsta o jednorázov˘ akt, s pojetím, pfiedpokládajícím nûkolik postupn˘ch kro-
kÛ. Jinak vyjádfieno, byla rozli‰ována mûsta rostlá, nebo plánovaná, vzniklá tak fiíkajíc na
zeleném drnu.

V pfiípadû Pfierova vytvofiil urãit˘ model na základû pfiedchozích prací a svého studia
profesor Ladislav Hosák. Jeho pojetí vycházelo ze zdÛraznûní právního aktu pov˘‰ení na
mûsto a z toho vypl˘vající jednorázovosti a plánovitosti vzniku mûsta. 

Ve zkratce lze fiíci o tomto modelu následující. Ladislav Hosák vy‰el z toho, Ïe pfied po-
lovinou 11. století, ale zfiejmû nejménû hned na poãátku 11. století, do‰lo k v˘znamn˘m
pfiesunÛm ve správních sídlech, takÏe z hradiska v Pfiedmostí pfie‰la sídelní aktivita na Pfie-
rov. 

Listinou z roku 1141 olomouck˘ biskup Jindfiich Zdík oznámil pfienesení biskupského
sídla v Olomouci od kostela sv. Petra ke kostelu sv. Václava. Souãástí listiny je seznam stat-
kÛ olomoucké diecéze zahrnující více neÏ 200 lokalit, jeÏ jsou dûleny podle obvodÛ ‰esti
velkofarních kostelÛ – v Olomouci, Pfierovû, Spytihnûvi, Bfieclavi, Brnû a Znojmû. Kostel
zmiÀovan˘ v listinû Jindfiicha Zdíka charakterizoval Ladislav Hosák jako velkofarní kostel

Veduta Pfierova 1727–1728. Archiv mûsta Brna, Mitrovského sbírka (Hofferiana)
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pfierovského hradského obvodu. PovaÏoval za nûj pfii hradû stojící románsk˘ kostelík sv. Ji-
fií ãtvercového pÛdorysu s pÛlkruhov˘m knûÏi‰tûm, do nûhoÏ mûli za bohosluÏeb pfiístup
jen feudálové, zatímco obecn˘ lid byl shromáÏdûn pfied kostelíkem. Správcem hradního
kostela byl arcijáhen, kter˘ byl i ãlenem olomoucké kapituly a správcem církevního ma-
jetku v hradském obvodu. 

Otázkou preurbánního sídli‰tû se profesor Hosák nezab˘val, pfierovsk˘ kopec v jeho chá-
pání byl mocensk˘m centrem, na nûmÏ pfiedpokládal v místech dne‰ního zámku hradní
sídlo. Profesor Hosák ztotoÏnil lokalitu Pirilo, která se objevuje v uhersk˘ch pramenech
v souvislosti s vpádem UhrÛ na Moravu v roce 1253, s Pfierovem, ãímÏ byl poprvé v pra-
menech zdÛraznûn vojensk˘ v˘znam místa. 

Pfiemysl Otakar II. udûlil 28. ledna 1256 Pfierovu mûstské právo olomoucké. Citujeme
z Hosáka: „Pfierov byl potud jen trhovou vsí, nyní se stával po stránce právní mûstem. Do-
‰lo tu k nové lokaci, kterou po stránce pÛdorysu umoÏnilo úplné zniãení starého Pfiero-
va. Stavební parcely byly novû vymûfieny, takÏe pÛdorys mûsta byl pak celkem pravideln˘.
Pod hradem vzniklo ãtvercovité námûstí a nûkolik pravideln˘ch ortogonálnû vybíhajících
ulic, které pfiiléhaly k námûstí. Z pÛdorysu je zfiejmé, Ïe bylo plánováno mûsto men‰í, nej-
v˘‰e stfiední velikosti. Lze pfiedpokládat, Ïe za této lokace vznikl stranou námûstí i kostel
sv. Vavfiince, zatím filiální, jako kostel mûstsk˘, neboÈ hradní kostelík sv. Jifií jiÏ neposta-
ãoval zv˘‰enému poãtu obyvatelstva...“

Hosák dále uvedl, Ïe prameny z prvé poloviny 14. století se pfieváÏnû t˘kají kostela sv.
Vavfiince, i kdyÏ v nich dÛslednû pouÏívá v˘razu capella – kaple. Vedle znám˘ch skuteã-
ností t˘kajících se praÏsk˘ch mansionáfiÛ Hosák psal, Ïe vznik kostela sv. Vavfiince pfii lo-
kaci mûsta podporuje i skuteãnost, Ïe v˘roãní trh v Pfierovû se konal pfii sv. Vavfiinci. To-
mu neodporovalo to, Ïe v Pfierovû byl tento trh markrabûtem Janem Jindfiichem potvrzen
daleko pozdûji, listinou datovanou na Pfierovû 15. kvûtna 1355. 

Záznamy o robotách k Pfierovu z 15. století, o kter˘ch uãinil Ctibor z Cimburka roku
1485 vyznání pfied pány na obecném snûmu v Brnû a podruhé roku 1489 zaznamenáním
vypsání z pfierovsk˘ch mûstsk˘ch knih, povaÏoval Hosák za mimofiádnû v˘znamné. Pou-
kázal na to, Ïe právû po husitsk˘ch válkách a pak po válkách uhersk˘ch, jimiÏ Morava vel-
mi utrpûla a byla vylidnûna, docházelo k roz‰ifiování nûkter˘ch moravsk˘ch mûst o nové
mûsto. K takovému roz‰ífiení do‰lo ve StráÏnici, Velkém Mezifiíãí, Bfieclavi, Prostûjovû, ne-
dalekém Tovaãovû a koneãnû i Pfierovû. O roz‰ífiení Pfierova usiloval jiÏ Ctibor Tovaãovsk˘
z Cimburka, ale bez úspûchu. Teprve za Viléma z Pern‰tejna do‰lo nejen k pfiestavbû hra-
du, ale i k roz‰ífiení mûsta o tzv. Horní mûsto. 

Podle Hosáka bylo na první pohled zfiejmé, Ïe jde o dokument vysoké dÛleÏitosti. Oce-
nil, Ïe je tu moÏnost seznámit se se jmény znám˘mi ze zápisÛ do zemsk˘ch desek z 80.
let 14. století. Soudil s odkazem na v˘skyt „lidí staroÏitn˘ch“, Ïe vznik zápisu je nutno po-
loÏit do poãátku 14. století, ale pfied rok 1410, pokud je‰tû byl na Moravû samostatn˘ mark-
rabí. Nápadná pro nûj byla ta vûc, Ïe mezi obyvateli mûsta mûla velkou pfievahu ãeská jmé-
na, coÏ je je‰tû patrnûj‰í u kon‰elÛ, opaãnû na pfiedmûstí (na ·ífiavû) pfievládala jména
nûmecká. To vedlo Hosáka k závûru, Ïe teprve pfii vysazení mûsta roku 1256 vznikla ·í-
fiava jako selská obec u mûsta a byla patrnû ãásteãnû kolonizována Nûmci.

V dobû, kdy pfierovsk˘ hrad mûl funkci pevnosti, bylo na kopci v okolí hradu volné pro-
stranství, aby nepfiítel dob˘vající hrad nemohl vyuÏít domÛ. Nová stfielná zbraÀ znehod-
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notila tuto funkci hradÛ, z hradÛ u mûst se stávaly zámky a tak bylo i v Pfierovû. Naproti
tomu bylo nejvhodnûj‰í roz‰ífiit mûsto právû o osazení tohoto kopce. 

~
Poprvé v roce 1999 ve Sborníku Státního okresního archivu Pfierov a pak v nûkolika

dal‰ích ãláncích jsem se snaÏil poukázat na nedostatky takového v˘kladu vzniku a dal‰ího
v˘voje mûsta Pfierova. ZároveÀ jsem podal svÛj v˘klad toho, jak se utváfiel pfierovsk˘ mûst-
sk˘ organismus.

K definici mûstského prostoru nám slouÏí nûkolik konstant jako topografick˘ch pfied-
pokladÛ: povaÏujeme za nû ulici, hrad a kostel. 

V prostoru, v nûmÏ podle pfiedpokladu do‰lo ke vzniku mûsta, máme nejstar‰í prame-
nem doloÏené informace o velkofarním kostelu. JiÏ nûktefií star‰í autofii poukazovali na sta-
robylost dne‰ního kostela sv. Michala na ·ífiavû a pfiisuzovali mu pÛvodní velkofarní funk-
ci. Zvlá‰tû v ãlánku NáboÏenské pomûry v Pfierovû do konce 16. století, kter˘ byl uvefiejnûn
ve sborníku z mikulovského archivního sympózia v roce 2002, jsem se snaÏil tento pfied-
poklad potvrdit. Vy‰el jsem ze znûní záznamu v písemnostech prvního protireformaãního
katolického faráfie Jana Tanãíka s názvem „Názorné vysvûtlení ve vûci desátkÛ, které ma-
jí b˘t zavedeny u Pfierovsk˘ch. A rovnûÏ rozumné dÛvody, pro které mají b˘t stanoveny
desátky pro katolické faráfie“. Tanãík se hned v úvodu zmínil o tom, Ïe povinnost Pfierov-
sk˘ch odvádût desátky se dûje na základû práva, které bylo „zapsáno zakladateli pfierov-
ského kostela, postaveného mimo mûsto, ba i pfiijatého pfiedchozími katolick˘mi faráfii.
2. Poznává se, Ïe pfierovská fara pÛvodnû katolická, aÏ dosud mimo mûsto existující, od
které byli jmenováni arcijáhni pfierovského kraje, nemûla hor‰í podmínky a nebyla bez de-
sátkÛ. Je pravda, Ïe dûkanství bylo zaopatfieno v˘nosy z pÛdy. 3. Z vesniãek k fieãené far-
nosti pfiináleÏejících, nyní z vût‰í ãásti opu‰tûn˘ch (Kozlovice, Îelátovice, Újezdec, pÛl
Bochofie), byly placeny jisté a vymezené desátky podle pomûru polí jak katolick˘ch tak
pseudofarních, a také jsou skuteãnû placeny. Tedy ani pfierov‰tí obyvatelé, zvlá‰tû v‰ak ·í-
fiav‰tí, pfiední ãlenové tohoto kostela, na jejichÏ pÛdû byl vystavûn farní kostel, nemohli
b˘t osvobozeni od placení desátkÛ, jestliÏe ne vût‰í mûrou, pfiece tedy stejn˘m dílem
s ostatními farníky.“

Vedle ve v˘‰e citovaném ãlánku naznaãen˘ch skuteãností potvrzuje novû farní funkci
kostela na ·ífiavû Ïádost Jakuba ze Senice, knûze v olomoucké diecézi, která je souãástí
edice Acta pontificorum romanorum. Jakub ze Senice chtûl, aby mu bylo dáno právo na
v‰e, co pfied svou smrtí drÏel Václav, fieãen˘ Vad, ve farním kostele na ·ífiavû a o co vedli
mezi sebou spor. Pfiíjem nepfiekroãil roãnû 40 zl. Apo‰tolsk˘ stolec rozhodl v jeho prospûch
28. listopadu 1421. Spolu s dal‰ími níÏe uveden˘mi fakty lze povaÏovat velkofarní funkci
církevní budovy v místech dne‰ního kostela sv. Michala za velmi pravdûpodobnou.

Jiná církevní stavba je v pramenech oznaãována jako kaple sv. Vavfiince, a to poprvé v ro-
ce 1324 jako vÛbec nejstar‰í v pfierovsk˘ch pramenech zmiÀovaná církevní stavba s pat-
rociniem. V listinû ze 17. bfiezna 1324 papeÏ Jan XXIII. udûlil Menhartovi, synu Mikulá-
‰e z Prahy, kter˘ uÏ byl pfiijat praÏskou kapitulou za kanovníka, na pfiímluvu ãeského krále
Jana Lucemburského provizi, ãili expektativu (nárok na nûkteré uprázdnûné beneficium),
na zvlá‰tní prebendu (dÛchod spojen˘ s v˘konem církevního úfiadu), aÏ se nûjaká uvolní.
Mimo to, jak z listiny vypl˘vá, si mohl podrÏet kapli sv. Prokopa na Starém Brnû a sv. Vav-
fiince v Pfierovû, kterou tedy jiÏ pfied tím spravoval, a obedience v blíÏe neurãitelném mís-
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tû. O osobû Menharta bohuÏel není nic bliÏ‰ího známo, Václav Vladivoj Tomek v Dûjinách
Prahy zmiÀuje, Ïe Menhart byl praÏsk˘m kanovníkem pfied rokem 1336.

V dodatku listiny papeÏ nafiizuje pfiedstavené klá‰tera Králové na Starém Brnû, opatu
strahovského klá‰tera v Praze a dûkanu kromûfiíÏského kostela, aby zajistili pfievzetí uve-
dené prebendy, uvolní-li se v dobû papeÏské rezervace. Z toho by se dalo usuzovat, Ïe v té
dobû byla pfierovská kaple v drÏení strahovského klá‰tera. Patronátní právo k ní mûl pa-
novník, jak zji‰Èujeme podle okolností, za nichÏ byla dána k uÏívání praÏsk˘m mansioná-
fiÛm, poprvé roku 1348, dále 1357 a 1388. V pozdûj‰ích pramenech se o ní mluví jako
o „capella regia“. 

Dal‰í skuteãnosti se dovídáme v novû uvefiejnûném pfiepisu buly papeÏe Benedikta XII.
z 9. srpna 1338, na jejímÏ základû se dostalo Velislavovi (HajnÛv) ze Sedlãan kanovnictví
v praÏském kostele s prebendou, a to v souvislosti s pov˘‰ením Karlova kancléfie Mikulá-
‰e z Brna na tridentského biskupa. Nové kanovnictví dostal Velislav na pfiímluvu krále Ja-
na. Pfiitom mu nebylo, jak se obvykle zdÛrazÀovalo, na pfiekáÏku kanovnictví ve vy‰e-
hradském kostele a fara ve VodÀanech a kaple v Pfierovû, s tou v‰ak podmínkou, Ïe obû
poslední prebendy opustí, jakmile se ujme praÏského kanovnictví.

Víme, Ïe Velislav v dobû, kdy dostal svou první exspektanci na prebendu vy‰ehradské-
ho kostela od Jana XXII. 29. srpna 1334, dosud nemûl Ïádné beneficium. ZmiÀovan˘ far-
ní kostel ve VodÀanech a kapli v Pfierovû, které mûly královsk˘ patronát, získal proto aÏ po
tomto datu. 

Velislav byl notáfiem, protonotáfiem a diplomatem Karla IV. (1334–1362), kanovníkem
kapituly sv. Víta a u V‰ech svat˘ch na PraÏském hradû, dûkanem kapituly v Sadské
(1354–1362), pak u sv. Apolináfie v Praze (do 1364), ale také milovníkem iluminátorského
umûní, donátor v˘pravné ilustrované bible, podle nûhoÏ je oznaãována biblí Velislavovou.

K urãení, o kterou církevní stavbu z tûch v souãasném Pfierovû existujících jde, nám po-
slouÏí zápisy z roku 1691, které pofiídil pfierovsk˘ dûkan Jan Anastasius Tich˘. Ve struã-

Veduta mûsta Pfierova, pofiízena v rámci tzv. separace ÎidÛ r. 1728. MZA Brno
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nosti je zde uvedeme: „Pfierovsk˘ farní kostel stojící v Dolním mûstû je zaslíben sv. Vav-
fiinci, ale o jeho konsekraci /tj. aktu posvûcení/ není nic známo. Dokonce je odjinud na-
opak zjevné, Ïe kdysi (jak informují stafií obyvatelé) to bylo posvátné místo luteránÛ a kal-
vinistÛ.“ „Druh˘ kostelík na ·ífiavû... byl mi pfii uvedení do úfiadu dán jako komenda /tj.
propÛjãeny pfiíjmy plynoucí z kostela/, je pod Dolním mûstem na zaãátku pfiedmûstí zva-
ného ·ífiava, ve jméno sv. Michala archandûla, jemuÏ je také zasvûcen starobyl˘ hlavní ol-
táfi... Na hfibitovû, kter˘ se rozkládá kolem kostela, se pochovávají od starodávna v‰ichni
zemfielí, jak z mûsta, tak z pfiedmûstí i z vesnic. Tfietí pfierovsk˘ kostel, fieãen˘ zbor... u mo-
stu a brány Dolního mûsta. ¤íká se o nûm, Ïe je zasvûcen sv. Markovi Evangelistovi, a dfií-
ve v nûm konali své obfiady pikardité jako by ve své svatyni. âtvrt˘ pfierovsk˘ kostelík je
postaven na námûstí Horního mûsta. Nûktefií fiíkají, Ïe je zaslíben sv. Vavfiinci muãední-
ku, jiní zase, Ïe kdysi byl onen kostelík ãi spí‰e kaple zaslíben sv. Jifií. Je v nûm hrobka ro-
diny Pfiepick˘ch. Má svÛj mal˘ starobyl˘ oltáfi, ale Ïádnou dal‰í v˘bavu potfiebnou k bo-
hosluÏbám, a to z dÛvodÛ váleãn˘ch událostí... Nad to v nûm jsou dva vût‰í zvony, které
byly pfied vypálením Horního mûsta zavû‰ovány do vedle stojící brány...“

Jistotu v urãení kostela nám poskytuje listina z 8. záfií 1583, v níÏ Jan z Pern‰tejna po-
volil Johance Trãkové z Lípy, aby její tûlo po smrti bylo pohfibeno v kostelíku u svatého Vav-
fiince na Kopci, kde jiÏ byli pochováni její manÏel Zdenûk ¤íãansk˘ Kavka z ¤íãan, syn,
dcera, pfiedchozí manÏelka ZdeÀka ¤íãanského a syn z onoho pfiedchozího manÏelství.

Leteck˘ pohled na Horní námûstí s okolím. Vojenské snímkování, 1936. Archiv Fr. H˘bla
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O tom, Ïe se jedná o nynûj‰í kapli sv. Jifií, máme dal‰í hmotn˘ dÛkaz v náhrobním kame-
nu, kter˘ byl v kapli objeven pfii její rekonstrukci v letech 1910–1912. Tehdy pfiekr˘val
vchod do hrobky, nyní je vsazen do zdi u vchodu. Je na nûm nápis, informující o tom, Ïe
zde byl pochován ZdeÀkÛv syn Pfiemysl z ¤íãan, stár necelé dva roky, narozen 1577, zem-
fiel˘ 1579. 

Ke kapli pfiináleÏely v roce 1388 Popovice u KromûfiíÏe a Popovice u Pfierova, dvÛr ve
Vinarech a v Popovicích u KromûfiíÏe, dvû hospody v pfierovském pfiedmûstí (·ífiava). Pfie-
rovské Popovice prodali mansionáfii v roce 1398 kromûfiíÏské kapitule pfii kostele sv. Mo-
fiice. Odtud ves odkoupil v roce 1510 Jan z Pern‰tejna spolu s jedním ãlovûkem ve Vina-
rech a zaãlenil do pfierovského panství. Podle dal‰ích pramenÛ byl majetek kostela na Kopci
zfiejmû postupnû Pern‰tejnem restituován a následnû jím sam˘m rozprodáván ãi smûÀo-
ván. Svûdãí o tom záznam z 6. prosince 1512, v nûmÏ Vilém z Pern‰tejna dává Matyá‰i
Sudlicovi ze Îernoví do nájmu knûÏskou louku na Kopci v Pfierovû.

Tento kostel sv. Vavfiince, dne‰ní kaple sv. Jifií, je tfieba ztotoÏnit s kostelem, o nûmÏ se
dûje zmínka v úmrtní knize jednoty bratrské, podle nûjÏ byl v roce 1500 v kostelíku bra-
trském na Kopci pochován první biskup jednoty Matûj Kunvaldsk˘. Z dochovan˘ch pra-
menÛ nelze uãinit závûr o tom, zda kaple sv. Vavfiince ze 14. a 15. století se nacházela
v místech, kde byl krátce pfied rokem 1500, nebo právû v tom roce, postaven bratrsk˘ kos-
telík, souãasná kaple sv. Jifií. 

Dne‰ní farní kostel sv. Vavfiince pfii námûstí T. G. Masaryka je aÏ pozdûj‰í stavbou ze za-
ãátku 16. století. Máme o tom záznam z roku 1525 se ve tfiech pramenech. Jednalo se
o utrakvistick˘ kostel pro vût‰inové obyvatelstvo ve mûstû. Bûhem 16. století se dûjí zboÏ-
né odkazy na nov˘ kostel.

RovnûÏ jednota bratrská nechala postavit pro poãetnû vzrÛstající pfiíslu‰níky nov˘ kos-
tel. Základní kámen byl poloÏen v roce 1564 pfiímo na levém bfiehu Beãvy z druhé strany
kopce na den památky sv. Marka, ta tehdy pfiipadla na stfiedu 25. dubna. Dovídáme se
o tom z pamûtního zápisu, kter˘ obsahovala makovice sÀatá v roce 1662 z kostelní vûÏe.
PfiipomeÀme, Ïe je‰tû v roce 1653 se v souvislosti s tímto kostelem mluvilo o zasvûcení
sv. Benediktu, takÏe teprve po pfieãtení listiny z kostelní vûÏe urãili za patrona kostela
sv. Marka. 

~
O podobû a poloze pfierovského stfiedovûkého hradu nemáme Ïádné prameny. V listinû

z roku 1255, dochované v archivu akademie v Záhfiebu, daroval uhersk˘ král Bela IV. Bo-
choleriovi, synu Vidy z Olaszky, zemi kolem Vasváru jako odmûnu za jeho zásluhy pfii prv-
ním taÏení do âech, mínûna ov‰em Morava.

Ranû stfiedovûká Morava v polovinû 11. století byla v ohledu zemûpanské správy roz-
dûlena na hradské obvody, jeden z nich pfiedstavoval Pfierov. Kastelánská sídla charakteri-
zovala stálá pfiítomnost usedl˘ch fiemeslníkÛ. V soudob˘ch písemn˘ch pramenech víme,
Ïe se zde nacházeli koÏe‰níci, kováfii, tesafii i lazebníci. Na dÛleÏit˘ch trhov˘ch místech se
usazovali kupci a hospod‰tí. Jádrem kníÏecího sboru byli tzv. milites secundi ordini, ãili fia-
doví pfiíslu‰níci druÏiny. Tvofiili jádro hradské posádky. DÛleÏitou roli mûlo podhradí s tr-
hy, kde se smûÀovaly fiemeslné a zemûdûlské v˘robky. Pfii hradsk˘ch centrech jiÏ v prÛbû-
hu 10.–12. století vznikala trhová stfiediska, která dala namnoze pfiíãinu k zaloÏení mûsta.
Pfierov‰tí kasteláni se pfiipomínají v podstatû od 2. poloviny 12. století.
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Podle Libora Jana nelze na Moravû prokázat správní kontinuitu hradsk˘ch obvodÛ kry-
jících se podle názorÛ star‰ích historikÛ se Zdíkov˘mi arcijáhensk˘mi obvody z roku 1141
s provinciemi 13. století. Jako urãující se pro administrativní v˘voj Moravy ve 13. století
jeví údûln˘ systém, pfiiãemÏ nové provincie vznikající v prvních desetiletích tohoto vûku
byly vesmûs deriváty ze star˘ch údûlÛ. Za dobu, v níÏ do spolehliv˘ch psan˘ch pramenÛ
vstupuje pfierovská provincie, mÛÏeme oznaãit právû polovinu 13. století. Zajímav˘ je oje-
dinûl˘ deskov˘ zápis z roku 1379, Ïe Johánek z Litenãic uznal právo Vlãka z Dobroãkovic
na svém nevelkém majetku (dvÛr s kfiovinou a „kopcem“) v Poãenicích Vlãkovi z Dob-
roãkovic v pfierovské cúdû, coÏ doplÀuje informace z roku 1373 svûdãící o existenci men-
‰ích zemsk˘ch desek v Pfierovû. Jde o nesporn˘ dÛkaz, Ïe men‰í soudy fungovaly je‰tû
v pfiedhusitském období zfiejmû ve v‰ech provinciích. Kompetence men‰ího soudu se utvá-
fiela tak, jak uvádûl Ctibor Tovaãovsk˘: soud slouÏil pfiedev‰ím pro niÏ‰í ‰lechtu a pro kau-
zy, kdy se pohánûlo o ménû neÏ deset hfiiven.

Teprve v polovinû 15. století jsme informováni o stavbû a opravách hradu, nebo zám-
ku. Nejdfiíve v listinû z 11. záfií 1457 krále Ladislav Pohrobek zapsal Janovi Tovaãovské-
mu Pfierov, tj. hrad a horu Pfierov s mûsteãkem a ·ífiavou (castrum et montem Przerow
cum opido et Syrzawa) ve tfiech tisících zlat˘ch, a to tím zpÛsobem, aby fieãen˘ hrad s mûs-
teãkem na zmínûné hofie vystavûl a obnovil. Po vyplacení onûch tfiech tisíc zlat˘ch mûl zá-
stavní pán majetek vrátit, bez toho, aby Ïádal a pfiijal peníze, které vynaloÏil na v˘stavbu,
ãi obnovení zmínûného hradu s mûsteãkem.

âesk˘ král Jifií 8. bfiezna 1465 pfiipsal Ctiborovi z Cimburka dva tisíce zlat˘ch k dfiívûj-
‰í sumû, zapsané na Pfierov, celkem tedy zástava ãinila 5000 zl., a to na hradû a mûstu i na
v‰ech toho hradu a mûsta poÏitcích a pfiíslu‰nostech.

O pût let pozdûji 8. dubna postoupil Ctibor z Cimburka Albrechtu Kostkovi z Postupic
zástavní listy na markrabsk˘ zástavní zámek jménem Pfierov. V roce 1475 Albrecht Kost-
ka z Postupic dal zástavní listy na Pfierov Vilémovi a Janovi z Pern‰tejna. V listinû se mlu-
ví o zámku Pfierovu se zboÏím, k nûmu pfiíslu‰n˘m. 

Vilém z Pern‰tejna zaãal ihned s intenzivními opravami a pfiestavbami, k ãemuÏ mu da-
li oba dva králové svolení s tím, Ïe náklady budou pfiipoãteny k zástavní sumû. List krále
Matyá‰e z roku 1484 má toto znûní: „...on ãastojmenovan˘ Vilém jmá a bude moci jme-
novan˘ zámek Pfierov stavûti a opravovati, jakÏ se jemu najlépe zdáti bude. A coÏkolivûk
na nûm prostavie podle slu‰ného uznánie, to v‰ecko my a potomci na‰i jmáme a povin-
ni budem po jmenovaného Viléma smrti jeho spravedlivû zÛstal˘m potomkóm, kdyÏ by-
chom my neb potomci na‰i to zboÏie zase od nich jmíti a vyplatiti chtûli, spolu s zástav-
ní sumú na ãastopsané zboÏie zapsanú dáti a úplnû a docela zaplatiti...“

Vojenská funkce pfierovského hradu byla prokázána nûkolikrát. Pfiedev‰ím v dobû válek
markrabat Jo‰ta a Prokopa, kter˘ drÏel Pfierov a odtud napadal straníky svého bratra a cír-
kevní majetky. V dobû Jo‰tova pobytu v Olomouci roku 1404 zahájilo rakouské vojsko
29. ãervna taÏení a po devítidenním pochodu se rozloÏilo 7. ãervence 1404 k obléhání
Znojma. Král Zikmund se sv˘mi oddíly vyrazil na v˘pravu asi aÏ v polovinû ãervence 1404,
oblehl T˘nec u Bfieclavi a Podivín, náleÏející Heraltovi z Kun‰tátu. Nûkolikatisícov˘ sbor
pod vedením ·tûpána Losonczyho byl koncem ãervence 1404 vyslán na nájezd aÏ do se-
verov˘chodní Moravy a Ratibofiska. Proti nûmu musel vytáhnout markrabû Jo‰t z Olomouce
s pfiipravovan˘m sborem zemské hotovosti. Do‰lo mezi nimi k bitvû nûkde v okolí Pfiero-



49

va. Skonãila pravdûpodobnû nerozhod-
nû a jedin˘m v˘sledkem bylo, Ïe Lo-
sonczy se vrátil k Podivínu s pomûrnû
znaãnou kofiistí. 

O strategickém v˘znamu Pfierova
v té dobû svûdãí i situace o ãtyfii roky
dfiíve, kdy Zikmund odtáhl s nepofiíze-
nou koncem listopadu 1400 od Ratibo-
fie. Jeho vojsko ve spolupráci s okolními
stoupenci Jo‰ta a Zikmunda si nezdar
vynahradilo vyplenûním ‰irokého okolí.
Zikmund tehdy postupoval od Ratibofie
proti proudu fieky Odry a pfies Morav-
skou bránu k Pfierovu, odtud pak podél
toku Moravy k uhersk˘m hranicím. 

Vojensk˘ v˘znam Pfierova se proká-
zal i bûhem husitsk˘ch válek. Staré le-
topisy ãeské nám podávají dal‰í zprávu
o Pfierovû: „TéhoÏ roku (1423) táhli
pan Viktorin z Pardubic a Divi‰ Bofiek
z Miletínka s vojskem na Moravu a do-
byli tvrzí a hradÛ: Pfierov, Kvasice a Kro-
mûfiíÏ. Utábofiili se u KromûfiíÏe za Olo-
moucí a tam na nû udefiili Nûmci. Strhla se bitva a âechové v ní zvítûzili.“ ·lo o v˘pravu
v˘chodoãesk˘ch husitÛ, ktefií spolu s PraÏany pod vedením Divi‰e Bofika z Miletínka, Vik-
torina a Hynka z Kun‰tátu a na Podûbradech, Ha‰ka z Vald‰tejna a Hynka z Kol‰tejna vy-
razili v ãervnu 1423 na stfiední Moravu. ·lo ale jen o doãasné úspûchy, protoÏe biskup Jan
Îelezn˘ získal KromûfiíÏ a Pfierov zpût pod svoji vládu. Proto mÛÏeme pfiedpokládat v Pfie-
rovû opût uherskou posádku, a to aÏ do roku 1426.

Zajímav˘ detail nám podává dopis olomoucké rady biskupovi a panu Ladislavovi 1. bfiez-
na 1426, v nûmÏ se ospravedlÀují z fale‰ného obvinûní, Ïe uzavfieli s Janem Tovaãovsk˘m
z Cimburka pfiímûfií. Na svoji obhajobu uvádûli také, Ïe vyslali svÛj lid proti onomu Tova-
ãovskému a jeho komplicÛm, ktefií táhli na královskou KromûfiíÏ. Vojenské oddíly, které se
dostaly do Pfierova, se snaÏily spojit s velením královsk˘ch vojsk, nicménû po rozbofiení mo-
stu, aby nemohl b˘t vyuÏit Tovaãovsk˘m, se olomoucké oddíly vrátily zpût do svého mûsta. 

Podruhé dobyl Jan Tovaãovsk˘ Pfierov pravdûpodobnû na konci roku 1426. V hradi‰È-
sk˘ch análech je o tom zmínka následujícího znûní: „…tfietího roku (od dobytí Dolan) pan
Jan Tovaãovsk˘ oblehl mûsto Pfierov, po tfiech t˘dnech se mûsto poddalo, naãeÏ bylo spo-
lu s okolními vensicemi vyplenûno. Potom táhli k Odrám, které dobyli, naãeÏ se vrátili
k Hranicím, jeÏ patfiily na‰emu klá‰teru a obsadili je. Odtud se obrátili opût k mûstu Jiãí-
nu, které vypálili do základÛ a obyvatele povraÏdili. Potom táhli pleníce a pálíce ke ·tern-
berku a na mnoh˘ch místech vylámajíce hradby, vypálili úplnû tamûj‰í klá‰ter.“ Do rukou
husitÛ se v té dobû dostaly i Hranice, Odry, Nov˘ Jiãín a ·ternberk. Mûsto se stalo cent-
rem husitského odboje na stfiední Moravû zamûfieného proti biskupské Olomouci. 

Katastrální mapa Pfierova, detail Horního námûstí. 
Stav k roku 1830. SOkA Pfierov
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Poté, co Pfierov obsadili husité, se v dopisech z Olomouce objevují zmínky o nebezpe-
ãí, které plyne z blízkosti vojenské posádky usazené v nedalekém mûstû. Tak v fiíjnu 1427
opakovanû prosili rakouského vévodu v Brnû o pomoc proti nepfiátelÛm, ktefií obsadili pfií-
stupové cesty k mûstu a ohroÏovali lidi jdoucí do Olomouce. V Pfierovû a Tovaãovû nechali
vyhlásit, Ïe budou potrestáni useknutím rukou a nohou v‰ichni ti, ktefií budou do Olo-
mouce dováÏet zásoby.

Z Pamûtního spisu hejtmana Jana ze Sovince a mûstského písafie Václava z Jihlavy z led-
na 1428, urãeného vévodovi Albrechtovi Rakouskému, o nebezpeãí, kter˘m je mûsto ohro-
Ïeno, se dovídáme, Ïe se olomouãtí mû‰Èané dozvûdûli od dobr˘ch pfiátel a byli od nich
varováni, Ïe v Pfierovû o landfrídu se stoupenci husitÛ domluvili o taÏení proti Olomouci,
které zároveÀ dohadovali o vánoãním snûmu v plzeÀském kraji. Olomouc je také zmiÀo-
vána v dopisu olomoucké rady z 21. února 1428 vévodovi Albrechtovi Rakouskému, v níÏ
popírá zvûsti, Ïe by odmítala vojsko pro své mûsto 

Aeneas Sylvius Piccolomini ve své Kronice ãeské pí‰e o v˘pravû markrabû Albrechta na
Moravu, pfii níÏ se v srpnu 1431 pokusil dob˘t opevnûné mûsto Pfierov (munitum oppi-
dum oppugnare). Po ‰patn˘ch zprávách z âech v‰ak od zámûru upustil a odtáhl s nepofií-
zenou.

Indikaãní skica – Pfierov, ·ífiavská ulice. 1830. MZA Brno
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Ve sporu o roboty k Pfierovu se uvádí, Ïe Tábofii mûsto Pfierov dobyli a knihy mûstské ze-
drali. Nelze pfiesnû urãit, kdy k tomu do‰lo. Rok 1423, kter˘ je pravidelnû zmiÀován, není
o nic pravdûpodobnûj‰í neÏ rok 1427. Dle mého soudu bychom mûli uvaÏovat spí‰e o dru-
hém datu. V pramenu se uvádí, Ïe vojsko obléhalo Pfierov tfii t˘dny a následnû do‰lo k vel-
kému plenûní. Lze si pfiedstavit, Ïe míra odporu odpovídala mífie plenûní a jeho dÛkladnosti

Naposledy se Pfierov pfiipravoval ve sledovaném období na váleãn˘ konflikt v roce 1467
proti protivníkÛm krále Jifiího z Podûbrad.

Archivní prameny neobsahují skuteãnosti, které by mohly napomoci k rozfie‰ení otáz-
ky v˘stavby pfierovského hradu, pfiípadnû k funkãnímu urãení pozÛstatkÛ v domû ãp. 26
na Horním námûstí. Z v˘‰e uvedeného, dle mého soudu, by se mohlo uvaÏovat, Ïe k zá-
sadní stavební fázi pfierovského hradu dochází od poloviny 15. století, jiÏ za Jana a Ctibo-
ra Tovaãovsk˘ch z Cimburka. Pokud by se potvrdila hypotéza o pÛvodní hradní stavbû v se-
verní ãásti pfierovského kopce, jednalo by se o pozoruhodn˘ doklad mûstského hradu,
v ãeském prostoru ve své dochovanosti ojedinûlém.

~

Indikaãní skica – Pfierov, ulice DláÏka. 1830. MZA Brno
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Jen s obtíÏemi bychom na‰li podobnou ulici v ãesk˘ch a moravsk˘ch mûstech, jako je
·ífiava, ale my‰leno v celém svém historickém v˘voji. Zaãínala na jihu, kde je na star‰ích
plánech patrn˘ trojúhelníkov˘ prostor nesoucí název Ve svislech. Zde se totiÏ spojovaly ces-
ty od jihu (Hulín, Uherské Hradi‰tû, moravsko-slovenské pomezí, Uhry) a v˘chodu a je tu
doloÏeno biskupské m˘to. Pfiíznaãná je poloha pfierovského arcijáhenského a pozdûji far-
ního kostela, dnes kostel sv. Michala. Stojí totiÏ v nejuÏ‰ím místû ulice, která se dále na se-
ver opût v˘raznû roz‰ifiuje, na zaãátku v˘razné terénní vlny, jejíÏ pokraãování tvofií v˘-
chodní stranu dne‰ního Îerotínova námûstí. 

Samotn˘ název ·ífiava musí vzbudit pozornost. Ladislav Hosák jej vykládal jako „‰irok˘
prostor“, slovo podle nûj bylo je‰tû archaicky v moravsk˘ch náfieãích Ïivé. Na hornaté v˘-
chodní Moravû mûlo b˘t uÏíváno jako protiklad k tísÀava. Pfiedpokládáme-li, Ïe název byl
odvozen od nûjakého charakteristického rysu místa, odpovídá to pfiesnû i dne‰nímu vzhle-
du Îerotínova námûstí, vlastnû nápadnû ‰iroké ulici. Od poloviny 17. století máme dolo-
Ïené oznaãení dne‰ního Îerotínova námûstí jako ·iroká ulice, popfi. v nûmecké podobû
„Breite Gasse“. Takovéto ulice slouÏily jako pfiedlokaãní trÏi‰tû. S názvem ‰iroká ulice se
setkáme v fiadû ãesk˘ch (Olomouc, Brno, Chrudim), ale pfiedev‰ím nûmeck˘ch mûst. 

Hodn˘ pozornosti je posun, ke kterému dochází pfii vymezení prostoru oznaãovaného
jako ·ífiava. Poprvé v roce 1371 se totiÏ mluví o dvofie na pfierovském pfiedmûstí za ·ífia-
vou (in preurbio Prerovie retro Zirouiam). My víme ale, Ïe leÏel na západní stranû Îerotí-
nova námûstí v jeho polovinû. O osm let pozdûji byl tent˘Ï dvÛr jiÏ v ·ífiavû (curiam in Syr-
zawa). V roce 1446 se mluví o pÛl dvoru v ·ífiavû v ulici na pfierovském pfiedmûstí (mediam
Curiam in Sirzawa in platea subvrbij Preroviensis), aby vzápûtí rok na to se psalo o tom,
Ïe zde existuje dvÛr pfied Pfierovem v Ïidovské ulici (dvuor pfied Pfierovem v Ïidovské uli-
ci… mediam Curiam ante Prerowiam in platea dicta Zidowska). JestliÏe pfied koncem 14.
století byla ·ífiavou zcela jednoznaãnû severní ãást dne‰ního Îerotínova námûstí, od polo-
viny století následujícího jiÏ to stejné místo je oznaãováno jako ulice, a to Ïidovská, zprvu
na pfiedmûstí nebo pfied, popfi. pod Pfierovem, zatímco ·ífiavou je oznaãován prostor dále
na jih. V roce 1653 se pí‰e o kostele sv. Michala v ulici ·ífiava (in platea Sirzava), v roce
1691 je umístûn pod dolním pfierovsk˘m mûstem, na zaãátku pfiedmûstí, kterému se fiíká
·ífiava (sub inferiore civitate Preroviensi, ad initium suburbii, vulgo Schirzawa dicti). 

~
VraÈme se nyní v na‰ich úvahách k pojetí stupÀovitého vzniku mûsta, kter˘ se protáhl

do del‰ího ãasového úseku. „Mûsto“ vzniká v okamÏiku, kdy se jeho obyvatelé stávají práv-
nû definovanou obcí a souãástí vefiejného prostoru. K tomu slouÏí akt udûlení mûstsk˘ch
privilegií vrchností. Otázkou je, zda uzavírá krat‰í nebo del‰í pfiedchozí dobu rÛstu a spo-
jení jiÏ dfiíve existujících mûstsk˘ch sídli‰È v topograficky jasnû vymezenou obecní samos-
právu, nebo zda je naopak poãátkem takového procesu, protoÏe samotné vysazení mûsta
nemusela provázet jeho okamÏitá urbanizace.

V pfiípadû Pfierova se mûlo za to, Ïe v prostoru dne‰ního námûstí T. G. Masaryka do‰lo
k nové lokaci. Dochované archivní prameny ale tuto tezi nepotvrzují a dosavadní archeo-
logické nálezy ji nepodporují. 

Domníváme se, Ïe za mûstskou obec, na niÏ se vztahovala ustanovení listiny z roku
1256 a kde bylo uplatÀováno mûstské právo, je tfieba povaÏovat prostor dne‰ního Horní-
ho námûstí. Vede nás k tomu znûní nûkter˘ch archivních pramenÛ. V listinû vydané ve
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Vídni 11. záfií 1457 králem Ladislavem, jímÏ Janu Tovaãovskému zapisuje Pfierov ve tfiech
tisících zlat˘ch, se uvádí hrad a hora Pfierov s mûsteãkem a ·ífiavou. Aby nebyly pochyby
o rozsahu zástavy, opakuje se její vymezení, Ïe totiÏ jde o fieãen˘ hrad s mûsteãkem na v˘-
‰e uvedené hofie, které smûl Jan Tovaãovsk˘ sv˘m nákladem vystavût a obnovit.

Fakt, Ïe mûstská práva se vztahovala na prostor vymezen˘ hradbami na kopci, potvr-
zuje znûní listiny ze 7. ãervna 1386, vydané v Brnû, v níÏ Jo‰t, moravsk˘ markrabí, pro-
pÛjãuje mûstu Pfierovu odúmrtní právo. Mluví se tu o mû‰Èanech a poddan˘ch v Pfierovû
jak v hradbách, tak mimo nû. 

Zdá se, Ïe pfiesun z pfiedlokaãního centra, které spatfiujeme v prostoru dne‰ního Îero-
tínova námûstí, západním smûrem na dne‰ní námûstí T. G. Masaryka, které se stalo cent-
rem a je tak chápáno i dnes, se dûl velmi pomalu, do 2. poloviny 14. století, kdy se pÛ-
vodní pfiedlokaãní centrum dostává mimo vlastní mûsto a zároveÀ s tím se zde na
uvolnûn˘ch lokalitách usazuje Ïidovské obyvatelstvo. První zmínka o Ïidovské ulici je z ro-
ku 1447.

Stavební aktivity v 2. polovinû 15. století za CimburkÛ, a zvlá‰tû za Viléma z Pern‰tej-
na, od roku 1475 daly koneãnou podobu mûstské zástavbû, tak jak ji známe z mlad‰ího
ikonografického materiálu. JiÏ v roce 1479 purkmistr a rada mûsta Pfierova vyhla‰ují v˘-
sadu Viléma z Pern‰tejna o lhÛtû na deset let pro v‰echny nové usedlíky na kopci v Pfiero-
vû.

O existenci dvou mûstsk˘ch organismÛ jsme informováni z listiny Viléma z Pern‰tejna
z 23. fiíjna 1487, vydané v Moravském Krumlovû, kde byli osvobozeni v‰ichni, ktefií sta-
vûli na kopci v Pfierovû, od dávek na deset let a byl jim dán díl ostrova k zaloÏení zahrad.
Praví se tu v˘slovnû: „Znamenav‰e spu‰tûní zámku na‰eho Pfierova a potfiebu, i chtíce za-
se t˘Ï zámek opraviti a k osazení pfiivésti, dáváme v‰em lidem na Kopci plnou a svobod-
nou lhotu na deset let.“ Ke spojení mûst, které mezi sebou mû‰Èané domluvili, do‰lo na
základû listiny z 6. prosince 1498. Pern‰tejnská v˘stavba dala koneãnou podobu mûstské-
mu opevnûní, s níÏ se rovnûÏ setkáváme na pozdûj‰ích vyobrazeních. 

Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe preferuji v˘klad, kter˘ pfiedpokládá v pfiípadû Pfierova
postupn˘ proces urbanizace, v nûmÏ udûlení mûstsk˘ch práv bylo jen jedním z mezníkÛ
a jednou z podmínek.



Pfiedmostím aÏ do pravûku
K zam˘‰lenému víceúãelovému 
areálu Mamutov

Pavel Juli‰

Projekt Pfiedmostím aÏ do pravûku vznikl neformálním sdruÏením nûkolika aktivit,
pfiipravovan˘ch nebo jiÏ dfiíve zahájen˘ch rÛzn˘mi subjekty, v roce 2004 v prÛbûhu bu-
dování stejnojmenné nauãné vlastivûdné stezky. V‰echny tyto aktivity spojuje téma pravû-
ké historie svûtoznámé archeologické lokality Pfiedmostí a snaha o její propagaci a popula-
rizaci. Byly to:
• Malé ‰kolní muzeum (otevfieno v roce 1999) – muzeum urãené pro interaktivní v˘u-

ku i pro ‰irokou vefiejnost, které budovali uãitelé a Ïáci Z· J. A. Komenského ve spolu-
práci s Muzeem Komenského v Pfierovû, Moravsk˘m zemsk˘m muzeem v Brnû a ob-
ãansk˘m sdruÏením Predmostenzis,

• ·kolní nauãná stezka (otevfiena v roce 2000) – tfiíkilometrová trasa s atraktivní uãeb-
nou pod ‰ir˘m nebem (·kolním kopcem) vybudovaná Z· J. A. Komenského,

• Socha mamutíka Toma (odhalena v roce 2000) – socha mládûte mamuta v Ïivotní ve-
likosti pod pfiírodní památkou Na Popovickém kopci, zhotovena a instalována obãansk˘m
sdruÏením Predmostenzis jako základ budoucího skanzenu pravûk˘ch zvífiat,

• Památník lovcÛ mamutÛ (otevfien v roce 2006) – unikátní autentická terénní pre-
zentace archeologick˘ch nálezÛ vybudovaná mûstem ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského v Pfierovû a Archeologick˘m ústavem AV âR Brno, v rámci programu Evropské
unie Iniciativy Spoleãenství INTERREG IIIA – âeská republika-Polsko,

• Nauãná vlastivûdná stezka Pfiedmostím aÏ do Pravûku (otevfiena v roce 2006) –
8,2 km dlouhá stezka s 9 zastaveními, vybudovaná mûstem ve spolupráci s Muzeem Ko-
menského v Pfierovû a Z· J. A. Komenského v Pfierovû-Pfiedmostí, seznamuje s pravûkou
i novodobou historií Pfiedmostí a místními zajímavostmi,

• Informaãní centrum (otevfieno v roce 2009) – objekt na poãátku nauãné stezky s in-
formaãním centrem, prodejem upomínkov˘ch pfiedmûtÛ a vefiejn˘mi WC, vybudovan˘
mûstem a provozovan˘ Kulturními a informaãními sluÏbami mûsta Pfierova,

• Víceúãelov˘ areál „Mamutov“ – dominanta celého projektu – kulturnû rekreaãní za-
fiízení v archeologické lokalitû Hradisko, ideovû navazující na pÛvodní zámûr vybudo-

Pohled na vrcholek Hradiska – souãasn˘ stav
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vání skanzenu Mamutov na âekyÀském kopci, od kterého bylo upu‰tûno z dÛvodu ne-
vyhovující polohy.
V rozvojov˘ch dokumentech mûsta je téma pravûkého Pfiedmostí poprvé zmínûno tepr-

ve v roce 2000 ve Strategickém plánu ekonomického a územního rozvoje Mikroregionu
Pfierov do roku 2005, kter˘m se mûsto zavazuje k propagaci pravûké historie Pfiedmostí
a podpofie budování stálé expozice pravûku, a to spolu s partnery Predmostenzis a Z· J. A.
Komenského. Mûsto v tu dobu jiÏ pfiipravovalo zámûr na vybudování terénní prezentace
pravdûpodobn˘ch nálezÛ u zdi pfiedmostského hfibitova a hlavními nositeli dal‰ích projek-
tÛ mûly b˘t sdruÏení Predmostenzis a základní ‰kola. Zatímco ‰kola, ve spolupráci s ar-
cheology a mûstem, otevfiela vlastní malé muzeum jiÏ v roce 1999 a o rok pozdûji ‰kolní
nauãnou stezku, pÛvodní zámûr sdruÏení Predmostenzis, vybudovat skanzen pravûku –
„Mamutov“, reálnû pfiipomíná pouze socha mládûte mamuta na âekyÀském kopci. Hlav-
ním dÛvodem nezdaru, jak se nakonec ukázalo, byl nevhodn˘ v˘bûr lokality, která neu-
moÏÀuje realizovat v˘znamnûj‰í stavební úpravy a vytvofiit potfiebné zázemí pro náv‰tûv-
níky. O nûkolik let pozdûji byla pro tento zámûr za úãasti vefiejnosti jako nejvhodnûj‰í
vybrána lokalita Hradisko a její nejbliÏ‰í okolí.

Programové prohlá‰ení Rady mûsta Pfierova z února 2003 poãítalo s vybudováním dvou
nauãn˘ch vlastivûdn˘ch stezek do konce volebního období 2006. První z nich, Pfierovsk˘m
luhem, byla otevfiena v ãervnu 2004, druhá mûla spojovat v˘znamná místa Pfiedmostí a jiÏ
realizované nebo pfiipravované aktivity. V ãervnu 2004 zfiídila rada mûsta pracovní skupi-

Vizualizace areálu – nadhledová perspektiva Hradiska od západu
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nu pro koordinaci projektÛ souvisejí-
cích s vybudováním nauãné stezky
Pfiedmostím. V první fázi se pracovní
skupina zamûfiila na vybudování terén-
ní prezentace kosterních nálezÛ, Pa-
mátníku lovcÛ mamutÛ, a nauãné vlas-
tivûdné stezky, pro kterou byl po ‰kolní
anketû zvolen název Pfiedmostím aÏ do
pravûku; tento byl následnû pfievzat ja-

ko název celého projektu. Stezka i muzeum byly otevfieny na podzim 2006 pfii pfiíleÏitos-
ti konání 9. roãníku turistického putování Po stopách lovcÛ mamutÛ, kter˘ kaÏdoroãnû
pofiádá Z· J. A. Komenského.

Pokraãování projektu Pfiedmostím aÏ do pravûku je zahrnuto i ve Strategickém plánu
ekonomického a územního rozvoje Statutárního mûsta Pfierov 2007–2013, kter˘ pfied-
pokládá v návrhovém období doplnûní nauãné stezky o infocentrum a sociální zafiízení pro
vefiejnost (otevfieno v roce 2009) a skanzen pravûk˘ch zvífiat. Jako zúãastnûné subjekty
jsou zde uvedeny Magistrát mûsta Pfierova, organizace mûsta, Z· J. A. Komenského, Mu-
zeum Komenského a obãanská sdruÏení. V˘znam splnûní uvedeného úkolu zdÛvodÀuje
ze svého pohledu i následn˘ koncepãní dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu Pfie-
rovska na období 2007–2013.

Jak bylo jiÏ zmínûno, vybudování „Mamutova“, coby turisticky dominantní atrakce ce-
lé stezky, se ukázalo dle pÛvodního zámûru, v pÛvodní lokalitû a v pÛvodnû uvaÏované re-
Ïii sdruÏení Predmostenzis, jako nereálné. V prÛbûhu roku 2007 proto pracovní skupina
pro jeho umístûní vytipovala nové pozemky s tím, Ïe pfied zadáním pfiíslu‰né dokumenta-
ce zámûr projedná s vefiejností a pfiedbûÏnû i s vlastníkem rozhodující ãásti pozemkÛ (tím
je akciová spoleãnost PMS Pfierov). Vytipovány byly pozemky v okolí v˘znamné archeolo-
gické lokality Hradisko v bezprostfiední blízkosti severního okraje sídli‰tû Pfiedmostí, ãás-
teãnû dotãené zámûry Programu regenerace panelového sídli‰tû Pfiedmostí, ãímÏ byly
pfiedurãeny nûkteré funkce budoucího vyuÏití areálu (parkování, sportovnû rekreaãní plo-
chy, vefiejná zeleÀ).

Na prvním vefiejném projednávání zámûru v prosinci 2007 se úãastníci shodli na 
základních tezích
• „Mamutov“ pfiipomíná a propaguje zejména pravûkou historii Pfiedmostí
• „Mamutov“ je z hlediska atraktivity a náv‰tûvnosti dominantním prvkem projektu Pfied-

mostím aÏ do pravûku
• „Mamutov“ je situován severnû od stávajícího sídli‰tû Pfiedmostí (lokalita Hradisko a okolí)
• „Mamutov“ nabízí poznání i zábavu
• „Mamutov“ je originální
a dále se vûnovali zásadním otázkám jako: co bude areál nabízet náv‰tûvníkovi, pro koho
je urãen, zda je navrhovaná lokalita vhodná, jakou by mûl mít areál rozlohu, kdo se bude
podílet na jeho vybudování, kdo jej bude provozovat atd. Dodnes není napfi. definitivnû
uzavfiena diskuze o tom, jak se bude areál jmenovat. V˘sledky projednávání byly nabíd-
nuty k pfiipomínkování ‰iroké vefiejnosti a na následném setkání v bfieznu 2008 byla for-
mulována prvotní vize budoucího areálu „Mamutov“:

Vstupní objekt – souãasn˘ stav
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„Mamutov je turisticky atraktivní ví-
ceúãelové zafiízení rozkládající se
v okolí archeologické lokality Hradisko
v Pfiedmostí. Originálním zpÛsobem
náv‰tûvníkÛm v‰ech vûkov˘ch katego-
rií celoroãnû umoÏÀuje poznání míst-
ní historie (zejména období lovcÛ ma-
mutÛ), sportovní vyÏití i pasivní
odpoãinek. Místním obyvatelÛm slou-
Ïí jako netradiãní mûstsk˘ park.

Zhruba ‰estihektarov˘ areál v maxi-
mální mífie vyuÏívá pÛvodní terén a po-
rosty, citlivû doplnûné pfiírodû blízk˘-
mi parkov˘mi úpravami. Provedení
ve‰ker˘ch stavebních objektÛ a doplÀ-
kÛ, mezi kter˘mi nechybí modely pra-
vûk˘ch zvífiat v Ïivotní velikosti, pre-
historické obydlí, rozhledna, objekt pro
v˘ukové programy a zájmovou ãinnost,
sportovi‰tû pro malé i velké ãi zábavní
atrakce pro celou rodinu, navozuje ilu-
zi pÛvodní krajiny a pfiipomíná zpÛsob
Ïivota pravûkého ãlovûka.

Vstup do oploceného areálu je zdarma, pouze vybrané sluÏby jsou zde poskytovány za
úplatu. K dispozici je hygienické zafiízení a obãerstvení. V tûsné blízkosti je dostatek par-
kovacích míst pro osobní automobily i autobusy. V noãních hodinách je areál uzavfien
a stfieÏen. Komplexní údrÏbu a provoz areálu zaji‰Èuje správce Památníku lovcÛ mamutÛ
a infocentra. Zamûstnanec správcovské organizace je v areálu dennû pfiítomen.“

S v˘sledky projednávání byla seznámena PMS Pfierov, a. s., která vyslovila pfiedbûÏn˘
souhlas s realizací zámûru na jejich pozemcích, a v listopadu 2009 s ní mûsto uzavfielo ná-
jemní smlouvu za úãelem vybudování areálu „Mamutov“ na tûchto pozemcích.

O první grafické ztvárnûní vize areálu se pokusil brnûnsk˘ architekt Pavel ·imeãek v ide-
ové studii, která fie‰ila zejména ‰ir‰í vztahy (napfi. moÏnosti dopravního napojení), moÏ-
nosti vyuÏití specifického terénu a pfiedev‰ím ideové pojetí venkovní prezentace zpÛsobu
Ïivota pravûkého ãlovûka. Ke zvefiejnûné studii mûla opûtovnû moÏnost vyjádfiit své pfii-
pomínky ‰iroká laická i odborná vefiejnost. Po vyhodnocení ve‰ker˘ch pfiipomínek a ná-
mûtÛ pfiedloÏila pracovní skupina radû mûsta ke schválení podrobn˘ návrh zadání urba-
nistické studie. Z osloven˘ch projekãních firem byl vybrán ateliér Arch. Design, s. r. o.,
Brno, kter˘ hotové dílo pfiedstavil vefiejnosti v listopadu 2009.

Urbanisticko-architektonické fie‰ení pfiedloÏené ateliérem Arch. Design, s.r.o., Brno, kte-
ré ãlenilo zájmové území na nástupní prostor s parkovi‰tûm, tzv. Dolní Mamutov s bez-
platn˘m vstupem pro vefiejnost a tzv. Horní Mamutov s placenou expozicí a pfiírodním am-
fiteátrem, pfiedpokládalo v˘stavbu ãtyfi v˘razn˘ch samostatn˘ch stavebních objektÛ – objektu
správy a sluÏeb, vzdûlávacího objektu, muzejního objektu a rozhledny – a zároveÀ poãíta-

Vizualizace vstupního objektu s rozhlednou
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lo s demolicí poslední budovy komple-
xu nûkdej‰í cihelny v ulici Hranická.
Vhodnost takového stavebního progra-
mu a navrhovaného architektonického
fie‰ení mûlo prokázat detailnû rozpraco-
vané libreto plánovan˘ch expozic.

Pracovní skupina rady mûsta ve spo-
lupráci s pfiizvan˘mi archeology upfies-
nila tématické zamûfiení expoziãních
a prezentaãních prostor a precizovala
poÏadavky na vûcn˘ obsah expozic.
V této fázi bylo nutné oslovit dal‰í spe-
cialisty, ktefií by pod dohledem „zasvû-
ceného odborníka v oboru archeologie
a muzejnictví“ zpracovali libreto a scé-
náfi moderní, interaktivní a Ïivota-
schopné expozice. Vzhledem k odbor-
nému zamûfiení, dlouhodob˘m zku‰e-
nostem s archeologick˘m v˘zkumem
Pfiedmostí, znalosti lokality i vlastního
projektu Pfiedmostím aÏ do pravûku
a profesním kontaktÛm, poÏádalo mûs-
to o vypracování libreta a scénáfie expo-
zic Muzeum Komenského v Pfierovû.
Libreto mûlo fie‰it zejména ústfiední
motiv areálu, prezentaci stratigrafie
spra‰ového profilu pfii nástupu na
vrcholovou plo‰inu Hradiska a expozi-
ce na vrcholové plo‰inû Hradiska.

Krátce po sestavení zpracovatelské-
ho t˘mu, do kterého s ohledem na je-
dineãnost zadání kromû sv˘ch archeo-
logÛ, Ale‰e Drechslera, Jana Mikulíka
a ZdeÀka Schenka, Muzeum pfiizvalo,
jak se nakonec ukázalo, klíãové spolu-
pracovníky – scénografa Davida Baziku
a architekta Jifiího Stejskalíka, byl na
podzim 2010 mûstu pfiedloÏen ideov˘
zámûr expozice s Ïádostí o moÏnost

upu‰tûní od striktního stavebního omezení zpracovanou urbanisticko-architektonickou stu-
dií. Ideov˘ zámûr vycházel z následujících principÛ:
• expoziãní libreto fie‰it v kontextu celého areálu, vãetnû krajinného kontextu – po-

citové vnímání tématu a pfiísun informací se v prÛbûhu náv‰tûvy areálu vyvíjí (nefie‰it ne-
závisle dílãí libreta);

Lávka podél vodoteãe v Parku doby ledové

Pfiedpolí ledovce, moréna – vstup k prezentaci spra‰ové-
ho profilu
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• spra‰ov˘ profil, jako ojedinûl˘ v˘-
razn˘ autentick˘ doklad geologického
a kulturního v˘voje Pfiedmostí, pre-
zentovat nejen po jednotliv˘ch vrst-
vách, ale pfiedev‰ím jako celek, mj. vy-
tváfiející symbolickou pohledovou
dominantu tzv. Dolního Mamutova;

• interiérovou expozici gravettienu

nefie‰it jako samostatn˘ celek (sebelé-
pe fiemeslnû zvládnut˘ tradiãní v˘stav-
ní sál prÛmûrného souãasného
náv‰tûvníka v˘raznû nezaujme; vysta-
vované exponáty jsou bez znalosti
jejich historie a fantazie náv‰tûvníka
pohledovû neatraktivní), ale jako dopl-
nûk celého náv‰tûvního „programu“,
prezentující mimofiádnû v˘jimeãné
pfiedmûty nebo vûrné rekonstrukce,
které nelze prezentovat v exteriéru;

• exteriérové expozice v maximální
mífie vyuÏívají dochované pfiírodní
prostfiedí; náv‰tûvníka pfiená‰í do do-
by kamenné (nezahlcují jej informa-
cemi), poskytují gradující záÏitek
(s vyuÏitím modelÛ zvífiat, lidí, obyd-
lí, zvukov˘ch i svûteln˘ch efektÛ). Exteriérové expozice doplnit interaktivními prvky (nû-
které trvale, jiné pfii jednorázov˘ch akcích, v rámci vzdûlávacích programÛ apod.);

• audiovizuální projekci technicky, obsahovû i lokalizací fie‰it jako cílen˘ vrcholn˘ pro-
Ïitek expozice, nikoliv jako „pfiedfilm“ prezentovan˘ v standardnû uspofiádaném mini-
sále mimo vlastní expozici (standardní promítání lze pfiíleÏitostnû ãi v rámci naukov˘ch
programÛ fie‰it v budovû b˘valé cihelny, pfiípadnû v malém ‰kolním muzeu);

• vyuÏít poslední dochovan˘ objekt cihelny nejen jako architektonicky zajímav˘ ob-
jekt dotváfiející uliãní frontu a zároveÀ clonící pohled na relativnû velké parkovi‰tû, ale
jako cenn˘ doklad „novodobé“ historie Pfiedmostí a pfiedev‰ím jako prostor pro umístû-
ní aktivit navrhovan˘ch v urbanistické studii v nov˘ch nákladn˘ch objektech (víceúãe-
lov˘ sál, prodej suven˘rÛ, správa areálu, vefiejná WC, obãerstvení apod.);

• stavební program (mnoÏství a velikost nov˘ch staveb, nápadnost architektury) omezit
na potfieby poÏadovaného funkãního vyuÏití s minimálním dopadem na ráz krajiny. Na-
opak, stylizovat krajinu do rázu pÛvodní Moravské brány. Logicky tak dochází k v˘raz-
né redukci navrÏen˘ch objektÛ ve prospûch otevfiení pohledu na upraven˘ spra‰ov˘ pro-
fil (u‰etfiené prostfiedky jsou vyuÏity na vybudování na první pohled skrytého, svou náplní
mnohem atraktivnûj‰ího, objektu v „kráteru“ Hradiska).
Ideov˘ zámûr byl zpracovatelem prezentován v záfií 2010 roz‰ífiené pracovní skupinû

rady mûsta pro koordinaci projektu Pfiedmostím aÏ do pravûku. Návrh libreta logicky spo-

Vizualizace tajemného tunelu – abeceda gravettienu

Vizualizace terasy s obãerstvením
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joval proÏitek náv‰tûvníka v Dolním
a Horním Mamutovû, umoÏÀoval jeho
gradaci a nápaditû vyuÏíval atraktivní-
ho prostfiedí centrálního návr‰í Hradis-
ka. Pfiítomní se jednoznaãnû shodli na
tom, Ïe by podrobnûj‰í rozpracování
návrhu expozic rozhodnû mûlo nava-
zovat na prezentovan˘ ideov˘ zámûr,
a to i za cenu zmûn urbanisticko-archi-
tektonického fie‰ení. Jako zcela jedi-
neãn˘ byl hodnocen navrÏen˘ zpÛsob
audiovizuální projekce a celková dyna-
mika náv‰tûvní trasy. Pozitivnû byl pfii-

jat i návrh na vyuÏití objektu b˘valé cihelny (zpracovatel pÛvodní studie tuto moÏnost
vylouãil), díky nûmuÏ odpadá potfieba budování dle studie investiãnû i provoznû nejná-
kladnûj‰ího objektu. Podporu návrhu vyjádfiil i pfiední odborník Archeologického ústavu
AV âR a znalec archeologické lokality Pfiedmostí profesor Jifií Svoboda.

I pfies pozitivní ohlas ideového zámûru libreta tehdej‰í rada mûsta, tûsnû pfied koncem
svého volebního období, nepfiijala usnesení, které by umoÏÀovalo pfiepracovat urbanistic-
kou studii ateliéru Arch. Design, a tak bylo libreto expozice zpracováno bez fie‰ení urba-
nisticko-architektonick˘ch úprav (tyto zÛstaly na úrovni ideového návrhu) a zároveÀ bylo
navrÏené fie‰ení porovnáno s expoziãními moÏnostmi stávající urbanistické studie. V˘sle-
dek byl natolik pfiesvûdãiv˘, Ïe na jafie 2011 radní rozhodli, aby zpracovatelé libreta po-
kraãovali v intencích prezentovaného zámûru, a to zpracováním podrobné dokumentace
expozic, vãetnû urbanisticko-architektonického fie‰ení a vyãíslení finanãních nákladÛ na
realizaci.

Vizualizace kinosálu
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Na zásadním pfiepracování urbanis-
ticko-architektonického fie‰ení, zpraco-
vání podrobného libreta a vyãíslení re-
alizaãních nákladÛ se kromû hlavních
zpracovatelÛ, jiÏ zmínûn˘ch Jifiího Stej-
skalíka a Davida Baziky, podílely více
neÏ dvû desítky projektantÛ, archeolo-
gÛ, zahradních architektÛ, v˘tvarníkÛ,
odborníkÛ na paleobotaniku, zoologii,
geologii ãi audiovizuální techniku. V˘-
sledkem je ambiciózní, bez nadsázky
v Evropû ojedinûl˘, návrh tématického
parku, kterému autofii dali novû název
Svût lovcÛ mamutÛ. Inspiraci pro tento
název nalezli ve slovním spojení „lovci
mamutÛ“, které poprvé pouÏil K. J.
Ma‰ka v 80. letech 19. století právû
v souvislosti se svûtovû proslul˘mi ná-
lezy v Pfiedmostí.

~
Zde se musím omluvit autorÛm stu-

die za neumûlou zkratku, kterou pre-
zentuji. Ve‰keré obrazové pfiílohy a ãas-
to i my‰lenky si vypÛjãuji z díla SVùT
LOVCÒ MAMUTÒ P¤EROV-P¤ED-
MOSTÍ – Urbanisticko-architektonická
studie a podrobné libreto areálu Ma-
mutov (Ing. arch. Jifií Stejskalík, 2011).

Areál Svût lovcÛ mamutÛ je turistická destinace nabízející poznání pravûké i novodo-
bé historie Pfiedmostí, relaxaci i sportovní vyÏití. ¤e‰ené území o rozloze pfiibliÏnû sedmi
hektarÛ je funkãnû ãlenûno na tfii celky: parkovi‰tû se vstupním objektem – 0,73 ha, Park
doby ledové (v první studii Dolní Mamutov) – 4,15 ha a Osada lovcÛ mamutÛ (Horní Ma-
mutov) – 1,38 ha.

ObyvatelÛm sídli‰tû i turistÛm je k dispozici Park doby ledové s relaxaãními plochami,
obãerstvením a dûtsk˘mi hfii‰ti. Nejvût‰ím lákadlem jsou pak v˘bûhy s Ïiv˘mi zvífiaty, kte-
rá, víceménû ve stejné podobû, ob˘vala oblast gravettienského Pfiedmostí. Najdeme zde vl-
ky, zubry, soby, pratura ãi piÏmonû. Park je pfiístupn˘ po cel˘ rok bezplatnû. Na noc se uza-
vírá a je stfieÏen. Z roviny parku se zvedá pahorek Osady lovcÛ mamutÛ – nápaditá
kombinace exteriérov˘ch i interiérov˘ch expozic s omezen˘m zimním provozem.

Z pohledu ãasové osy areál prezentuje dva tématické celky: období lovcÛ mamutÛ a ob-
dobí poãínající pfiibliÏnû prÛmyslovou revolucí aÏ po souãasnost. Pravûká expozice tûÏí pfie-
dev‰ím z „autentického prostfiedí“ rekonstruované gravettienské krajiny Moravské brány,
vãetnû „meandrující Beãvy“ a „pÛvodní“ vegetace. Nejlep‰í zpÛsob, jak tuto expozici do-
plnit o stavby, je Ïádné nestavût – cílem je nechat náv‰tûvníka vnímat Park i Osadu bez ru-

Osada lovcÛ mamutÛ

Lov na mamuta
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‰iv˘ch vlivÛ. Stavby, bez kter˘ch se fungování areálu neobejde, jsou v krajinû buì zcela
neãitelné, schované v terénním valu, zahloubené v zemi, nebo nemají vzhled definova-
teln˘ standardní architektonickou terminologií – fasáda objektu je tvofiena hromadou bal-
vanÛ nebo neopracovanou kulatinou. Pouze u konstrukcí lávek a mostÛ je zámûrnû zvo-
len technicistní vzhled, aby nedo‰lo k zámûnû s umûním lovcÛ mamutÛ.

Druh˘ tématick˘ celek, kter˘ se vûnuje pfieváÏnû historii archeologického v˘zkumu na
pozadí rozvoje cihláfiského prÛmyslu, naopak vyuÏívá pfiítomnosti staveb jako doplÀku v˘-
stavy. Správní budova cihelny, ve studii pojmenovaná jako vstupní objekt, hostí ve svém
podkroví uvedenou v˘stavu. Kromû ní zde najdeme kavárnu, prodejnu suven˘rÛ, víceú-
ãelov˘ sál, kanceláfie pro personál a dal‰í prostory. Dominantou objektu je rozhledna s v˘-
hledem do Moravské brány.

Expozice vûnované dobû lovcÛ mamutÛ (pfied 20 000–30 000 lety) nejsou samostatná
témata (místnosti v muzeu), ale peãlivû sestaven˘ a provázan˘ pfiíbûh – kromû odborné
pfiesnosti fascinující, ojedinûl˘ a zábavn˘. Neustále se stfiídá exteriér a interiér, velikost pro-
storu, svûtelná a akustická nálada, míra nároãnosti informací. Prohlídka je tak velice in-
tenzivní, jednotlivá témata nespl˘vají. Trasa graduje, náv‰tûvník je veden od prostého ke
sloÏitûj‰ímu aÏ k nejzajímavûj‰ím nálezÛm. Závûreãná panoramatická projekce je pÛsobi-
v˘m kompilátem v‰ech získan˘ch informací.

Je nemoÏné shrnout v nûkolika odstavcích obsah studie, která ztvárÀuje areál Svûta lov-
cÛ mamutÛ na sto deseti stránkách technick˘ch v˘kresÛ, skic, fotografií a odborn˘ch in-
formací, provázen˘ch poutav˘m pfiíbûhem expoziãního libreta. Od samotného vstupu do
areálu se na kaÏdém kroku setkáváme s v˘sledky zdafiilé spolupráce architektÛ, krajináfiÛ
a v˘tvarníkÛ. Iluzi glaciální krajiny parku umocÀuje vodoteã vytékající z ledovcové moré-
ny, tvofiící vstup k unikátní prezentaci stratigrafie autentického spra‰ového profilu, která
pokraãuje tajemn˘m tunelem k obydlím lovcÛ mamutÛ. KaÏdá ch˘‰e je vûnována jinému
tématu a vyuÏívá jin˘ch prezentaãních technik. Nechybí zde pÛsobivé lovecké scény, „pra-
vûká zahrádka“, skládky kostí a odpadkÛ ani tajemné místo s ‰amanem. V‰e je zasazeno
do ãlenitého nepfiehledného terénu doplnûného vodními prvky, doprovázeno svûteln˘mi
a zvukov˘mi efekty. V podzemí je ukryto muzeum s vûrn˘m modelem mamuta, replikami
nejslavnûj‰ích pfiedmostsk˘ch nálezÛ, vûdeckou laboratofií, pohfiební scénou a nakonec ki-
nosálem s panoramatickou 360° projekcí, která pfiedstavuje krajinu Pfiedmostí pfied 25 000
lety od rozbfiesku do hvûzdné noci, od jara do zimy, uprostfied vûtrné, de‰Èové ãi snûÏné
boufie. Prolétneme dûjinami Pfiedmostí aÏ do souãasnosti.

Po zhlédnutí placené expozice Osady lovcÛ mamutÛ se náv‰tûvníkovi nabízí ãetné moÏ-
nosti obãerstvení a odpoãinku nebo náv‰tûva blízké terénní expozice autentick˘ch koster-
ních nálezÛ gravettienské fauny u pfiedmostského hfibitova. Poté se náv‰tûvník vrací na za-
ãátek prohlídkového okruhu, ke staré cihelnû. Zde, na vyhlídkové plo‰inû deset metrÛ nad
terénem, se mu naskytne pohled do moravské brány. Pohled dalekohledem mÛÏe porov-
nat s rekonstruovan˘m 3D pohledem do pravûké krajiny a pfiesvûdãit se tak o strategické
poloze sídla lovecké spoleãnosti.

Závûr expozice autofii návrhu vûnovali malému zamy‰lení. Kterak hospodafiíme se sv˘m
dûdictvím, krajinou, pamûtí míst? V soustfiedûném prostoru uzavfieného válce se mísí fo-
tografie ze stavby panelového sídli‰tû v Pfiedmostí s písemn˘mi a obrazov˘mi záznamy snah
o zviditelnûní a zpracování této svûtoznámé archeologické lokality.





Fotografie ze semináfie Historick˘ Pfierov I

foto Jan âep

foto Jan âep
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