
Archeologické objevy v ulici Hranická
SLOVANÉ (ran˘ stfiedovûk)

V hloubce necel˘ch 75 cm bylo odkryto 7 kostrov˘ch hrobÛ z mlad‰í doby hradi‰tní (10.–11.
století), které reprezentují nejstar‰í ranû stfiedovûké aktivity na lokalitû. Kromû jednoho byly hroby
situovány tak, aby zrak zemfielého smûfioval k vycházejícímu slunci. Zemfielí leÏeli v nataÏené poloze
na zádech s rukama uloÏen˘ma podél tûla, nebo s pravou rukou podél tûla a levou poloÏenou na
pánevní oblast. V hrobû ã. 800 (obr. 3) byl pod lebkou dospûlého jedince nalezen denár uherského
krále Ondfieje I. (1046–1061) (obr. 5a) a hrob ã. 805 (obr. 4) obsahoval kromû kostry asi desetileté
dívky soubor pûti bronzov˘ch záu‰nic (obr. 5b), které slouÏily k sepnutí pramene vlasÛ.

Nález pravdûpodobnû navazuje na rozsáhlé slovanské pohfiebi‰tû odkryté v roce 1895, které se
rozkládalo v prostoru chodníku vedoucího podél souãasného hfibitova k Památníku lovcÛ mamutÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe hlavní pozornost tehdej‰ích badatelÛ byla vûnována paleolitick˘m nálezÛm,
v˘znamné slovanské pohfiebi‰tû zÛstalo trochu opomenuto. Na 140 zde odkryt˘ch hrobÛ, uloÏen˘ch
aÏ ve tfiech fiadách nad sebou, obsahovalo bohatou v˘bavu. Nejspodnûj‰í obsahovaly noÏe, souãásti
jezdecké v˘stroje a ‰perky byzantsko-orientálního rázu známé z velkomoravsk˘ch pohfiebi‰È na jiÏní
Moravû. Vût‰inu hrobÛ, dle nalezen˘ch esovit˘ch záu‰nic a mincí, v‰ak pfiifiazujeme aÏ do 10. a 11.
století. Na ranû stfiedovûké slovanské hroby se pfiicházelo po celém v˘chodním úboãí Skalky a Hra-
diska v 40. a 50. letech 20. století (západní strana ulice Hranické). Severnû Pfiedmostí, podél silnice
na âekyÀ, byla pfii tûÏbû cihláfisk˘ch hlín v 50. a 60. letech 20. století zachycena v trati Pod valem
a Nivky slovanská pohfiebi‰tû z 8.–10. století, vybavená ‰perky a zbranûmi. Celkov˘ poãet hrobÛ,
tzn. skuteãn˘ rozsah pohfiebi‰tû, nelze odhadnout. Z trati Pod valem známe i dva nejstar‰í slovanské
Ïárové hroby z Pfiedmostí, spadající do prvé poloviny 8. století. PÛvodnû se nad nimi zfiejmû zvedaly
mohyly. Îárov˘ ritus vystfiídalo v prÛbûhu 8. století pohfibívání kostrové.

Nálezy ze slovansk˘ch pfiedmostsk˘ch pohfiebi‰È potvrzují domnûnku o souvislém pohfibívání
a osídlení od 8. do 11. století. Dosud bylo odkryto více neÏ 200 hrobÛ. Pohfiebi‰tû postupují od seve-
ru z polohy Nivky aÏ po rozsáhlé pohfiebi‰tû v centrálním Pfiedmostí. V‰echna spolu zfiejmû souvisí.
Nálezy spí‰e poukazují na v˘bavu hrobÛ hradi‰tních neÏ venkovsk˘ch a odpovídají nálezÛm, které
známe z v˘znamn˘ch moravsk˘ch lokalit. Z toho lze usuzovat, Ïe hospodáfisk˘ a kulturní rozvoj se
ve Velkomoravské fií‰i neomezoval jen na jih zemû.

Z Pfiedmostí bohuÏel chybí jakékoliv archeologické dÛkazy existence slovanského hradi‰tû, které
lze v blízkosti tak rozsáhlého pohfiebi‰tû oãekávat. MÛÏeme se jen dom˘‰let, zda masivní tûÏba nûko-
likametrov˘ch vrstev spra‰í pro cihláfiskou v˘robu definitivnû nezniãila i stopy slovanského sídli‰tû.
Na moÏnou pfiítomnost hradi‰tû odkazuje jen dosud uÏívan˘ název trati Pod valem a zpráva M. Kfií-
Ïe, kter˘ v závûru 19. století realizoval zji‰Èovací sondu v místû pfiedpokládaného násypu - valu. Kon-
statuje, Ïe zde navr‰ená zemina nevznikla pfiírodním procesem.

SLAVONIANS (early Middle Ages)
Seven skeleton graves dated back to the era of Slavonic habitation (10th–11th century) representing

the oldest early medieval activities in the area were discovered in the depth of less than 75 cm. Except
for one the graves were situated so that the dead?s eyes looked towards the sunrise. The deads lay out
on their back with the arms along their body or with their right arm along the body and left arm laid
on their pelves. In the grave No. 800 (fig. 3) the denarius of Hungarian king Andrew I. (1046–1061)
(fig. 5b) was found under the skull of a dead adult, and the grave No. 805 (fig. 4) included not only
of about ten years old girl?s skeleton but also the set of five bronze hairgrips (fig. 5b). 

Svûtoznámé sídli‰tû lovcÛ mamutÛ sv˘m v˘znamem ponûkud zasti-
Àuje archeologické nálezy z období mlad‰ího pravûku aÏ stfiedovûku,
postupnû odkr˘vané v prostoru pfiedmostského návr‰í od konce
19. století. Strategicky v˘hodná poloha pfiedurãila toto území k syste-
matickému osidlování od poãátkÛ mlad‰í doby kamenné po souãas-
nost. V místech, kde se nacházíme, se pfii v˘stavbû cyklostezky v letech
2006–2007 dotkly zemní práce i okraje farské zahrady – jedné z mála
ploch v centru Pfiedmostí, která nebyla v minulosti v˘raznûji naru‰ena
terénními zásahy. Archeologick˘ v˘zkum zde prokázal stopy intenziv-
ního osídlení. Nejpoãetnûji byly zastoupeny nálezy kultury lidu popel-
nicov˘ch polí z mlad‰í doby bronzové a nálezy z období raného stfie-
dovûku.
ZZaakkrreesslleenníí  ooddkkrryytt˘̆cchh  lliiddsskk˘̆cchh  sskkeelleettÛÛ  nnaa  ppoovvrrcchhuu  cchhooddnnííkkuu  ooddppoovvííddáá
rreeáállnnéé  nnáálleezzoovvéé  ssiittuuaaccii..

AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCAALL  DDIISSCCOOVVEERRIIEESS  
IINN  HHRRAANNIICCKKAA  SSTTRREEEETT

The world-known archeological plantation of mammoth-hunters slightly overshadows by its
significance the archeological finds dated back from the primeval ages to the Middle Ages, which
have been made since the end of the 19th century on the hillock in Predmosti. It was the strategically
advantageous location what predetermined this area for its systematic settlement dating throughout
the beginning of younger stone age until the present. In the place we are standing now the bicycle
lane was building up during the years 2006–2007 and the ground works took place also in the border
of the parish garden which was then one of the few places in the centre of Pfiedmostí not markedly
touched by ground shaping in the past. The archeological research performed here demonstrated
the vestiges of intensive settlement. The discoveries of the Urnfield
culture dated back to the later Bronze Age and discoveries dated
back to early Middle Ages were represented most.
MMaappppiinngg  ooff  tthhee  eexxppoosseedd  hhuummaann  sskkeelleettoonnss  oonn  tthhee  ppaavvee--
mmeenntt  ssuurrffaaccee  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  rreeaall  ddiissccoovveerryy  ssiittuuaattiioonn..

LID POPELNICOV¯CH POLÍ 
(mlad‰í doba bronzová)

Prostor, kde se nacházíme, nebyl vyuÏíván jako pohfiebi‰tû pouze v slovanském ranû stfiedovûkém
období. Staãilo jen pár centimetrÛ dal‰ího sníÏení terénu a objevily se obrysy keramick˘ch nádob
typick˘ch pro období mlad‰í doby bronzové. Celkem na malé plo‰e bylo odkryto ‰est Ïárov˘ch pohfibÛ
kultury luÏické (1250–1000 pfi. n. l.). Typick˘m znakem nositelÛ této kultury (tzv. lid popelnicov˘ch
polí) je dodrÏování dÛsledného Ïárového pohfiebního ritu. Existovala víra v posmrtné pokraãování,
kdy tûlo strávené ohnûm uvolÀuje du‰i. Du‰e se ohnûm odpoutává a osvobozuje od mrtvého tûla.

Znaãné mnoÏství odkryt˘ch kultovních pfiedmûtÛ, objektÛ a kulti‰È z obdobn˘ch lokalit potvrzuje
mimofiádn˘ rozvoj ceremonialismu, kter˘ praktikovali specializovaní jedinci – ‰amani. Mrtv˘ byl
spálen na hranici spolu s bronzov˘mi ozdobami, ‰perky pfiípadnû i zbranûmi. Popel obsahující zbytky
lidsk˘ch kostí a Ïárem zdeformované bronzové pfiedmûty byl smeten a uloÏen do keramické urny –
popelnice. Tato centrální nádoba pak byla pfiekryta keramickou mísou. Pohfiební v˘bavu dále tvofiily
men‰í keramické nádoby, do kter˘ch byla vût‰inou uloÏena potrava na cestu do fií‰e mrtv˘ch. Zhruba
tuto popsanou situaci se podafiilo odkr˘t v pfiípadû Ïárového hrobu ã. 4 a 5 (obr. 6). Popel obsahoval
deformované zlomky bronzov˘ch ‰perkÛ (obr. 7). Pohfiebi‰tû pravdûpodobnû pokraãuje dále do pro-
storu farské zahrady. Nálezy keramick˘ch uren v˘chodnû od ní popisují záznamy v Památní knize
obce Pfiedmostí.

Dosavadní poznatky vymezují dvû hlavní oblastí osídlení lidu popelnicov˘ch polí na pfiedmost-
ském návr‰í. Jedno bylo soustfiedûno v centrálním Pfiedmostí okolo b˘valé Skalky, druhé pokr˘valo
rozsáhlé mírné jiÏní svahy dnes jiÏ zaniklé trati Dvorská – území jiÏnû od dne‰ní ulice Prostûjovská.

Lidé se zab˘vali zemûdûlstvím a chovem dobytka. Zavedení orby umoÏnilo obdûlávání vût‰ích pol-
ních ploch, které vedlo ke zv˘‰ení zemûdûlské produkce a tím i diferenciaci spoleãnosti. Toto období zna-
mená také v˘razn˘ rozvoj bronzové metalurgie. V Pfiedmostí je toho dokladem nález kadlubu z bledû-
modrého pískovce na odlévání bronzov˘ch ‰perkÛ (obr. 8). Ten byl spolu s bronzov˘m srpem nalezen jiÏ
v roce 1894 v trati Dvorská. O tomto prostoru udávají zprávy badatelÛ z konce 19. století, Ïe zde byly
prozkoumány odpadní jámy i základy chat sídli‰tû lidu popelnicov˘ch polí s hojn˘m v˘skytem pohfieb-
ních uren. Stopy sídli‰tních aktivit odkryl i záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum realizovan˘ v roce 2008
pfii úpravách parkovi‰tû v ulici Pod Skalkou. Kromû odpadních jam s keramick˘m materiálem zde byl
zachycen v˘sek pfiíkopu – Ïlabu z mlad‰í doby bronzové (obr. 9). DÛleÏit˘ je v tûchto místech také objev
zanikl˘ch v˘vûrÛ minerálních vod, odvádûn˘ch v minulosti vodoteãí stfiedem Pfiedmostí k fiece Beãvû.

PEOPLE OF THE URNFIELD CULTURE 
(later Bronze Age)

The place we are now standing at was used as a burial-ground not only during the Slavonic early
medieval period. Only a few centimetres of terrain cutting were enough to discover contours of cera-
mic pots typical for the era of later Bronze Age. In relatively small area six cinerary graves of Lusati-
an culture (1250–1000 B.C.) were uncovered. Rigid adherence to crematory burial ritual is a typical
distinctiveness of the fornamed culture (so-called people of the urnfield culture). The people belived
in an after-life and in soul freeing from the body consumed by the fire. The soul liberates and free
from the dead body through the medium of fire.
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Obr. 2 – hrob ã. 806 Obr. 6 – popelnicov˘ hrob Obr. 7 – fragmenty bronzov˘ch ‰perkÛ

Obr. 8 – kadlub z pískovce Obr. 9 – odkryt˘ pfiíkop z ul. Pod SkalkouObr. 4 – hrob ã. 805 Obr. 5 – detail mince (5a) a záu‰nic (5b)

Obr. 3 – hrob ã. 800
Obr. 1 – celkov˘ pohled 
na zkoumanou plochu

Prezentace pfiipravilo Statutární mûsto Pfierov ve spolupráci s Muzeem Komenského v Pfierovû, Gymnáziem Jakuba ·kody v Pfierovû a grafick˘m studiem Elan Pfierov v roce 2009.


