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Jihozápadní vyústění Bečevské brány, otevírající od severovýchodu přístup do 

moravských úvalů, poutalo zájem prvých moravských archeologů již před více než 130 lety. 

Jejich pozornost se ovšem soustředila k tehdy spěšně odtěžovanému dominantnímu  návrší  

Skalky a Hradiska u vsi Předmostí, půldruhého kilometru vzdáleného od pravého břehu řeky 

Bečvy. Množství unikátních nálezů, které se stávaly chloubou sbírek řady muzejních institucí, 

přerovská muzea nevyjímaje, spojených nejen s  přítomností lidských populací poslední doby 

ledové, ale i mladších pravěkých a časně historických období lokalitu proslavilo 

přinejmenším v evropském měřítku.  

Pozornosti ovšem dlouho unikaly podpovrchové památky, vážící se k prehistorickému 

a zejména středověkému osídlení levého břehu Bečvy, v historickém jádru dnešního města 

Přerova, soustředěného kolem travertinového návrší (dnešní Horní náměstí) pod kterým se 

nacházel říční brod  na staré obchodní cestě, existující zřejmě již od mladšího pravěku. 

V časně středověkém období procházela řečená stezka vznikající přerovskou aglomerací, po r. 

1256 královským městem Přerovem, po překonání říčního toku dnešní Mostní ulicí zřejmě 

obcházela úpatí přerovského „Kopce“ východní stranou náměstí T.G.M., poté Wilsonovou 

ulicí přes Žerotínovo náměstí do oblasti někdejšího historického předměstí Šířavy a odtud 

vedla dále k jihu. Dle současných archeologických poznatků jsou nejstarší stopy lidského 

osídlení travertinové kupy (Horní nám.) kladeny již do období mladého paleolitu (kultura 

gravettienu, 30000 – 22000 před dneškem). Z etap mladšího pravěku je nutno vyzdvihnout 

především období existence výšinné osady lidu věteřovské skupiny na „Kopci“ v závěru starší 

doby bronzové (přibližně 16. století př. n. l.) s prstencem nížinných osad v jeho 

bezprostředním okolí; dnešní Horní náměstí bylo tehdy poprvé dlouhodobě intenzivně 

osídleno, pokud se pro širší okolí nestalo přímo lokalitou centrální. O něco méně četné 

památky nacházíme v rámci Přerova po lidu kultury lužických popelnicových polí, převážně 

v mladší době bronzové (13.-11. století př.n.l.), ale i starší doby železné (8. – 5. století př. n. 

l.), zapomenout bychom neměli i na spíše epizodické doklady přítomnosti Keltů doby 

laténské (3.-2. století př. n. l.). Nejstarší doklady přítomnosti slovanských osadníků na území 

Přerova řadíme do doby po polovině 8. století n. l. Výrazný rozvoj osídlení jádra města (Horní 

nám., Žerotínovo nám., Jiráskova a Mostní ulice, doklady osady i na malé Dlážce) klademe 

do velkomoravského období, tedy do střední doby hradištní (9. – 1. polovina 10. století n. l.). 

Vyvrcholením raně středověkého vývoje ve sledované oblasti je vybudování 

mladohradištního opevněného mocenského centra na přelomu 10./11. století v dominantní 

poloze na travertinovém „Kopci“, spolu se vznikem strukturovaného „podhradního“ osídlení, 

tzv. suburbia, jehož osou byl nevýrazný terénní hřbet, klesající od Horního náměstí při 

východní straně Žerotínova náměstí, ke kostelu sv. Michala na Šířavě. zde snad také můžeme 

hledat k r. 1225 písemnými prameny připomínanou trhovou osadu – „forum“ Přerov, která 

předcházela městské lokaci s právy královského města r. 1256. Přesnější vymezení prostoru, 

kterého se přesně zmíněná lokace týkala, zůstává úkolem dalšího bádání.  Předmětem našeho 

následujícího pojednání  bude stručný nástin archeologického objevování historického jádra 

Přerova. 

 

Prvé archeologické výzkumy v jádru města Přerova 

 



Pozornosti archeologickým památkám v Přerově se poprvé dostalo koncem 19. století 

v lokalitě na pravém břehu Bečvy v oblasti dnešní Malé Dlážky, nedaleko původního 

přechodu přes řeku, od velkomoravského období spjatého s vývojem v oblasti budoucího 

jádra města na protějším břehu. Výkopovými pracemi odkryté nálezy z období raného 

středověku upoutaly pozornost učitele přerovské německé školy Karla Gerlicha (Gerlich 

1898, 1900), který o nich podal dvě zprávy vídeňské K.K. Central-Commission für 

Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale.  Naproti budově 

hospodářské školy (dnes Základní škola na Malé Dlážce, č.o. 4) bylo zjištěno 20 kostrových 

hrobů. Při nich nebo v jejich okolí byly nalezeny esovité záušnice, železné nože a  keramika 

zdobená vlnicemi, kterou Gerlich zařadil do 12. století. Jeho doklady raně středověkého 

osídlení této pravobřežní enklávy přerovské aglomerace potvrdily i moderní archeologické 

výzkumy Vlastivědného muzea v Olomouci (1977) a společnosti Archaia Brno (2005). 

Rovněž po prvé světové válce byla prioritní pozornost věnována lokalitě Předmostí, 

zejména s ohledem na pokračující těžbu cihlářských hlín. Na Předmostí se v době svého 

přerovského působení (v prvé polovině dvacátých let 20. století) orientoval též Antonín 

Telička (+1925), zakladatel Teličkova archeologického muzea v Přerově. O archeologické 

památky ze samotného města však začali projevovat zájem někteří členové kuratoria 

Městského musea v Přerově (např. Radomír Nietsche, Ladislav Hudeček), které od počátku 

20. století disponovalo menší archeologickou sbírkou. Nejspíše díky jejich pozornosti se tak 

do muzejní sbírky dostaly předměty z výbavy kostrového hrobu – stříbrná a bronzová esovitá 

záušnice spolu s bronzovým prstenem - datovaného do mladší doby hradištní (2. polovina 10. 

až 12. století n. l.), na který se narazilo při výkopu pro vodovod v r. 1931 u Davídkova gruntu 

na Šířavě (Staňa 1970, 104). Dnes se zde nachází budova spol. Vodovody a kanalizace 

Přerov). Pozdější výzkumy potvrdily přináležitost území Šířavy k bezprostřednímu zázemí 

raně středověkého přerovského hradu. 

Členem kuratoria Městského musea v Přerově byla též významná přerovská politická a 

kulturní osobnost první republiky - Alois Čáp, který byl též i městským radním za lidovou 

stranu, knězem a literátem. Inicioval a v roce 1936 i zrealizoval  prvý, na tehdejší dobu 

relativně dobře dokumentovaný výzkum v historickém jádru Přerova - v kapli sv. Jiří na 

přerovském Horním náměstí (Čáp 1938). Alois Čáp okryl kromě souvrství, obsahující četné 

nálezy z mladší doby hradištní též i zdivo spojované hliněnou maltou. Autor výzkumu se 

domníval, že nalezl základy stavby románského původu, dle jeho názoru se mohlo jednat o 

velkofarní kostel, zmiňovaný v souvislosti s Přerovem známou listinou olomouckého biskupa 

Jindřicha Zdíka (kladenou obvykle k r. 1141), což měl též dokládat i solitérní  nález kamenné 

románské kvádříkové hlavice(dle názoru oponentů sekundárně sem přemístěné ze starší 

stavby). Moderní výzkumy (po r. 1984) daly však za pravdu právě Čápovým oponentům, kteří 

již tehdy tvrdili, že stavbu nelze klást před 15. století. Zdivo samotné kaple sv. Jiří porušilo 

dle pozdějších archeologických výzkumů v tomto prostoru raně i vrcholně středověké 

souvrství zřejmě až do 15. století a raně středověká datace by též byla v nesouladu se zněním 

písemných pramenů, které kostel uvádějí k r. 1505 jako novostavbu (Procházka-Kohoutek-

Peška 2007, 68). Názor A. Čápa o románském původu kostela, podporovaný přerovským 

historikem a vlastivědným pracovníkem Florianem Zapletalem, však v literatuře převládl až 

do realizace  systematických i záchranných archeologických výzkumů na Horním náměstí po 

r. 1984. 

V průběhu druhé světové války se z vlastní iniciativy věnoval občasné archeologické 

činnosti další persona spjatá s Městským museem v Přerově – jeho správce Jaroslav 

Matzenauer, který na předmostském Hradisku odkryl několik slovanských hrobů; o 

případných záchranných akcích na území samotného města ovšem není z této doby nic 

známo. 

 



Výzkumy archeologického pracoviště Vlastivědného ústavu v Přerově  

 

Téměř dvě desetiletí po skončení druhé světové války, kdy došlo k profesionalizaci 

československé archeologie, bylo Přerovsko i samotný Přerov, dosud bez stabilní přítomnosti 

profesionálního archeologa, po stránce záchrany archeologických památek odkázáno na 

jednotlivé záchranné akce prováděné ponejvíce Archeologickým ústavem ČSAV v Brně, 

které však byly opět zaměřené především na známé Předmostí, kde krom záchrany 

prehistorických památek byl např. prováděn výzkum druhé z velkých předmostských raně 

středověkých nekropolí – Nivek. Vedoucím výzkumu byl tehdy Čeněk Staňa, jeden z 

„nestorů“ přerovské archeologie, který se později, po necelých třech desetiletích, ujal vedení 

výzkumů v jádru města. 

Situace se v tomto ohledu změnila počátkem roku 1964, kdy do přerovského 

okresního muzea (tehdejšího Vlastivědného ústavu v Přerově) nastoupila na nově zřízený post 

archeologa Marie Jašková s vysokoškolským vzděláním v oboru archeologie a historie. Ve 

Vlastivědném ústavu v Přerově působila v letech 1964 – 1977, od r. 1972 zastávala i pozici 

zástupce ředitele, kromě archeologických sbírek byla ovšem i správkyní fondu Hranice. 

V rámci Přerova se snažila o záchranu řady archeologických památek, ničených tehdy 

intenzivní výstavbou sídlišť a též i četnými sanacemi a budováním nových inženýrských sítí 

v samotném městském jádře Přerova.  

M. Jašková spolu s dobrovolným spolupracovníkem muzea Josefem Přidalem 

shromáždila archeologický materiál převážně z mladší doby hradištní, který Přidal zachránil 

v r. 1963 v prostoru mezi Žerotínovým náměstím, ulicemi Pod Valy a Kozlovskou (Jašková 

1970, 120). V následujícím roce se výkopové práce mezi Horním a Žerotínovým náměstím 

(rekonstrukce vodovodu) dotkly i kostela sv. Jiří, kde bylo mj. objeveno větší množství 

lidských koster, které zde však dle novějších závěrů byly uloženy sekundárně, pocházely 

zřejmě z některého z pohřebišť (Žerotínova náměstí?). 

Archeologické pracoviště Vlastivědného ústavu rovněž při stavebních pracích 

v prostoru Šířavy podchytilo několik nálezů funerálního charakteru, dokládajících význam 

tohoto území v raném středověku. Při výstavbě sídliště mezi Šířavou a Sušilovou ulicí byl 

objeven kostrový dvojhrob muže a ženy, ovšem bez dalších milodarů; o šest let později se 

situace opakovala jen nedaleko odtud, při výstavbě Základní školy Svisle. Datování těchto 

hrobů je tedy nejisté (v úvahu přichází i novověk), ovšem v roce 1972 byl opět v prostoru 

Šířavy porušen při hloubení kanalizačního příkopu kostrový hrob, vybavený 

mladohradištními šperky – čtyřmi bronzovými esovitými záušnicemi (Jašková 1973, 65). 

Posledně  zmíněný „šířavský“ hrob se nacházel v místě, které jsme již zmínili v souvislosti se 

starším nálezem stejného charakteru u Davídkova gruntu v r. 1931. 

V letech 1964-65 bylo muzejním archeologickým pracovištěm prospekcí zjištěno další 

slovanské osídlení mladohradištní epochy na levém břehu řeky v zahrádkářské kolonii „Za 

kapličkou“, na terasách Bečvy pod přerovskou nemocnicí. Jednalo se zřejmě o samostatnou 

osadu, vzdálenou asi 1,5km od centrálního hradu. V dalších záchraně památek na této lokalitě 

od r. 1968 pokračoval a současně kontakt s přerovským archeologickým pracovištěm navázal 

významný neprofesionální archeolog a terénní technik Václav Martínek. spolupráci 

významný přerovský neprofesionální badatel a spolupracovník 

Patrně nejvýznamnější objevem M. Jaškové v Přerově z raně středověkého období byl 

odkryv dvou ženských kostrových hrobů ze středohradištního období předstihovým 

archeologickým výzkumem v květnu 1974 (Jašková 1975). Výzkum byl prováděn v prostoru 

loubí rekonstruovaného domu čp. 21 v severní části Horního náměstí. V prvé nalezené 

hrobové jámě, vyložené plochými travertinovými kameny, byla v hloubce 1,4 metru objevena 

kostra ženy s hlavou směřující k jihozápadu. Osobní šperky zemřelé představovaly čtyři zlaté 

náušnice s oboustranným hrozníčkem, jedna náušnice bronzová. Při pravém boku skeletu byl 



zjištěn ještě železný nožík. Dno druhé hrobové jámy, ve které byla opět uložena žena, se 

nacházelo v hloubce 1,35 metru pod dnešní dlažbou Horního náměstí. Orientace kostry vůči 

světovým stranám byla identická jako v předchozím případě, pouze nyní byla osobní výbava 

nebožky méně honosná: dvě stříbrné košíčkovité náušnice. Význam objevu spočíval zejména 

v poznatku, že s velkomoravským osídlením je nutno počítat i na levém břehu Bečvy; dosud 

bylo totiž spojováno takřka výhradně s Předmostím a jeho dvěma velkými zkoumanými 

nekropolemi – velkomoravské centrum bylo proto hledáno právě zde. Teprve v následujících 

desetiletích byly zkoumány sídlištní vrstvy s velkomoravskými nálezy na Horním náměstí, 

Žerotínově náměstí a v ulicích Mostní a Jiráskově. 

V šedesátých letech přineslo muzejní pracoviště také poznatky k pravěkému osídlení 

Přerova. V roce 1963 byl na Šířavě stavebními pracemi poškozen charakteristický žárový 

hrob v keramické popelnici kultury lužických popelnicových polí mladší doby bronzové. 

Velmi důležitý objev, který v Přerově vyvolal pozornost veřejnosti a také poprvé upozornil na 

osídlení centra dnešního města na sklonku starší doby bronzové lidem věteřovské skupiny 

(cca 16. století př. n. l.) učinila v roce 1968 M. Jašková při hloubení základů pro správní 

budovu OSP Přerov (dnes prodejna Emos a část magistrátu) na severní straně náměstí T.G.M. 

Takřka z pod lžíce bagru byl zachráněn a po povrchové preparaci a  náročném zabezpečení 

úspěšně „in situ“ vyzvednut „trojhrob“, obsahující skelety dvou žen a dítěte, spočívající 

původně na vrstvě říčních škeblí. 

Odchodem archeoložky Marie Jaškové do důchodu v lednu 1977 muzejní 

archeologické pracoviště na dvě desetiletí zaniklo a záchranné výzkumy v Přerově musely 

zajišťovat opět archeologické instituce sídlící mimo region 

 

Archeologické výzkumy v jádru města od konce 80. let 20. století do počátku 21. 

století 

 

Jen necelé tři měsíce po ukončení činnosti muzejního archeologického pracoviště 

došlo k narušení archeologických památek při rozsáhlé rekonstrukci parovodní sítě v ulicích 

Brabansko a Malá Dlážka. Záchranných prací se tehdy ujal archeolog Vlastivědného ústavu 

v Olomouci Vít Dohnal, který východně od budovy přerovské Sokolovny (mezi domy č.p. 

560 a 572) odkryl raně středověkou kulturní vrstvu z mladohradištní epochy, jakožto i tři 

kostrové hroby nejistého stáří. Severně od Sokolovny průkop narušil kamenné základové 

zdivo patrně vrcholně středověkého stáří, které Vít Dohnal interpretoval jako možný 

pozůstatek stavebních struktur středověkého poplužního dvora, zmiňovaného písemnými 

prameny v těchto místech na předměstí Přerova k r. 1376 (Dohnal 1980). Výzkum upozornil 

na slovanské osídlení bečevského pravobřeží, přimykající se k hradištnímu osídlení na 

opačném břehu a též potvrdil již vzpomenutá hlášení Karla Gerlicha z konce 19. století. 

Až do roku 1984 se archeologická činnost městskému jádru vyhýbala. O záchranu 

podpovrchových památek nejen v této době se zasloužili někteří neprofesionální badatelé, 

z nichž je na prvém místě třeba vzpomenout Václava Martínka, který se této činnosti věnoval 

až do své smrti v roce 2003. Upozorňoval na ohrožené přerovské lokality a posléze se často 

jako technik (Archeologického ústavu AV ČR v Brně, později také Ústavu archeologické 

památkové péče v Brně, a  též i přerovského muzejního pracoviště) účastnil jejich 

záchranných odkryvů a dokumentace. Uznání si zaslouží též obdobná činnost 

neprofesionálního zájemce Zdeňka Freiberka. 

Rok 1984 byl přelomovým zejména pro poznání raně středověké historie jádra města a 

také přinesl příchodem specialistů Archeologického ústavu ČSAV v Brně do vedení 

archeologických výzkumů v Přerově novou kvalitu. Při výkopových pracích spojených 

s výstavbou Závodního klubu Přerovských strojíren v jihovýchodní části Horního náměstí 

(č.p. 8 a 9) došlo po částečné devastaci dotčené plochy k překvapivému náhodnému objevu 



nečekaně dobře dochovaných pozůstatků zástavby  z počátku 11. století, jakožto i u nás 

unikátní převážně dřevěné roštové hradby tzv. hákové konstrukce, která s dalšími nálezy 

(mince, keramika aj.) spojuje objevené raně středověké mocenské centrum na „Kopci“ 

s výbojem polských Piastovců (Boleslava Chrabrého), kteří prvá dvě až tři desetiletí 

samotného počátku druhého milénia ovládali Moravu. Výzkum, probíhající v těchto místech 

v letech 1984 - 1987 pod vedením Čeňka Stani též odhalil velkomoravské sídlištní vrstvy a 

definitivně vyvrátil názor A. Čápa o románském původu kaple sv. Jiří. Neméně závažným 

zjištěním byla dokumentace dvou mohutných sídlištních vrstev z mladšího pravěku, 

datovaných do závěru starší doby bronzové. Na ploše dnešního Horního náměstí se dle Čeňka 

Stani nacházelo výšinné opevněné sídliště lidu věteřovské skupiny, snad i opevněné. 

Výzkumy Archeologického ústavu pod vedením Čeňka Stani a Rudolfa Procházky 

pokračovaly na Horním náměstí i v následujících letech, taktéž i na dalších ohrožených 

parcelách v severní části travertinového kopce. K charakteru osídlení podhradí přinesly cenné 

poznatky předstihové výzkumy R. Procházky na pomezí ulic Kozlovské/Žerotínova náměstí a 

Čechovy ulice v roce 1989. Etapu výzkumů brněnského archeologického ústavu na Horním 

náměstí zakončila roku 1990 rozsáhlejší záchranná akce Jiřího Kohoutka na volných plochách 

(dnes opět zastavěných) po demolovaných domech č.p 19 a 20, jehož přínosem byl mj. 

odkryv věnce srubové zástavby i s dřevěnou deštěnou uličkou z počátku 11. věku. 

 Jiří Kohoutek poté až do své předčasné smrti v r 2007 vedl většinu dalších 

záchranných výzkumů na Horním náměstí, které zde po Archeologickém ústavu převzal 

Ústav archeologické památkové péče v Brně. Z nich je nutno vzpomenout výzkum, jež 

předcházel rekonstrukci zámeckých sklepů v závěru roku 1998 a ovšem zejména několik 

výzkumných sezón (zejména v letech 1998 – 2001 a 2006) na jedné z nejpřínosnějších 

archeologických lokalit Horního náměstí, nacházející se v zastavěné i volné části parcely 

domu č.p.26. Z významných objevů na ploše této pozoruhodné lokality vzpomeňme alespoň 

průzkum základů impozantní obdélné stavby, zřejmě obehnané zděnou fortifikací, která je 

nejstarší zatím známou dochovanou zděnou architekturou na Horním nám., a patrně i 

v Přerově vůbec. Počátky objeveného objektu Jiří Kohoutek položil na přelom 12. a 13. století 

a jeho funkci spojil s tzv. obytnou věží, ve které se mohlo nacházet sídlo přerovské kastelánie 

13. století. Jiřímu Kohoutkovi můžeme rovněž přiřknout objev nejstarších stop lidského 

osídlení přerovské travertinové kupy – nález štípaných kamenných artefaktů, přiřčených 

nejvyspělejší mladopaleolitické lovecké kultuře, gravettienu, které odkryl v r. 2000 na 

posledně vzpomenuté lokalitě (souhrnně k archeologickým výzkumům na Horním náměstí, 

jakožto i k výzkumům Muzea Komenského v Přerově: Procházka – Drechsler – Schenk 

2006a, Procházka – Drechsler – Schenk 2006b, Procházka – Drechsler – Schenk 2008, 

s bibliografií). 

 

Výzkumy archeologického pracoviště Muzea Komenského v Přerově do r. 2005 

 

 

 Archeologické pracoviště Muzea Komenského v Přerově bylo v této instituci 

obnoveno po necelých dvou desetiletích koncem roku 1995, kdy začalo vyvíjet svou činnost 

v rámci Oddělení regionální historie (dnes Oddělené společenských věd). Mimo práce se 

sbírkami, výstavní a jiné činnosti (k prvým úkolům náležela příprava reprezentativní stálé 

expozice Archeologie Přerovska) převzalo počínaje rokem 1999 i realizaci části záchranných 

archeologických výzkumů v Přerově. terénní výzkumy byly prováděny samostatně i ve 

spolupráci s dalšími archeologickými institucemi (ÚAPP Brno, po r. 2004 Archaia Brno, 

Archaia Olomouc) i dobrovolnými spolupracovníky. V následujících řádcích připomeneme 

některé významnější záchranné výzkumy, které se zaměřily zejména na „podhradní“ lokality. 



 Jeden z prvých terénních výzkumů muzea byl proveden v červenci roku 1999 

v souvislosti s rekonstrukcí městských středověkých hradeb v ulici Pod Valy, při 

severovýchodním úbočí „Kopce“. Z důvodu zajištění zdiva parkánu zde byla sňata část 

parkánové zdi na pozemku domu č.p. 486, zvaného „Katovna“. Ve vertikálním profilu za 

odstraněnou zdí  bylo kromě novověkého a středověkého souvrství dokumentováno i 

souvrství ze závěru starší doby bronzové, obsahující velké množství keramiky věteřovské 

skupiny. Jeho součástí byly  i patrné destruované hliněné podlahy pravěkých chat. Mocná 

věteřovská kulturní vrstva byla J. Kohoutkem (ÚAPP Brno) v témže roce zjištěna v ulici 

Mostní při SZ straně návrší; obdobná situace byla dokumentovaná záchrannými akcemi 

Muzea Komenského v Přerově v roce 2001 v ulici Wilsonově a před severní frontou náměstí 

TGM. Je zjevné, že osady lidu této starobronzové kultury obklopovaly centrální návrší 

s výšinným sídlištěm takřka jako prstenec. 

 V závěru roku 1999 muzejní pracoviště ještě dokumentovalo výkop pro parovod za 

budovou Základní školy na Malé Dlážce (č.p. 589), který protnul objekt datovaný do 10.-11. 

století. Z blíže neznámého kontextu byla ještě před příchodem archeologa vyzvednuta část 

lidské kostry. snad se jednalo o součást pohřebiště, zaznamenaného již K. Gerlichem na konci 

19. století a V. Dohnalem v r. 1977. 

 Zajímavé výsledky poskytl výzkum v severní části Wilsonovy ulice, provedený 

v souvislosti s realizovaným výkopem pro izolaci domu „U jelena“ (č.p.151). 1,8m pod 

úrovní dnešního povrchu ulice byla dokumentována 15 cm silná souvislá vrstva říčních 

oblázků a štěrku. Souvislost s přítomností vodního toku či např. slepého ramene byla 

evidentní. Nasedala na kulturní vrstvu, obsahující materiál datovaný do starší doby bronzové 

(věteřovská skupina);  zjištěna zde byla i keramika doby laténské. Na „říčním“ štěrku ležela 

uloženina s nálezy raného středověku až raného novověku. Pod úrovní povrchu byly zjištěny 

odlehčovací oblouky z lomového kamene spojovaného vápennou maltou, které nesly 

nadzemní zdivo domu č.p. 151. Uvnitř oblouků, vyplněných uloženinami, byla zjištěn stejný, 

výše popsaný sled vrstev, jako na protilehlém profilu. Při hranici Wilsonovy ulice s nám. 

TGM byl výkopem silně poničen kostrový hrob, v jehož blízkosti byl nalezen zlomek 

středohradištní keramiky (9. století), souvislost s pohřbem však nemusela být jednoznačná. 

Při archeologickém dohledu na opačném, jihozápadním vyústění Wilsonovy ulice 

dokumentována zachycená část větve zřejmě první přerovské městské kanalizace, 

vybudované v šedesátých letech 19. století. Konstruována byla jako klenba z lomového 

kamene (pískovcové a vápencové plotny), spojovaného vápennou maltou. 

 Druhý větší záchranný výzkum roku 2001 proběhl 

v měsících listopadu a prosinci na Šířavě, již tři čtvrtě století zpět známé nálezy (hroby) 

z mladší doby hradištní, která byla součástí podhradního osídlení (suburbia), zřejmě v ose 

někdejší komunikace probíhající tímto prostorem. Samotné záchranné akce vyvolala stavba 

cyklostezky na nám. Přerovského povstání, plocha s pozitivními nálezy se nacházela na 

parcele č. 2167 (dnes autobusová zastávka před kostelem sv. Michala na Šířavě). V hloubce 

pouhých 30-40 cm pod současným terénem náměstí byly po skrývce  zjištěny raně středověké 

situace. Na bázi souvrství byla zjištěna takřka vodorovná vrstva s nálezy datovatelnými do 

přelomu 10./11. století. Překrývala ji až 35 cm silná kulturní vrstva  s nálezy obdobně 

datovanými - do 10./11 – 1.pol. 11. století, do níž byly zapuštěny dvě sídlištní jámy. Jedna 

z nich  obsahovala destrukci kamenné pece, doprovázenou 1,4 m hlubokou předpecní jámou s 

popelovitou výplní. Raně středověké souvrství porušila dřevěná roubená studna, jejíž počátek 

je datován keramikou do konce 13. nebo počátku 14. století. Jediný vzorek z výdřevy studny 

ovšem poskytl poměrně pozdní dendrochronologické datum - 1534, což ovšem může být dáno 

dílčí opravou starší konstrukce. 

 Muzejní pracoviště realizovalo v srpnu následujícího roku 

na Šířavě další, tentokráte drobnou záchrannou akci, související s výkopem pro izolaci 



tělocvičny Střední odborné školy na Šířavě (č.p.289). Kulturní vrstva raného středověku se 

zde nacházela 50cm pod povrchem a poskytla datovací materiál z prvé poloviny 11. století.  

 Rozsahem větší a časově náročnější výzkum byl proveden 

v říjnu 2002 v Mostní ulici, v zadním traktu rekonstruovaného domu č.p.227. Ve výkopu pro 

betonový základ nové přístavby domu, při jižní hranici parcely č. 313,  byla na jeho 

východním konci odkryta ve vertikálním profilu část mělkého středověkého příkopu (původně 

asi 120 – 130 cm hlubokého), datovaného výplní do průběhu 14. - 15. století, tedy do období 

vrcholného a pozdního středověku. Příkop, jehož původní funkce není zcela jasná – mohlo se 

jednat jak o odpadní, nebo ohrazující příkop, související s intenzivním středověkým osídlením 

Na Marku pod královským hradem na dnešním Horním náměstí, tak mohlo jít i o součást 

původního středověkého opevnění „Kopce“, tedy Horního nám., které zde bylo písemnými 

prameny doloženo ještě před vybudováním dodnes existujících pernštenských hradeb z konce 

15. století – byl zahlouben do starší sídlištní vrstvy ze závěru starší doby bronzové 

(věteřovská skupina), jejíž další průběh v Mostní ulici zachytil výzkum Jiřího Kohoutka 

z roku 1999. Do dna příkopu, zčásti pokrytého plochými kameny, byly v nepravidelných 

roztečích zaraženy 6cm silné dřevěné kůly (snad součást středověkého „pleteného plotu“, 

lehkého opevnění, zmiňovaného v Přerově písemnými prameny v 15. století). Výplň příkopu 

obsahovala několik set kusů keramických fragmentů i celých exemplářů a předmětů z dalších 

materiálů, které datují ukončení jeho funkce někdy ve 2. polovině 15. století.  

 Muzejním archeologickým výzkumem, který přinesl 

množství poznatků ke stratigrafii „podhradních“ lokalit a zároveň zachytil nejstarší slovanské 

osídlení v jádru města, byla záchranná akce, provedená v květnu – červnu r. 2003 na 

Jiráskově ulici, v místě původní proluky na parcele č. 53 (dnes zastavěné domem č.p. 201). 

Byly zde dokumentovány tři základové pasy budoucího domu, přičemž plošně zkoumán mohl 

být jen jeden z nich. Tři metry pod úrovní současného povrchu ulice bylo zachyceno jílovité 

podloží, z jehož úrovně byl získán materiál časově zařaditelný do mladší doby bronzové, 

kultury lužických popelnicových polí. Do něj byl zapuštěn sídlištní objekt, obsahující 

slovanskou keramiku starší doby hradištní (zde konkrétně spíše ze závěru 8. století n. l.). 

Dalším zajímavým objektem, spíše technologickým zařízením, byla vtesaná kupolovitá pec 

s výmazem podloženým plochými kameny. Dle provedení se zřejmě jednalo o 

velkomoravskou chlebovou pec. Popsanou situaci „uzavírala“ vrstva žlutošedé hlíny s nálezy 

střední doby hradištní (velkomoravské období), která sama byla převrstvena žlutým jílem 

s mladohradištními nálezy, datovanými do 10. až počátku 11. století. Pokud se podařilo 

datovat svrchnější vrstvy, pak obsahovaly keramiku 10. – 13. století. 

 Poslední významný výzkum muzejního archeologického 

pracoviště, který zde zmíníme, byl proveden jako předstihový v souvislosti s plánovanou 

výstavbou ve dvorním traktu Úřadu práce (č.p. 168) ve východní části Žerotínova náměstí 

v letech 2004 – 2005. Položeny zde byly celkem tři sondy. Druhá sonda zachytila dosti 

složitou situaci.  Zdejší podloží v hloubce 1.6 – 1.7 m pod dnešní úrovní terénu představovala  

středně šedá nivní hlína, na níž spočívala   šedá vrstva  středohradištního (velkomoravského) 

stáří. Výrazná vrstva (říčního?) štěrku, dosud nevysvětleného původu (částečně upomínající 

na situaci ve Wilsonově ulici v r. 2001) ji oddělovala od mladohradištní (počátek 11. století) 

vrstvy tmavě šedé barvy. Vrstva štěrku přinesla úplné zarovnání starší deprese (příkopu?) K 

nejzávažnějším zjištěním celého výzkumu náleží možný příkop patrně středohradištního stáří, 

zhruba západovýchodní orientace. Jde-li skutečně o liniový objekt, pak by příčně přetínal 

osídlení na hřebeni terasy, na níž se nachází Žerotínovo náměstí; jižněji zatím není 

velkomoravské osídlení doloženo. Jeho funkce je však zcela nejasná. 

 V poslední třetí sondě, umístěné 13 m SZ směrem, tvořil oproti výše popsané situaci podloží 

štěrkopísek s pískovými čočkami, tvořící přirozenou součást terasy Bečvy. Jeho povrch se v 

nejvyšším místě nacházel 1,1 m pod dnešním povrchem dlažby.  Bezprostředně  nad 



geologickým podložím se nacházela vrstva tmavě šedé hlíny, obsahující mladohradištní 

keramický materiál  rámcově  1.poloviny. 11. stol. Byly do ní zapuštěno několik mělkých 

objektů (jamek), z nichž výplň jednoho obsahovala pozoruhodný nález - kamenný žernov 

obklopený dalšími kameny a uhlíkovou vrstvou, který byl i částí nadložních vrstev vyzdvižen 

„in situ“.  Výše   dokumentována vrstva, rovněž mladohradištního stáří, byla již překrytá 

moderní navážkou. 
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