
Nacházíme se v místech nejv˘znamnûj‰ího objevu uãinûného na archeologické lokalitû
v Pfiedmostí. Tím je hromadn˘ hrob (oznaãovan˘ také jako pohfiební areál) populace lovcÛ
mamutÛ z doby asi pfied 26 000–27 000 lety (obr. 1). Tento svûtovû ojedinûl˘ nález uãinil
a zdokumentoval v roce 1894 badatel K. J. Ma‰ka. Na plo‰e 4,0 x 2,5 m objevil dvacet lidsk˘ch
koster. Mezi nimi byly dvû kostry dívek ve vûku 10–12 let a 15–16 let, sedm koster dûtí do vûku
10 let a tfii kostfiiãky kojencÛ od 2 do 6 mûsícÛ. Z dorostl˘ch nebo témûfi dospûl˘ch jedincÛ byly tfii
Ïeny a ãtyfii muÏi. Nejstar‰í muÏ dosáhl vûku 50 let a mûfiil 180 cm. Dodnes se jedná o nejvût‰í
objevenou akumulaci koster lidí anatomicky moderního typu, Homo sapiens sapiens, z té doby
(jen pro srovnání: nejvíce hrobÛ v Evropû pochází z Itálie, kde se dosud v 50 hrobech na‰lo
celkem na 60 jedincÛ).
HHoorrnníí  úúrroovveeÀÀ  hhrroobbuu  jjee  ppfifiiibblliiÏÏnnûû  vvyyzznnaaããeennaa  nnaa  kkmmeennii  ssttrroommuu  vvlleevvoo..

Pohfiebi‰tû se nacházelo pfii západním úpatí Skalky, která tvofiila v˘raznou dominantu pfiedmostského návr‰í. Vápencová skála ve tvaru
homole vystupovala 17 metrÛ nad okolní terén a nabízela dÛleÏit˘ rozhled po krajinû, kudy táhla stádní zvûfi. Dobové zprávy uvádûjí, Ïe
je‰tû v první polovinû 19. století byla vyhledávan˘m v˘leti‰tûm pfierovsk˘ch mû‰ÈanÛ, kter˘m poskytovala krásn˘ v˘hled na pÛvabné
prostranné údolí, od Lipníka a Hranic táhnoucí se k Host˘nu a odtud ku KromûfiíÏi, k Tovaãovu a Olomúci. Av‰ak bohatá zásoba vápence
a kvalitní cihláfiské hlíny (spra‰í) znamenala nejen zkázu pfiírodní scenerie, ale také archeologického nalezi‰tû. Masivní prÛmyslovou tûÏbou
zahájenou v druhé polovinû 19. století bylo vápencové jádro Skalky zcela odtûÏeno. Souãasnû s tûÏbou vápence narÛstal i odkop spra‰í po
obvodu Skalky. O tom, Ïe se jednalo o bohaté zásoby cihláfiské hlíny, svûdãí zaloÏení tfií cihelen, které obkrouÏily pfiedmostské návr‰í na
pfielomu 19. a 20. století (kronikáfiské záznamy uvádûjí v prvních desetiletích 20. století roãní produkci 14 milionÛ kusÛ cihel). OdtûÏenou

lokalitu pfiekrylo v 80. letech 20. století
panelové sídli‰tû. Skalku nám
v souãasnosti pfiipomíná pouze vystupující
vápencov˘ blok v pfiilehlém parku.

Masiv Skalky, ozafiovan˘ posledními
paprsky zapadajícího slunce, zfiejmû sehrál
urãující roli pfii v˘bûru pohfiebního místa
(obr. 6). Hrob objeven˘ v roce 1894
tvofiila mûlce zahloubená jáma. Lidské
kosti, které ji naplÀovaly do v˘‰e 30 cm,
byly v severní ãásti pfiekryty vápencov˘mi
kameny. Kosterní pozÛstatky lidí vût‰inou
nejevily Ïádné známky poru‰ení úloÏn˘ch
pomûrÛ. Nûkolik se jich nacházelo mimo
hrobov˘ areál v místech, kde chybûl
kamenn˘ záklop – zfiejmû rozvleãen˘ch
drobn˘mi ‰elmami. K záklopu hrobu
patfiily také dvû symetricky uloÏené
mamutí lopatky a dvû mamutí spodní
ãelisti a lopatky situované u jiÏního okraje
hrobu. Nedaleko byly také nalezeny
zbytky medvûdí lebky. Lidské kostry
leÏely z vût‰í ãásti ve skrãené poloze, ale
nûkteré i pfies sebe, pfieváÏnû hlavou
k severu. K zajímavostem patfií zji‰tûní
umûlého obrusu na druh˘ch a tfietích
stoliãkách, kter˘ byl dobfie patrn˘ na
v‰ech lebkách dospûl˘ch a mladistv˘ch.
Obrus byl zfiejmû zpÛsoben drobn˘m
ploch˘m valounkem, kter˘ byl no‰en
v puse a pravdûpodobnû, jako dne‰ní
Ïv˘kaãka, podporoval vymû‰ování slin.

V hrobové jámû nebyly nalezeny
Ïádné ozdoby ãi pracovní v˘bava.
DÛleÏit˘m se ale jeví nález velkého
kruhovitého terãe se stfiedov˘m otvorem,
vyfiezaného z deskovitého písãitého jílovce
(obr. 4). Jedná se nejen o doklad zvládnutí
technologie zpracování kamene vrtáním,
ale patrnû mûl i kultovní v˘znam. Napfi.
dva provrtané kamenné kruhy byly

objeveny roku 1891 v hrobu ‰amana ve Francouzské ulici v Brnû. V ‰ir‰ím prostoru Euroasie se podobné kruhy pouÏívaly ke kultovním
úãelÛm je‰tû v historick˘ch dobách.

Akumulace dvou desítek lidsk˘ch koster, dospûl˘ch i dûtí, navíc pohfiben˘ch v otevfiené krajinû a nikoliv v jeskyni, je mimofiádn˘ jev
pfiedstavující nejvût‰í „vzorek“ populace lovcÛ mamutÛ nalezen˘ v jedné lokalitû. Tûla byla pravdûpodobnû pohfibívána postupnû, v relativnû
krátkém ãasovém období. Rozpt˘lené lidské kosti v kulturních vrstvách mohou také znamenat, Ïe zesnulí mohli b˘t ukládáni na úrovni
zemû, nebo nad zemí, a jen vybrané zbytky do zemû. Kromû kosterních pozÛstatkÛ nalezen˘ch v hromadném hrobû bylo v prÛbûhu let
1882–1895 nalezeno pfii v˘zkumech v Pfiedmostí je‰tû dal‰ích 9 osamocen˘ch antropologick˘ch fragmentÛ. Ty byly roztrou‰eny v ‰ir‰ím
severozápadním pásu podél masivu Skalky (obr. 5). Mezi kostrami nebyla prokázána biologická pfiíbuznost, otevfiená zÛstává i otázka
moÏného kfiíÏení moderních lidí a neandrtálcÛ.

Po více neÏ sto let od slavného Ma‰kova objevu se vyvíjely a mûnily pfiedstavy o kultufie, sociální struktufie a schopnostech
mladopaleolitick˘ch loveck˘ch spoleãností. Stavbou tûla to byli atletiãtí lidé, nijak v˘raznû se neodli‰ující od souãasné populace. Na základû
vyhodnocení nálezov˘ch okolností z Pfiedmostí a obdobn˘ch lokalit si musíme také poopravit vÏitou pfiedstavu spofie odûn˘ch a zpustle
pÛsobících jedincÛ, jak je známe z mnoha star‰ích vyobrazení. Vybudování stabilnûj‰ího tábofii‰tû vedlo k usedlej‰ímu zpÛsobu Ïivota a tím
i k v˘raznému rozvoji umûní a dal‰ích technologií. Vysokou znalost ‰ití odûvÛ z kÛÏí dokládá mimo jiné ãetnost nalezen˘ch kostûn˘ch ‰ídel.
Odûvy ‰ité ‰ídlem a ‰lachou, patrnû zdÛraznûny ozdobn˘mi pfii‰ívkami, musely dostateãnû chránit tûlo v studeném zimním období.
Z Pfiedmostí je doloÏena ‰iroká ‰kála pfiedmûtÛ pfiedstavující osobní ozdoby. Byly nalezeny závûsky z provrtan˘ch oblázkÛ, ulit a zubÛ zvífiat
jako souãásti náhrdelníkÛ. DoloÏeny jsou závûsky z mamutoviny ve tvaru korálkÛ s fiezbou, zdobené zápony ãi ãelenky z mamutoviny,
vlasové jehlice, spínadla odûvÛ apod. Úpravû vlasÛ byla patrnû vûnována zv˘‰ená pozornost, jak napfi. dokazuje hlaviãka Ïeny z Dolních
Vûstonic se zdÛraznûn˘mi vyãesan˘mi vlasy. Ke zkrá‰lení a k rituálním úãelÛm se hojnû vyuÏívalo pfiírodních barviv. Z nalezi‰È jiÏní
Moravy je doloÏena znalost tkaní textilií a první keramické v˘robky.

Pfiedmostské sídli‰tû, rozprostírající se severozápadnû za na‰ím stanovi‰tûm, mûlo ideální polohu (obr. 7). Rozkládalo se na mírném
proslunûném svahu, krytém od ostr˘ch severov˘chodních vûtrÛ spra‰ov˘m hfiebenem spojujícím Skalku s Hradiskem. Mohlo se skládat
z nûkolika obydlí pfiipomínajících stany kryté kÛÏí (obr. 8) a mnoha ohni‰È (jedno ohni‰tû bylo odkryto asi 20 m severozápadnû od na‰eho
stanovi‰tû). Na okrajích sídli‰tû se hromadily skládky kostí, podobné té, která je odkryta v památníku pod hfibitovní zdí. Spoleãnost lovcÛ
Ïila pravdûpodobnû v rodovém uspofiádání, v jehoÏ rámci existovaly rodiny. Lov vût‰í zvûfie, mamutÛ obzvlá‰È, svûdãí o vy‰‰í úrovni vnitfiní
organizace. Také se pfiedpokládá zásadní rozvoj ‰amanismu a zfiejmû i totemismu. ·amani (obr. 9) zprostfiedkovávající komunikaci reálného

svûta se svûtem duchÛ mûli ve spoleãnosti v˘znamné postavení. Byli léãiteli i vû‰tci zaji‰Èujícími skupinû pfiízeÀ duchÛ loven˘ch zvífiat.
Nûkteré rituály mohly souviset s plodností Ïen, matefistvím, narozením, smrtí, lovem a klimatem. V Pfiedmostí jsou toho dÛkazem nalezené
figurky sedících tûhotn˘ch Ïen, rytina Ïeny v mamutím klu, plastika mamuta, figurka rosomáka aj. Urãit˘m dokladem, kter˘ mÛÏeme dát do
souvislosti s moÏn˘m ‰amanismem je jiÏ zmínûn˘ provrtan˘ kotouã z písãitého jílovce, pfiípadnû ãást lopatkovitého nástroje ze silné mamutí
kosti pfiipomínající kyj. Nálezové zmínky o uhlících na kostrách mohou vypovídat o kontaktu vybran˘ch lidsk˘ch pozÛstatkÛ v hrobovém
lÛÏku s ohnûm. Na‰i fantazii o rituálním v˘znamu mÛÏe také jitfiit medvûdí lebka odkrytá v tûsné blízkosti hrobového areálu.

MASS GRAVE OF MAMMOTH-HUNTERS
We are standing at the place of the most important discovery ever made in the archeological locality of Pfiedmostí. That was a finding

of the mass grave (also referred to as burial area) of mammoth-hunters? population from before 26 000–27 000 years (fig. 1). This wolrd?s
unique discovery was made and documented by researcher K. J. Ma‰ek in 1894. He found twenty human skeletons in 4,0 x 2,5 m area.
Among them they were two skeletons of 10–12 years old and 15–16 years old girls, seven skeletons of the children up to age of 10 years
and three skeletons of suckling babies of age 2–6 months. Three women and four men were of grown-up or almost adult persons.
The oldest man reached age of 50 and he was tall 180 cm. To this day this is the largest discovered human skeletons accumulation of people
anatomically of modern type, Homo sapiens sapiens, from that time (just for comparison: most graves in Europe have been discovered
in Italy, where human remains of about 60 people have been found in 50 graves till this time).  
High level of the grave is approximately marked out on the trunk of the tree on the left.

Hromadn˘ hrob lovcÛ mamutÛ

� Obr. 2 
Kostra vyzvednutá „en bloc“ 
(i se zeminou) K. J. Ma‰kou v r. 1894
(nález ã. IX)

� Obr. 9 – Ranûn˘ v ‰amanovû péãi (podle L. Baláka)

� Obr. 8 – U hlinûné pícky (podle L. Baláka)

� Obr. 6 – Rekonstrukce hrobového areálu v Pfiedmostí (podle L. Baláka)

� Obr. 7 – Rekonstrukce sídli‰tû lovcÛ mamutÛ v Pfiedmostí (podle L. Baláka)

� Obr. 5 – Mapa plo‰n˘ch archeologick˘ch odkryvÛ s vyznaãením nálezÛ lidsk˘ch kosterních pozÛstatkÛ I–XXIX

� Obr. 4 
Kruhovit˘ terã z písãitého jílov-
ce s provrtem

� Obr. 3 
Lebka Ïeny (v pÛdoryse hrob ã. IV),
lebka muÏe (ã. III) a úplná kostra muÏe
(ã. III) ze spoleãného hrobu 
(podle B. Klímy)
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Prezentace pfiipravilo Statutární mûsto Pfierov ve spolupráci s Muzeem Komenského v Pfierovû a grafick˘m studiem Elan Pfierov v roce 2009.

Obr. 1
PÛdorysné zakreslení spoleãného hrobu (podle B. Klímy)


