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PŘEDMLUVA

Čas od času se každému z nás naskytne příleži-
tost něco vytvořit. Zdálo by se, že my architekti, 
scénografové, grafici… o tvorbu nemáme nouzi. 
Ano, v zásadě ke každému úkolu se přistupuje 
individuálně a „znovu“, ale i v našich profesích se 
najde spousta rutiny, banálních zadání, povinných 
nudných mezifází a především rozpačitých 
výsledků. Pokud nejsou způsobeny naším vlastním 
neumětelstvím, často své sehrají limity zadání, 
nákladů a také nestejná řeč s investorem, režisé-
rem, autorem zadání… Přitom vysílání na jedné 
vlnové délce je možná pro výsledek to nejpodstat-
nější. Utvrzujeme se o tom dnes a denně. Proč 
tedy ke stejnému naladění nedochází pokaždé? 
Není to samozřejmé. Vyžaduje to vzájemnou 
důvěru a poslouchání se. Odměnou pak mohou 
být výsledky, které neplují po líbivém povrchu, 
nejsou jen „odevzdány“, ale prověřují, a tím 
pádem revidují navrhované varianty, dokud nevy-
hovují všem rozmanitým podmínkám a požadav-
kům.
Knížka, kterou otevíráte, je výsledkem průběžné 
práce jednoho roku – od slunovratu do sluno-
vratu. 
Rok sběru informací, obhlížení terénu v každé 
roční době, debat, názorových kotrmelců, vysvět-
lování, krásné, byť náročné práce. A také pod-
pory ze strany zadavatele. Trpělivé pozorování 
vývoje projektu a pochopení nutnosti předprojek-
tové přípravy vedlo, dnes už to můžeme říci, 
k zásadnímu ovlivnění zadání ve prospěch kvality 
výsledku. To s sebou nese i úsporu budoucích 
investičních nákladů.

Když dnes kompletujeme a cizelujeme výslednou 
podobu knížky, máme pocit, že působí „normálně, 
nijace“. Jako by se za každou čárou, slovem 
a číslem neschovávaly hodiny, dny a trhané noční 
spánky. Je to tak dobře. Tak, dají-li okolnosti, by 
měl vypadat Svět lovců mamutů. Neokázale,  
přirozeně a přesto neopakovatelně. S dech berou-
cími momenty, s atmosférou, svojí vůní.
Těžko se dá odhadnout, jaký osud jej čeká. 
I kdyby šlo vše bez problémů a projekt měl všeo-
becnou podporu, cesta bude dlouhá a náročná. 
Ještě spousta věcí se musí dodělat, zvážit, vyjed-
nat. Nakročeno je ale správně. Utvrzují nás v tom 
studie z oblasti archeologie, zoologie, paleobota-
niky, krajinářských úprav, geologie, geofyziky, 
hydrologie, AV techniky atp., které potvrzují reál-
nost našich předpokladů. Takto projektovat mělo 
smysl. 

Psáno na trati mezi Prahou a Ostravou, jejíž klo-
pená zatáčka kolem Předmostí přinutí soupravu 
pendolina k ještě většímu náklonu, při kterém se 
otevře zapomenutelný pohled na předmostské 
paneláky, aby se vlak během několika sekund 
znovu narovnal a zamířil střemhlav, jak kdysi stáda 
zvěře, do Moravské brány. A přesto již napořád 
při každém takovém průletu hodíme oko kamsi 
za ty betonové mastodonty a vzpomeneme 
na Hradisko, Skalku a tehdejší i dnešní  
„lovce“. 

David Bazika a Jiří Stejskalík

Slovní spojení „lovci mamutů“ použil poprvé  
K. J. Maška v osmdesátých letech 19. století při 
popisu svých nálezů ze světoznámého naleziště 
v Předmostí. Z tehdejších nálezů na Moravě 
i v Čechách vyšel Eduard Štorch při psaní Lovců 
mamutů. Všechny je propojil poutavým příběhem, 
který nenásilnou formou vzdělává, byť je zasazen 
do tehdejšího stupně poznání. Od té doby knihu 
přečetly generace školních dětí. Mnoho součas-
ných archeologů patrně právě jí vděčí za své 
povolání. O sto let později od prvního vydání 
knihy se věda ve svém poznání posunula o notný 
kus dál. Nyní víme, že kulturu lovců mamutů, 
vědecky nazývanou Gravettien, tvořili moderní 
lidé Homo sapiens sapiens, kteří se od nás fyzicky 
ani psychicky nijak výrazně nelišili. Nyní už snad 
nikdo nepochybuje o tom, že gravettienští lovci 
dokázali zcela plynule mluvit a myslet. Mezi námi 
a nimi nejsou žádné podstatné rozdíly, snad 
kromě technologických znalostí. Je otázka, kdo je 
vlastně vyspělejší a svobodnější? Zda pravěký 
lovec, který pro svou obživu potřeboval denně 
„pracovat“ dvě až čtyři hodiny, nebo my, kteří se 
lopotíme „od nevidím do nevidím“?
Noční step v Moravské bráně tehdy osvětlovaly 
desítky ohňů, kolem nichž se vyprávěly lovecké 
příběhy srovnatelné svou dramatičností s hrdin-
skými řeckými bájemi.Pak přišlo ochlazení coby 
poslední silný výkyv doby ledové a lidé i zvířata 
se stáhli na západ a na východ. Po dlouhé 2000 
let zůstala střední Evropa téměř neosídlená, ohniště 
vyhasla a příběhy byly zapomenuty. Po znovuo-
teplení přišli jiní lovci s jinou kulturou... a jinými 
příběhy. Ale to už je jiná kapitola. My zůstaňme 
v gravettienském období. Vraťme se do hlubin 
času, vždyť v každém z nás v hloubi duše zbylo 
něco z pravěkého lovce.
Pojďme tedy vyprávět náš příběh – naši verzi 
„lovců mamutů“ v Přerově, v Předmostí, v Osadě 
lovců mamutů.
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ŠIRŠÍ VZTAHY – 
SITUACE DOPRAVNÍHO 
NAPOJENÍ

Areál „Svět lovců mamutů“ je turistická destinace  
s naučnými, sportovními a relaxačními funkcemi. 
Návštěvníkům všech věkových kategorií umožňuje  
v originální výstavě poznat pravěkou i nedávnou histo-
rii spjatou s regionem (zejména období lovců mamutů), 
odpočívat v kultivované krajině při ochutnávání „pravě-
kých“ pokrmů nebo se zabavit pohybem při sportov-
ních aktivitách. Vybudováním areálu vznikne atraktivní 
cíl nadregionálního významu, který má ambice přilákat 
a zabavit návštěvníky z celé Evropy, ale zároveň 
nabídne prostor i pro  všednodenní vyžití obyvatelům 
Přemostí.

Pro vznik kvalitní výstavy je nezbytná symbióza mezi 
expozicí a architekturou. Tato studie vznikla na základě 
dialogu mezi potřebami výstavy a možnostmi staveb  
s cílem vytvořit působivý zážitek. Kompaktní účinek 
celku, kdy stavby jsou buď úplně potlačeny ve pro-
spěch expozice nebo jí vytváří pozadí nebo, je-li to 
žádoucí, se naopak samy stávají exponáty, byl umož-
něn souběžnou tvorbou obou částí. Předkládaná studie 
dokumentuje tyto části v jedné publikaci, kde jsou 
řazeny za sebou tak, jak jimi prochází návštěvník 
na doporučené prohlídkové trase. Expoziční kapitoly, 
které mají svoji číselnou řadu žluté barvy, jsou proklá-
dánz stavebními a inženýrskými objekty s vlastním čís-
lováním černé barvy. Graficky jsou části navíc odlišeny 
barvou pozadí – stavební a inženýrské objekty tmavě 
šedou, kapitoly expozice světle šedou a bílou.   

V roce 2008 a 2009 byly na dané území  zpraco-
vány dvě studie, architektem Pavlem Šimečkem a stu-
diem Arch.design, které převzaly pojmenování 
„Mamutov“ od občanského sdružení Predmostenzis  
a dále jej používají a rozvádí. Koncept, ve kterém byl 
areál rozdělen na výše položenou placenou a níže 

položenou neplacenou část, resp. Horní a Dolní 
Mamutov jsme v naší studii rovněž převzali, ale  
s pojmenováním Mamutov, pro jeho nevhodné aso-
ciace, nesouhlasíme. Pro placenou část jsme zvolili 
název „Osada lovců mamutů“ a pro neplacenou „Park 
doby ledové“. Pro celý areál pak místo označení 
„Mamutov“ používáme název „Svět lovců mamutů“.  
V textu se pak staré i nové expoziční názvy prolínají  
s historickým, resp. geografickým pojmenováním 
„Hradisko“ pro „Horní Mamutov“, resp. „Osadu lovců 
mamutů“.

Řešené území o rozloze přibližně sedmi hektarů se 
nachází v katastrálním území Předmostí, v severní části 
města Přerova v Olomouckém kraji. Území na jižní 
straně sousedí s fotbalovým hřištěm a panelovým sídliš-
těm, na straně západní s pivovarskými sklady 
a na severu s průmyslovým areálem a  zahrádkářskými 
koloniemi. Dnešní podoba morfologie terénu je pozna-
menaná sto padesáti lety cihlářského průmyslu, resp. 
těžbou spraše. Většina ze sedmihektarového území je 
rovina, s nadmořskou výškou 230 m, ze které se zvedá 
přibližně kruhový  pahorek Hradiska s výškou 242 m n. 
m. Pozemek je kromě správní budovy cihelny nezasta-
věný, zarostlý nízkou i vzrostlou, převážně náletovou 
zelení, která je podrobně popsána v příloze zahrad-
ních úprav. Na mnoha místech se nacházejí skládky 
staveništního rumu. Pozemek je zapsán do seznamu 
nemovitých kulturních památek jako rovinné neopev-
něné sídliště pravěkého člověka.

Dle platného územního plánu je většina areálu zařa-
zena jako veřejně přístupné prostranství  pro městskou 
zeleň, menší část navazující na Hranickou ulici je navr-
žena jako plocha dopravních zařízení.  
Hlavní dopravní napojení areálu pro osobní vozy  

a autobusy bude z jihu ulicí Hranickou z centra 
Předmostí, kam se návštěvníci dostanou z plánované 
křižovatky dálnice D1. Na tuto přístupovou komunikaci 
navazuje v rámci areálu novým odbočením parkoviště 
s kapacitou 219 stání osobních vozů (z toho 8 pro TP) 
a dvě autobusová stání. Shodný je přístup pěších 
od zastávky autobusu MHD a cyklistů sledujících stáva-
jící cyklostezku. Další vstup je z jihu, který navazuje 
na sídliště a je určen pro pěší, nebo z ulice Olomoucké, 
který je určen jako zásobování občerstvovacích stánků. 
Pro vozy zásobování je určeno parkoviště před vstu-
pem do areálu s kapacitou 8 stání. Poslední vstup pro 
pěší a cyklisty je ze severu a je určen především jako 
přístupová cesta uživatelům zahrádkářské kolonie.
Celé území je rozděleno na tři základní celky: parko-
viště – 0,73 ha, Park doby ledové – 4,15 ha a Osadu 
lovců mamutů – 1,38 ha. Hranice celků je dána mor-
fologií terénu – Park doby ledové je rovina, ze které se 
zvedá pohorek Osady lovců mamutů. Urbanistické 
řešení v těchto celcích vychází z požadavků expozice 
a z potřeb obyvatel sídliště. Potřeby a nároky expozice 
jsou podrobně popsány v kapitolách, které následují. 
Obyvatelům sídliště je k dipozici Park doby ledové se 
svou vybaveností a atrakcemi – sportovní a relaxační 
plochy, výběhy se zvířaty, občerstvení a dětská hřiště. 
Park je přes den přístupný bezplatně, v noci je  pak 
uzavřen a střežen. V těsné blízkosti sídliště, hned za již-
ním vstupem do areálu, je situováno sportovní vybavení 
– hřiště na malou kopanou a lezecká stěna. Hřiště 
s výhodou využívá rovinatou část pozemku, lezecká 
stěna pak terénní zlom pod hřištěm. Na sportovní plo-
chy navazuje terasa s občerstvením – letní zahrádkou, 
která je umístěna na jižním svahu pahorku s výhledem 
na sportoviště, výběhy zvířat a dětské hřiště.  
Na opačné straně areálu, u severního vstupu, je počí-
táno s klidovou relaxační plochou. Na parkovišti 

Nadhledové foto na vrcholek Hradiska – současný stav
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SITUACE STAVEBNÍ

ve Vstupním objektu pak bude celoročně otevřená 
kavárna s dětským koutkem. Největším lákadlem 
celého areálu však jsou výběhy s volně žijícími druhy 
zvířat, které lemují hlavní pěší trasu Parku doby 
ledové.  

Návrh počítá se zokruhováním hlavní pěší trasy Parku 
doby ledové kolem pahorku Osady lovců mamutů při-
bližně v jedné výškové úrovni cca 230 m n.m. V době 
zpracování návrhu však část pozemků, na kterém je 
zokruhování navrženo, není součástí zájmového území. 
Zpracovatel doporučuje objednateli, aby zahájil jed-
nání s vlastníkem pozemku o případném odkoupení 
potřebné části. Zokruhování přispěje k přitažlivosti pro-
cházky Parkem a i pro údržbu bude manipulace s tech-
nikou snazší.

Z pohledu časové osy areál prezentuje dva tématické 
celky: období lovců mamutů a období počínající při-
bližně průmyslovou revolucí až po současnost. Pro 
výsledné působení expozice je správné definování 
architektonického konceptu pro jeden nebo druhý 
celek klíčové.  Pravěká expozice těží především ze 
zážitku z „autentického prostředí“ lovců mamutů. 
Největším „exponátem“ této části je rekonstrukce gra-
vettienské krajiny, do které jsou vsazeny další motivy – 
exponáty, které téma rozvíjí (obydlí, nástroje atd.).  
Nejlepší způsob jak tuto expozici doplnit o stavby, je 
žádné nestavět. Cílem je nechat návštěvníka  vnímat 
Park i Osadu bez rušivých vlivů staveb. Protože provoz 
expozice ale ke svému fungování stavební objekty 
potřebuje, vznikl koncept nestaveb. Jsou to objekty, 
které jsou v krajině buď úplně nečitelné, schované  
v terénním valu, zahloubené v zemi, nebo nemají 
vzhled, který by byl definovatelný standardní architek-
tonickou terminologií – fasáda objektu je tvořena hro-
madou balvanů nebo je seskládána z neopracované 
kulatiny. Toto pravidlo nelze aplikovat bez výjimky,  
a  proto u konstrukcí lávek a mostů byl zvolen techni-
cistní vzhled, aby nedošlo k záměně s uměním lovců 
mamutů. 
Druhý tématický celek, který se věnuje převážně historii 
archeologického výzkumu na pozadí rozvoje cihlář-
ského průmyslu, naopak využívá přítomnosti staveb 
jako doplňku výstavy. Správní budova cihelny, jediná 
dochovaná stavba v areálu, která je ve studii pojmeno-
vána jako Vstupní objekt, hostí ve svém podkroví výše 
uvedenou výstavu. Rekonstrukce tohoto objektu 
do původní podoby a k ní navrhované přístavby, které 
si hrají s motivy pro cihelnou industriální architekturu 
typickými, činí z těchto staveb exponáty výstavy 
samotné. 

SEZNAM STAVEBNÍCH  
A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKTY

S01 Vstupní objekt
S02 Hospodářský objekt + opěrná zeď
S03 Vstupní turniket
S04 Sprašový objekt
S05 Medvědinec
S06 Muzejní objekt
S07 Terasa s občerstvením
S08 Stáj
S09 Opěrná zeď parkoviště
S10 Terénní úpravy
S11 Oplocení „Osady lovců mamutů“
S12 Oplocení „Parku doby ledové“
S13 Zábradlí
S14 Dřevěná ohrada
S15 Ocelová ohrada
S16 Elektrický ohradník
S17 Lezecká boulderová stěna
S18 Zahradní úpravy

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

I01 Parkoviště
I02 Lávka „Doby ledové“
I03 Vodoteč „Meandrující Bečva“
I04 Tunel „Gravettien“
I05 Komunikace v „Osadě lovců mamutů“
I06 Lávka „Vyhlídka“
I07 Vodoteč „Vodopád“
I08 Lávka „Lovecká scéna“
I09 Lávka „Lom“
I10 Komunikace v „Parku doby ledové“
I11 Hřiště na malou kopanou
I12 Lávka „Park“
I13 Přípojka kanalizace
I14 Rozvod pitné vody
I15 Rozvod užitkové vody
I16 Studna
I17 Přípojka plynu
I18 Rozvody NN
I19 Rozvody datové
I20 Veřejné osvětlení
I21 Parkoviště zásobovací
I22 Dětské hřiště
I23 Mobiliář
I24 Exteriérová expozice
I25 Projekční inženýrská a dozorčí činnost
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SITUACE – SÍTĚ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Ing. Petr Kuda – TZI
Ing. Vladimír Hochmann
Ing. Jan Holáň – elektro

I13 - Kanalizace
Kanalizace v navrženém  areálu „Mamutov“ je navržena 
oddílná - zvlášť splašková ze sociálních zařízení navrže-
ných objektů a zvlášť dešťová ze zpevněných ploch 
a střech.
Splaškové vody budou odvedeny splaškovou kanalizací, 
zaústěnou do stávající kanalizace VaK Přerov DN 400 
v ulici Hranická. Kanalizace je navržena z potrubí z plas-
tických hmot (PP SN 8) v profilu DN 250, revizní šachty 
budou typové z betonových skruží DN 1000 s litinovým 
poklopem DN 600. Přípojky od jednotlivých objektů 
budou z PP DN 150. Areálová kanalizace bude situo-
vána v souběhu s dalšími inženýrskými podzemními sítěmi 
při dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 
73 6005.
Dešťové vody budou zasakovány v místě vzniku. Vody 
ze zpevněných ploch areálu budou odvodněny do okol-
ního terénu - trávníku, který bezpečně svými vsakovacími 
schopnostmi pokryje požadovaný vsak. Vody ze střech 
budou zasakovány individuálně do drenážního systému.
Dešťové vody z parkoviště u vstupu do areálu budou 
odvodněny dešťovou kanalizací DN 250 přes odlučovač 
ropných látek o kapacitě 40 l/s do zasakovacích plasto-
vých voštinových bloků situovaných pod parkovací plo-
chou.  
I14 - Rozvod pitné vody
Navržený pitný  vodovod bude sloužit pro zásobení pit-
nou vodou navržených objektů a současně bude sloužit 
i pro vnější a vnitřní protipožární zajištění.
Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN 
300 VaK Přerov situovaný v ulici Hranická. Za místem 
napojení bude vybudována vodoměrná šachta.
Vodovod je navržen z plastového potrubí DN 80 - PE100 
- SDR11. Pro odvzdušnění a odkalení potrubí budou 
na trase osazeny podzemní hydranty. Jako požární bude 
osazen jeden hydrant nadzemní.
Řad bude situován v souběhu s dalšími inženýrskými pod-
zemními sítěmi při dodržení odstupových vzdáleností dle 
ČSN 73 6005. Trasy jsou patrné z přiložené situace.
I15 - Rozvod užitkové vody
Bude sloužit pro zásobení užitkovou vodou navržených 
objektů. Bude napojen na výtlak z AT stanice u navržené 
studny.
Vodovod je navržen z plastového potrubí DN 50 - PE100 
- SDR11. Pro odvzdušnění a odkalení potrubí budou 
na trase osazeny podzemní hydranty. 
Užitková voda bude rovněž využívána pro doplňování 
vody do uzavřeného okruhu drobných vodotečí v areálu. 

Pro tyto potřeby budou v nejnižších místech vodotečí vybu-
dovány podzemní betonové recirkulační jímky s čerpadlem 
a kalovým filtrem. Tyto jímky budou zároveň sloužit pro 
„vyčerpání vodotečí“ v zimním období. Výtlak recirkulo-
vané vody je navržen z plastového potrubí DN 50 - PE100 
- SDR11.
Řady budou situovány v souběhu s dalšími inženýrskými 
podzemními sítěmi při dodržení odstupových vzdáleností 
dle ČSN 73 6005. Trasy jsou patrné z přiložené situ-
ace.
I16 - Studna
Pro zásobování areálu užitkovou vodou je navržena vrtaná 
studna DN 300 - hluboká cca 30 m. U studny bude vybu-
dována podzemní manipulační betonová šachta, ve které 
bude osazena tlaková nádoba AT stanice k ponornému 
čerpadlu ve studni. Pokud kapacita studny nebude vyhovo-
vat špičkovým odběrům, bude nutno zde umístit akumu-
lační zásobník vody.
I17 – Přípojka plynu
Pro zásobování lokality zemním plynem je navržen STL ply-
novod s napojením na distribuční veřejný plynovod STL 
v Hranické ulici. V lokalitě je plynovod veden v souběhu 
s vodovodem a kanalizací při dodržení odstupových vzdá-
leností dle ČSN 73 6005. Z řadu bude napojena pří-
pojka k objektu S01.
Veřejná část STL plynovodu bude provedena z potrubí d 
63. Veřejná část plynovodu bude napojena na stávající 
potrubí STL plynovodu v ulici Hranická. Stávající STL plyno-
vod je d110, 0,3 MPa.
I18 – Rozvody NN 
I19 – Rozvody datové 
Přípojka VN a trafostanice 22/0,4 kV
Přípojka VN bude provedena napojením na stávající 
kabelovou smyčku provedenou zemním kabelem s napě-
tím 22 kV ze stávajícího transformátoru č. 763 umístěného 
v ulici Hranická. Přípojka bude provedena kabelem ulože-
ným v zemi. Trasa kabelu je zřejmá z výkresu situace. 
V objektu SO2 (Hospodářský objekt + opěrná zeď) bude 
umístěna nová vestavěná trafostanice 22/0,4 kV. Bude 
instalováno měření odběru elektrické energie typu B. K tra-
fostanici bude přístup samostatným vstupem přímo z pro-
stranství parkoviště.
Telekomunikační přípojka
Telekomunikační přípojka bude provedena napojením 
na veřejnou telekomunikační síť Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. Napojení je předpokládáno jednak metalic-
kým kabelem připojeným na  kabelovou rezervu R23 
v místě poblíž objektu SO1 (Vstupní objekt) a jednak optic-

kým kabelem . V místě připojení bude na objektu SO1 
osazen telekomunikační rozvaděč. Kabely přípojky bud-
dou uloženy do chrániček HDPE uložených v zemi a přive-
dených do objektu SO2. Trasa kabelu je zřejmá z výkresu 
situace.
Přípojka optické sítě (internet) bude provedena připojením 
na optickou síť veřejné komunikační sítě Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., bude uložena ve společné trase 
s kabelem přípojky telefonu. Přípojka bude provedena 
optickým mikrokabelem v chráničce.
Veřejné osvětlení
V areálu bude instalováno veřejné osvětlení pro potřeby 
osvětlení: parkoviště, přístupového chodníku, areálových 
komunikací. Napájecí rozvody NN pro veřejné osvětlení 
budou provedeny kabelem uloženým v zemi. Svítidla veřej-
ného osvětlení budou osazena na sloupech výšky 4 m, pro 
osvětlení parkoviště výšky 8 m. Rovněž je počítáno s insta-
lací zemních svítidel podél vybraných pěších tras. Umístění 
tras kabelů veřejného osvětlení je zřejmé z výkresu situ-
ace.
Areálové silnoproudé rozvody elektro 0,4 kV
Vybrané stavební a inženýrské objekty v areálu budou 
napojeny na elektrickou energii prostřednictvím zemních 
kabelových rozvodů. Napojení bude provedeno z  pojist-
kových skříní instalovaných poblíž napojovaných objektů. 
Umístění tras kabelů a pojistkových skříní  je zřejmé 
z výkresu situace.
Areálové slaboproudé rozvody
Vybrané stavební a inženýrské objekty v areálu budou 
napojeny na páteřní optickou síť provedenou optickými 
kabely uloženými v HDPE chráničkách v zemi. Páteřní 
optická síť umožní pomocí převodníků napojení instalova-
ných slaboproudých systémů – rozvodů CCTV (kamero-
vého systému), EZS (elektronické zabezpečovací signali-
zace), EPS (elektrické požární signalizace), přístupového 
systému, IP telefonie a připojení k internetu. Napojení 
bude provedeno ve slaboproudých skříních instalovaných 
poblíž napojovaných objektů. Umístění tras kabelů je 
zřejmé z výkresu situace.
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PROHLÍDKOVÁ TRASA –
SITUACE
PROVOZNÍ REŽIMY
AREÁLU

Areál „Svět lovců mamutů“ bude mít několik provozních režimů i způsobů 
prohlídky. To bude ovlivněné především ročním obdobím. Je jasné, že hlavní 
zájem návštěvníků bude přes letní turistickou sezónu, některé aktivity budou 
ale probíhat celoročně.

hlavní turistická sezóna - květen - září:

•  každodenní deseti až dvanáctihodinový (letní prázdniny) provoz
•  v provozu jsou všechny nabídky včetně dětských atrakcí a venkovního občerst-

vení
•  individuální prohlídka  - Je nejčastějším způsobem prohlídky. Po zaparkování 

(1) si ve vstupním objektu (2) návštěvník zakoupí vstupenku (magnetickou kartu) 
a dostane orientační plánek. Alternativně je možné zakoupit si vstupenku 
v automatu přímo u vstupu do Osady lovců (5). Prohlídka má doporučenou 
trasu: Proti proudu řeky parkem doby ledové (4) ke vstupnímu turniketu (5) 
a dále placenou částí – „Osadou lovců mamutů“ (6-16). Po relaxu a občerst-
vení (17,18) následuje návštěva Památníku lovců mamutů mimo areál (19,20) 
a návrat ke vstupnímu objektu s návštěvou rozhledny (21) a podkrovní expozice 
– „Lokalita Předmostí“ (22). Celková doba návštěvy i s oddychem se odhaduje 
na 4 hodiny. Návštěvník si pochopitelně může volit individuálně pořadí jednotli-
vých úseků, za úplatu jsou poskytovány dva úseky – Osada lovců mamutů 
(5–16) a expozice ve vstupním objektu (21, 22) do nichž se vstupuje přes 
turnikety. Po přiložení karty ke čtečce je návštěvník vpuštěn. Tím je i zajištěn 
maximální počet návštěvníků, aby se úseky nepřeplňovaly a prohlídka byla 
komfortní. Turniket tak například po dosažení hranice počtu osob začne vpouš-
tět návštěvníky v určitém omezeném režimu (například 4osoby za 2minuty), 
dokud počty osob v expozici opět neklesnou. Limity (počty návštěvníků) pro 
jednotlivé části budou definitivně stanoveny ve zkušebním provozu. 
Nejproblematičtějším místem expozice by mohlo být panoramatické kino. To 
pojme 45 osob/cca 7–8minut. Z tohoto počtu vychází maximální kapacita 
Osady lovců mamutů 360 osob/hodinu, tedy cca 3000 osob za den, což 
převyšuje jak návštěvnickou pohodu, kapacitu parkoviště i reálný odhad 
návštěvnosti.

•  skupinová, komentovaná prohlídka - s průvodcem (na objednávku) - Je 
nabídkou pro organizované skupiny, zájezdy, cestovní kanceláře, s výhodou 
pro zahraniční turisty. 

•  interaktivní prohlídka – Dopředu inzerované speciální návštěvní dny (jen něko-
likrát za sezónu). U jednotlivých aktivit (činností pravěkého člověka) jsou pří-
tomni lektoři, kteří je reálně předvádějí. Vybrané činnosti si může návštěvník 
vyzkoušet a „odnést si svůj výrobek“.

•  noční prohlídka - Obdoba standardní prohlídky, kdy se využívá ve větší míře 
světelných a akustických efektů (hořící ohně, louče, projekce - „mapping“ 
na skalní stěnu lomu či sprašový profil, „pravěký orchestr“). 

mimosezónní provoz - duben, říjen:

•  víkendový osmihodinový provoz v režimu individuální prohlídky a možnost sku-
pinové prohlídky s průvodcem (i ve všední den, pouze na objednávku, např. 
školní výpravy) 

•  v provozu jsou všechny nabídky areálu kromě venkovního občerstvení

zimní provoz - listopad - březen:

•  omezený provoz – pouze speciální inzerované otevírací dny (svátky, vánoce, 
slunovrat…) a prohlídky na objednávku

•  v provozu je vstupní objekt a muzejní objekt, exteriérová trasa je částečně zazi-
mována, částečně prochází údržbou

•  zimní skupinová prohlídka - s průvodcem (na objednávku). Je omezena 
pouze na interiérové expozice vstupního a muzejního objektu.

•  speciální zimní prohlídka – areál se otevře jen na několik hodin ve stejném 
rozsahu jako při letní prohlídce. Je doplněn o zimní variantu tábořiště, planoucí 
ohně, pravěké pokrmy apod.

Poznámka: Kterak číst studii
Popis areálu je řazen do dvaadvaceti kapitol – zastavení na ideální trase. Ta jsou 
vyznačena čísly ve žlutém podkladu. Vždy začínají na pravé dvoustraně. Mezi 
„žluté“ kapitoly popisující expozici, tedy kam návštěvník vstoupil a co zde vidí, 
jsou řazeny stránky stavebních a inženýrských objektů (bílá čísla na černém pod-
kladu). 
Stavební (SO) a Inženýrské (IO) objekty jsou standardně popsány půdorysem, 
řezem, pohledy, vizualizacemi prostor a popisem. Libreto expozice je dokumento-
váno textem, skicami, archivními dokumenty a přílohovými obrázky. Ty popisují 
odbornou stránku kapitoly, pak jsou s popiskem, nebo jsou ilustrativní, bez popisku, 
jen na dokreslení či přiblížení atmosféry. Interiérové části expozice (kapitoly 7-11, 
15,16,22) jsou rovněž popsány schematickou projektovou dokumentací (tzv. prin-
cipiálními půdorysy a řezopohledy), kdy je expozice rozčleněna na grafiku, 
model, exponát, scénu, zvuk a animaci.

LEGENDA

 1.  parkoviště
 2.  vstup (cihelna přízemí) - Info, pokladna, 

kavárna, wc, administrativa, ostraha areálu
 3.  rozhraní – gravettienská mapa
 4.  krajina doby ledové – step, výběhy zvířat
 5.  vstup do placené části
 6.  předpolí ledovce, moréna
 7.  vývoj Země, podnebí kvartéru
 8.  sprašový profil, klimatický kalendář Země
 9.  tunel gravettien, 

abeceda období lovců z Předmostí
 10.  vesnice - celoroční sídliště, činnosti  

a dovednosti pravěkého člověka
 11.  lovecká stezka – pasti, zbraně,  

působ lovu, stopy, zvuky zvěře,  
letní přechodné tábořiště, lovecká  
scéna

 12.  zahrada – sběr, vegetace, byliny
 13.  zkouška lovce
 14.  šaman
 15.  muzeum - náš pohled 

= současná úroveň poznání
 16.  na vrcholu Skalky – panorama
 17.  gravettienská kuchyně – občerstvení
 18.  tematické hry
 19.  cesta k památníku – navigace
 20.  Památník lovců mamutů
 21.  výhled lovců do Moravské brány
 22.  lokalita Předmostí

LEGENDA

1 – 3 vstupní část (parkoviště, pokladna, informace)
4, 17,18  neplacená část – „park doby ledové“ (replika gravettienské 

krajiny, výběhy zvířat, odpočivné zelené plochy, občerstvení, 
tematické hry pro děti)

5 – 16 placená část – „osada lovců mamutů“
19, 20 neplacená část - Památník lovců mamutů (mimo areál)
21, 22 placená část - expozice ve vstupním objektu  
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EXPOZICE

Nesnadný úkol vytvořit expozici o životě paleolitického člověka na „tros-
kách“ archeologické lokality v Předmostí byl řešen společně s urbanistickým 
a architektonickým řešením. V jedné kanceláři, u jednoho stolu. Expozice 
(témata) promlouvala do podoby řešených prostor, vytvářené prostory ovliv-
ňovaly zpětně způsob provedení expozice. Do poslední chvíle se paralelně 
pracovalo na území i detailu, dokud obé do sebe nezapadlo. Expozice 
tak není omezena na vitríny a nástěnky, expozicí je vše včetně architektury, 
krajinářských úprav.
Expozice nejsou samostatná témata (místnosti v muzeu), ale pečlivě sesta-
vený a provázaný příběh. Jako při čtení románu, sledování filmu či divadel-
ního představení - seznámení s postavami, zápletka, kolize, rozuzlení. 
Jedině tak se dá udržet návštěvníkova pozornost, především dětí. Expozice 
musí být kromě odborné přesnosti také atraktivní, fascinující, ojedinělá 
a zábavná. Návštěvník vyžaduje nevšední zážitky, které jinde nejsou 
k vidění. Působivou rekonstrukcí života před 30.000 - 20.000 lety je kon-
frontován s vlastními zkušenostmi a dovednostmi.
Je jasné, že každý návštěvník je individualita, má své zájmy a tempo pro-
hlídky. Za čas prohlídky získá stovky informací. Je důležité dopřát mu maxi-
mum možné svobody, aby neměl pocit nátlakové „výuky“ a nevznikal v něm 
podvědomý stres, který vede k odtažitosti a nezájmu. Zároveň je ale 
potřeba ho nenápadně směrovat a postupně mu dávkovat informace v pro-
myšlené struktuře. Napomoci tak vnímání. Dobrodružné zpracování na kaž-
dou otázku (každé téma) odpovídá jinou formou. Neustále se střídá exte-
riér, interiér, velikost prostoru, světelná a akustická nálada, míra náročnosti 
informací. Prohlídka je tak velice intenzivní, jednotlivá témata nesplývají. 
Trasa graduje, návštěvník je veden od prostého ke složitějšímu až k nejza-
jímavějším nálezům. Závěrečná panoramatická projekce je působivým 
kompilátem všech získaných informací. 

Rozdělení témat v expozici

archeologie historie klima,
geomorfologie flora fauna antropologie symbolismus,

„umění“

park doby ledové (4)

vývoj klimatu (7)

sprašový profil (8)

tunel gravettien (9)  

vesnice (10)  

stezka obživy - lov, sběr (11, 12)

zkouška lovce a šaman (13, 14)

muzejní objekt (15)

panoramatická projekce (16)

občerstvení v parku doby ledové (17)

hry v parku doby ledové (18)

Památník lovců mamutů (20)

vyhlídková věž (21)

vstupní objekt – podkroví cihelny (22)

MÍSTO / TÉMA
archeologie historie klima, geomorfologie flora fauna antropologie

symbolismus,
„umění“

park doby ledové
krajina doby ledové 
celkový pohled 

živá zvířata podobná  
zvířatům doby ledové  
(pratur, sob, pižmoň, zubr, 
tarpan, vlk, medvěd)

meandrující Bečva popisky zoologických  
rozdílů zvířat

vývoj klimatu střídání klimatických 
poměrů, dob ledových  
a meziledových, postup 
kontinentálního ledovce 
– digital. model

geomorfologie Předmostí

vznik spraše

sprašový profil označení kulturních vrstev
popis geologických etap 
vývoje Země

klimatický kalendář země: 
datace vrstev, popis 
daného klimatu (např. 
průměrná teplota, rozsah 
zalednění atp.)

popis vegetace v dané 
vrstvě, souvislosti se  
světem

popis žijící fauny, souvislosti 
se světem osídlení

případné nálezy in situ

tunel gravettien
abeceda doby ledové

popis základních dovedností 
pravěkého člověka

hrot „La Gravette“

vesnice

minerální vývěry

zimní – celosezónní obydlí
dovednosti: opracování 
kamene, kůže, hlíny,  
kostí a paroží

zpracování potravy

stezka obživy  
(lov, sběr) louka(druhová skladba)

sběr, rostlinná potrava,
klimatická pásma

pohled na živá zvířata 
(vlk, pižmoň, medvěd)

zbraně a pasti, způsob lovu

zvuky a stopy zvířat letní tábořiště (tee-pee)

lovecká scéna
lov mláděte mamuta

lovecké analogie (indiáni, 
eskymáci, obyvatelé Sibiře…)

 zkouška lovce a šaman
medvěd

šamanismus

skalní malby

muzejní objekt

umělý odkryv – místo 
úlovku,
„laboratoř“ – metody 
výzkumu

pylové zrno 

vývojový strom mamutů antropologický vývoj člověka 
slavné  nálezy 
z Předmostí mamut srstnatý – kostra, 

model 1:1
paleopsychologie, struktura 
vědomí

kosterní nálezy
chování, symboly, znak, 
hudba antropologie umění
pohřbívání

panoramatická projekce příběh roku – „od slunovratu do slunovratu“ - obrazová rekonstrukce krajiny, roční a denní období, živly
cesta časem – od prvního osídlení, přes vyřezání mamutí sošky, opuštění sídliště, zavátí spraší, po vykopání nálezů

filmová vizualizace terénu Předmostí
syntaxe všech témat

hry v parku doby ledové archeopískoviště hry  s pravěkou tématikou

občerstvení v parku doby 
ledové

kresebné znázorňování   
pravěku  – občerstvení 
U Buriana, U Baláka… 
(malby  na stěnách)

Památník lovců mamutů kosterní nález „in-situ“ sprašový  profil

vyhlídková věž výhled lovců do Moravské 
brány, rekonstrukce 
pohledu před 27tis. lety

migrace zvěře – mapa 
a analogie

vstupní objekt
(podkroví cihelny)

dějiny archeologického 
výzkumu

historie cihlářské výroby 
a těžby spraše

3D model postupující 
těžby

dějiny kresebného  
zobrazování pravěku  
(například dočasná výstava 
originálů)

medailonky objevitelů 
(Maška,Kříž, Absolón, 
Klíma, Žebera…)

Předmostím až do pra-
věku  - historický přehled

„archeologická herna“ 
(přízemí, spojeno s kavár-
nou – dětský koutek)

romantické Předmostí 
(před rokem 1850)
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odborné informace
celkem 62 min

Exteriérová trasa na vrcholu Hradiska
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Současná úroveň poznání mladého Paleolitu
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Park doby ledové

4 h

Vstupní objekt
(20 min)
 Lokalita Předmostí 

Park doby ledové suvenýry, prodej publikací

ČASOVÝ PLÁN PROHLÍDKY

LEGENDA

1. parkoviště
2. vstup (cihelna přízemí) - Info, pokladna, kavárna, wc,

administrativa, ostraha areálu
3. rozhraní  – gravettienská mapa
4. krajina doby ledové – step, výběhy zvířat
5. vstup do placené části
6. předpolí ledovce, moréna
7. vývoj Země, podnebí kvartéru
8. sprašový prof il, klimatický kalendář Země
9. tunel gravettien, abeceda období lovců z Předmostí
10. vesnice - celoroční sídliště, činnosti a dovednosti

gravettienského člověka
11. lovecká stezka – pasti, zbraně, způsob lovu, stopy, lovená zvěř,

zvuky zvěře, letní přechodné tábořiště, lovecká scéna
12. zahrada – sběr, vegetace, byliny
13. zkouška lovce – (lávka nad medvědím výběhem )
14. šaman
15. muzeum  - náš pohled = současná úroveň poznání
16. na vrcholu Skalky – panorama
17. gravettienská kuchyně – občerstvení
18. tematické hry
19. cesta k památníku – navigace
20. Památník lovců mamutů
21. výhled lovců do Moravské brány
22. lokalita Předmostí

ZÁZEMÍ, KOMUNIKACE

LEGENDA

EXTERIÉROVÁ EXPOZICE

INTERIÉROVÁ EXPOZICE

RELAXAČNÍ A PRODEJNÍ PLOCHY
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PARKOVIŠTĚ1
Většina návštěvníků přijede do Předmostí osobními 
auty nebo autobusy. Areál je v uliční čáře příjez-
dové komunikace vymezen stávajícím objektem 
staré cihelny. Uliční a štítové fasády domu, stejně 
tak prostory vedle objektu, jsou využity jako pou-
tač – jasný orientační bod.
Za vstupním objektem je umístěno kapacitní par-
koviště, které tvoří předpolí samotného areálu. 
Snahou je minimalizovat plochu parkoviště při 
zachování dostatečné přehlednosti a snadné 
dopravní obslužnosti. Velká zpevněná plocha par-
koviště je nadstřešena popínavou vegetací, která 
se pne po zavěšených nekorodujících sítích 
ve výšce 3,5 m nad terénem. Vytvoří se tak velice 
příjemný „zelený deštník“, který především v let-
ních měsících omezí přímý sluneční svit a ochladí 
a osvěží vzduch. Parkoviště je přeci jen prvním 
kontaktem návštěvníka s místem a komplikované 
dopravní situace, dusno a stres by mohly nepří-
jemně ovlivnit jeho rozpoložení.

ŘEZ NOSIČE ZELENĚ  M 1:50

VÝŘEZ SITUACE  M 1:1000

PŮDORYS NOSIČE ZELENĚ  M 1:50

PARKOVIŠTĚI01
Plocha: 6374 m2

Kapacita:  15 stání pro osobní vozidla 
9 pro ZTP 
2 stání pro autobusy

Parkoviště bude přístupné novým odbočením 
z ulice Hranické. V odbočení bude na výjezdu 
umístěna značka P06 Stůj, dej přednost v jízdě. 
Rozměry parkoviště jsou cca 108 x 60 m. 
Organizace parkovacích stání je jednoduchá 
ve čtyřech řadách orientovaných po delší straně. 
Plocha parkoviště je řešena křemičitým štěrkem 
ve dvou barevných odstínech - tmavší komuni-
kace, světlejší parkovací stání. Mezi parkovací 
stání jsou v pravidelném rastru cca 10 x 16 m 
umístěny nosiče, které  ve výšce cca 3,5 m 
vynášejí síť pro popínavé rostliny, více viz S19 
Zahradní úpravy. Vnější komunikace kolem par-
koviště je ponechána popínavé zeleni, tak aby 
byla zachována možnost průjezdu hasící tech-
niky a autobusů. Napříč parkovištěm, 
od Vstupního objektu směrem do Parku, protéká 
vodoteč I03, která je v místě křížení s komuni-
kací skryta v uzavřeném kanále, mimo komuni-
kace je otevřená. 
Skladba parkoviště je řešena z vodě nepropust-
ného souvrství, kde svrchní pojížděná vrstva je 
tvořena živicí - asfaltobetonem. V komunikacích 
na parkovišti jsou umístěny povrchové žlaby, 
do kterých jsou komunikace i parkovací stání 
vyspádovány. Srážkové vody ze žlabů jsou zaú-
stěny do odlučovače ropných látek a odtud 
do potrubí trativodu, rozvedeného pode celým 
parkovištěm a se zaústěním do vsakovací jímky. 
Nosiče zeleně jsou z pozinkovaných ocelových 
profilů, sítě pro popínavou zeleň z nerezových 
lanek.

vizualizace vstupního objektu

vizualizace parkoviště a opěrné zdi
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VSTUP (CIHELNA PŘÍZEMÍ) – INFO, POKLADNA,  
KAVÁRNA, WC, ADMINISTRATIVA, OSTRAHA  
AREÁLU2
Po zaparkování přiláká návštěvníky výrazná 
dvorní fasáda vstupního objektu staré cihelny. 
Bude jasné, že zde získají základní informace, 
plánek areálu a vstupenku. Tu navrhujeme jako 
magnetickou kartu, kterou návštěvník použije 
během prohlídky u několika vstupů – turniketů 
(check-in)… budou vpouštět návštěvníky do jed-
notlivých úseků – placených částí (Osada lovců 
mamutů, panoramatická projekce, rozhledna, 
lokalita Předmostí). Kromě dělení na placený 
a neplacený okruh slouží turniket také jako počíta-
dlo („dávkovač“). Bude-li na nějakém úseku příliš 
mnoho návštěvníků (například na rozhledně), turni-
ket další nevpustí, dokud se úsek neuvolní. Zajistí 
se tak příjemný komfort prohlídky a také se šetří 
obslužný personál areálu. 
Pokladna je umístěna do skleněné přístavby. 
Návštěvník si koupí lístek u okýnka, kde zároveň 
končí vodoteč – zapuštěné korýtko v podlaze. 
Z přiloženého plánku je jasné, že voda ho povede  
– „proti proudu řeky do pravěku“.
Než návštěvníci vyrazí na cestu, mohou se drobně 
občerstvit v kavárně, součástí příjemného dvorku 
je pochopitelně i dostatečně kapacitní hygienické 
zázemí.
Přízemí domu slouží také technickému a adminis-
trativnímu zázemí areálu (údržba, vedení, 
obchodní oddělení, lektoři, průvodci, ostraha, 
šatny atd.).
Lákadlem na pozdější návštěvu horních částí 
objektu je cihelná věž z minimalistickým krajko-

vým vzorem. Na jejím vrcholu je rozhledna – 
„výhled lovců do Moravské brány“. V patře cihelny 
je umístěna stálá expozice a víceúčelový prostor. 
Dům funguje celoročně a je možné ho využít i pro 
aktivity obyvatel Předmostí (přednášky, projekce, 
schůze či komorní koncerty). Zároveň je výukovým 
centrem, především pro školní skupiny. 
Stálá expozice má název „lokalita Předmostí“. Je 
věnována historii archeologických výzkumů, těžbě 
spraše a cihlářské činnosti a tím v důsledku zni-
čení této lokality, ale také proměně samotné 
obce. 
Trasa prohlídky areálu vychází z předpokladu, že 
návštěvník zavítá do cihelny (na rozhlednu 
a do podkroví) až na závěr, kdy si bude moci 
zařadit informace do kontextu. Oproti plenérové 
části je pojetí expozice v podkroví cihelny pojato 
odborněji, hloubavěji s větším množstvím infor-
mací především textových. 
Podrobněji je rozvedeno v kapitolách 21 a 22.

Cihelna pana Karla Přikryla v Husově (dnes 
Hranické) ulici. Plocha budoucího parkoviště
Prkenné sušáky jsou nostalgickou inspirací  
pro architektonické vymezení dvorku vstupního 
objektu.

Foto správního objektu cihelny v Husově ulici. 
30.léta 20.stol. (Pamětní kniha Předmostí - SOkA 
Přerov-Henčlov)

Vizualizace vstupního objektu

Příklad projektu sušárny cihel - Malé Prosenice, 
1932. 

vizualizace – pohled na rozhlednu

vizualizace – pohled na dvůr a kavárnu
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VSTUPNÍ OBJEKTS01
Vstupní objekt je to orientační bod a poutač pro všechny, kteří 
do areálu přijíždějí/přicházejí. Je to záchytné místo a také první 
seznámení. Vstupní objekt obsahuje kavárnu s občerstvením, 
výstavní místnost, sociální zázemí a prodej vstupenek pro 
návštěvníky, dále administrativní zázemí pro správu areálu.
Objekt byl v době svého vzniku, na přelomu 19. a 20. století, 
postaven jako správcovský dům cihlářského výrobního areálu, 
který se rozkládal na místě navrhovaného parkoviště, a čítal 
několik výrobních hal. Dům je vystavěn na obdélníkovém půdo-
rysu 10,5 x 33 m, zastřešen je sedlovou střechou s hřebenem 
ve výšce 9,5 m. Východní fasáda je členěna dvěma předstupu-
jícími rizality zakončenými rovněž sedlovými střechami. Rizality 
byly pojednány v režném zdivu. V průběhu jednoho století byl 
objekt vícekrát upravován a měnila se i jeho funkce. Dnes se 
v domě nacházejí tři bytové jednotky, sklady a provozovna. Ze 
západu jsou přistavěny kůlny. 
Na několika místech obvodové konstrukce je patrné vzlínání vlh-
kosti. V podkroví jsou čitelné zátoky a vazný trám jedné ze stolic 
krovu je prasklý. Mimo tyto závady je objekt v dobrém stavebně 
technickém stavu. Na východní fasádě je umístěna značka státní 
nivelační sítě. 
Dům nemá výrazné architektonické (hmotové, výtvarné) nebo 
stavební kvality, jedná se běžnou stavební produkci s jednodu-
chým hmotovým řešením a s použitím lidových motivů na uliční 
fasádě. 
Jeho umístění ovšem správně respektuje okapovou orientaci sta-
veb ulice Hranické, která je typická pro Hanácké vesnice. 
Lidové až romantizující řešení fasád je výrazné a pro vstupní 
objekt adekvátním způsobem poutavé. Stávající konstrukční,  
resp. dispoziční řešení umožňuje snadnou adaptaci pro nové 
účely. V podkroví objektu se nachází rozsáhlý, díky přiznanému 
krovu výtvarně zajímavý prostor vhodný pro expoziční účely. 
A především dům je autentickým dokladem cihlářské výroby, 
která zde probíhala, a které je věnována expozice v podkroví 
– kapitola 22. Dům samotný je zde exponátem.
Navrhovaná rekonstrukce pracuje s původním vzhledem domu 
tam, kde je známý z dochovaných fotografií. Do uliční, východní 
fasády vrací původní rozměry a členění oken a do předstupují-
cích rizalitů režné zdivo. Další fasády jsou přizpůsobeny novému 
provozu, takže jsou do něj otevřeny nové otvory. Objekt není 
památkově chráněný a po rekonstrukci musí splnit energetickou 
náročnost budovy. Obvodové konstrukce budou opatřeny tepel-
nou izolací. Objekt bude odizolován od vzlínající vlhkosti. 
Vnější povrchy budou kombinací štukové omítky na zdech 
a skládané krytiny na střechách. Hospodářské přístavby 
na západní straně jsou zrušeny a místo nich je vytvořen dvůr. 
Architektonický výraz nového dvora je inspirován architekturou 
cihlářského průmyslu. Dvůr je vymezen novou konstrukcí, která je 
kombinací ocelových sloupů s dřevěným laťováním. Ty jsou vol-
nou asociací původní sušárny cihel, která zde stála. Konstrukce 
je částečně transparentní, porostlá popínavými rostlinami 
a vytváří příjemný pobytový prostor s lidským měřítkem, který se 
vymezuje vůči otevřené ploše parkoviště. Dlažba dvora je z rež-
ných cihel. Dominantou dvora je nová přístavba vyhlídkové 

věže, ve které je umístěno schodiště s výtahem, a která spojuje 
přízemí s podkrovím a dále s vyhlídkou rozhledny. Schodiště je 
schováno do kruhového válce vyskládaného z režných cihel. 
Převýšený válec je připomínkou komína kruhové pece, ve které 
se vypalovaly cihly. Součástí dvora je rovněž nová přístavba 
proskleného kvádru s kavárnou a prodejem lístků. Konstrukčně je 
kvádr řešen jako ocelová konstrukce se strukturálním zasklením 
po obvodu. Střecha je plochá s extenzivní zelení. Vytápění 
a větrání podkroví stávající budovy bude řešeno rozvodem 
vzduchotechniky napojeným na vzduchotechnickou jednotku 
s rekuperací. Klimatizování podkroví bude řešeno  pomocí sys-
tému přímého chlazení. Systém bude složený z potřebného 
počtu vnitřních klimatizačních jednotek. Vytápění objektu a ohřev 
TUV budou zajištěny systémem ústředního vytápění, zdrojem 
tepla budou plynové kondenzační kotle umístěné v technické 
místnosti.
Provozně je stávající objekt rozdělen na trakt přilehlý k Hranické 
ulici, ve kterém je zázemí zaměstnanců a na trakt otevřený 
do dvora, ve kterém jsou provozy určené návštěvníkům. Ze 
dvora jsou pak tyto provozy – prodej vstupenek, kavárna se 
zahrádkou, bar, sociální zázemí, vstup do expozice, vyhlídková 
věž – přehledně a přímo přístupné. Prodej vstupenek je realizo-
ván přes výdejní okno přímo na fasádě v místě, které je zastře-
šené, a kde končí vodoteč I03. V tomto místě návštěvník začíná 
svoji prohlídkovou trasu a pokračuje dál proti proudu „meandru-
jící Bečvy“ přes parkoviště I01 do Parku. Dvůr s kavárnou 
a zahrádkou je velikostí dimenzován především na letní provoz, 
kdy se tady návštěvníci areálu teprve chystají na prohlídku, 
nebo se z ní právě vrátili. Kavárna pojme 48, zahrádka ve dvoře 
pak až 100 návštěvníků. V kavárně a rovněž na dvoře může 
probíhat prodej suvenýrů. V zimním sezóně, kdy je počítáno 
především s hosty z Předmostí a bude mít výrazně komornější 
charakter, je možné provoz jak prostorově, tak personálně ome-
zit. Prodej vstupenek a kavárnu lze přemístit do baru resp. expe-
rimentální herny a ten uzavřít posuvnou prosklenou stěnou. 
Z kavárny se tak stane nevytápěné zádveří.

PŮDORYS 1. NP – STÁVAJÍCÍ STAV  M 1:200

POHLED VÝCHODNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV  M 1:200

foto vstupního objektu – současný stav
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POHLED SEVERNÍ  M 1:200 ŘEZOPOHLED ZÁPADNÍ  M 1:200POHLED JIŽNÍ  M 1:200POHLED VÝCHODNÍ  M 1:200

PŮDORYS 1. NP  M 1:200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01 Zádveří + schodiště 28,9 m2

1.02 Chodba 20,4 m2

1.03 Sklad baru 5,9 m2

1.04 Přebalovací místnost 3,2 m2

1.05 WC ženy + úklidová místnost 12,3 m2

1.06 Sklad baru 11,6 m2

1.07 Experimentální herna 18,6 m2

1.08 Bar 16,5 m2

1.09 Kavárna 58,6 m2

1.10 Pokladny 17,0 m2

1.11 Kancelář 16,9 m2

1.12 Kancelář 12,6 m2

1.13 Kancelář 11,0 m2

1.14 Kancelář 11,8 m2

1.15 kancelář 12,3 m2

1.16 WC ženy – zaměstnanci 6,3 m2

1.17 WC muži – zaměstnanci 
+ úklidová komora

7,7 m2

1.18 Šatna ženy 16,5m2

1.19 Chodba 22,2 m2

1.20 Chodba 15,4 m2

1.21 Kuchyňka 4,5 m2

1.22 Šatna muži 15,8 m2

1,20 m2

1.23 Ostraha 8,2 m2

1.24 Výtahová šachta 2,8 m2

1.25 Dvůr – zahrádka kavárny 296,6 m2

1.26 Přístřešek na kola 13,5 m2

PŮDORYS 2. NP  M 1:200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2.01 Podesta 13,5 m2

2.02 Výstavní místnost 258,6 m2

2.03 WC ženy + úklidová místnost 6,8 m2

2.04 Technická místnost 11,0 m2

2.05 Studovna 6,7 m2

2.06 Sklad 9,8 m2

2.07 WC muži 6,8 m2

Zastavěná plocha: 805,2 m2

Obestavěný prostor – stávající: 2827 m3

Obestavěný prostor – přístavba: 1015 m3
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ROZHRANÍ –
GRAVETTIENSKÁ MAPA3
Parkoviště končí „podélným formátem“ –  betono-
vou stěnou o délce 120  m a výšce 4  m.  
Za ní se skrývá „doba ledová“, zeď tak symboli-
zuje skok v čase. Její povrch je zpracován reliéfní 
grafikou. Tématem je koláž gravettienských vzorů, 
které byly vyryty do mamutoviny. Kromě umělec-
kého ztvárnění (například geometrická madona 
z Předmostí) se dochované vzory interpretují jako 
počítadla, kalendáře či první mapy v dějinách lid-
stva znázorňující krajinu.

ŘEZ PŘÍČNÝ  M 1:200

ŘEZ OPĚRNOU STĚNOU  M 1:200
vizualizace parkoviště s popínavou zelení nad parkovací plochou

Návrh grafiky betonové stěny

Vizualizace – pohled na opěrnou zeď a vjezd do hospodářského objektu

Pavlov, Morava. Komplexní 
geometrická rytina na mamutím klu, 
interpretovaná jako mapa, délka 365 mm. 
V tomto pojetí zákruty dole symbolizují meandrující 
řeku, křivky a vzory vpravo svahy Pálavy zbrázděné 
roklinami a zdvojený kruh uprostřed sídliště Pavlov.
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KRAJINA
DOBY LEDOVÉ
– step, výběhy zvířat4
Za úzkým průchodem ve zdi se rozkládá doba 
„před“ 25 000 lety. Soudobé lidské zkušenosti 
z urbanizovaného prostoru mizí, „architektura pře-
stává existovat“. Dominantou  se stává krajina. 
Veškeré stavby, zpevněné plochy či zařízení 
budou komponovány tak, aby co nejméně rušily 
a neupozorňovaly na sebe. Jsou částí terénu. 
Využity jsou přírodní materiály, „primitivní“ kon-
strukce či podzemní zatravněné stavby. Nutné 
technické prvky jako schodiště či výtahy se nepro-
sazují na fasádu, ale jsou v nitru „nestaveb“. 
Návštěvník kráčí po prkenné lávce. Vodoteč, která 
přes parkoviště tekla v usměrněném korytu, se roz-
lije, klikatí se krajinou. Mění charakter, stává se 
z ní rameno prehistorické Bečvy. Meandrující 
slabý pramen se místy rozlije do napajedel a mok-
řadových jezírek. Celoročně nezamrzající zdroj 
vody byl nepostradatelný pro lovce i zvěř, která 
chodila k pramenům pít. Je pravděpodobné, že 
napajedla byla také strategickým místem lovu, 
kdy bylo zraněné zvíře zahnáno do mokřadů, 
bažin či jen povrchově zamrzlých tůní, a dora-
ženo. 
Cesta po lávce podél vodoteče (cca 130 m) vede 
návštěvníka k zalesněnému vrchu – Hradisku. Je 
lemována vegetací doby ledové – lesostepí. 
Z nalezených pylových zrn je patrné, že období 
lovců mamutů bylo dobou mírnějšího teplotního 
výkyvu poslední doby ledové. Zastoupena je 
líska, jalovec, olše, borovice, stolístek, pelyněk, 
trávy a vodní řasy. Nalezené zuhelnatělé dřevo 
však poskytlo také pyl klimaticky náročnějších  
dřevin jako je smrk, modřín, dub, buk a tis. Výška 
porostu se z nízkých travin a keříčkového porostu 
zvedá směrem k řece až na zhruba 4 m vysoké 
stromy. Cesta kličkuje mezi porosty, neustále se 
mění pohledové úhly. V průzorech na horizontu, 
mezi vegetací je možné spatřit zvířata, která 
na území dnešní střední Evropy v době ledové 
volně žila v krajině – vlevo soby, napravo pratury 
a tarpana. Levá strana areálu je maximálně zaclo-
něna zelení tak, aby kryla panelové sídliště.

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT
+ OPĚRNÁ ZEĎS02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01 Garáž 54,9 m2

1.02 Trafo 10,8 m2

1.03 Sklad odpadu 5,6 m2

1.04 Server 7,8 m2

1.05 Sklad 11,5 m2

1.06 Sklad krmiva 7,8 m2

1.07 Dílna 9,8 m2

1.08 Hospodářský dvůr 81,0 m2

Zastavěná plocha (hospodářský objekt): 124,5 m2

Obestavěný prostor (hospodářský objekt): 470 m3

Celková délka opěrné zdi: 140 m

Opěrná zeď tvoří předěl mezi parkovištěm a krajinou doby ledové 
– kapitola 4. Součástí opěrné zdi je hospodářský objekt, který je 
schován ve valu za zdí. 
Opěrná zeď je čtyři metry vysoká betonová monolitická konstrukce. 
Ze strany parkoviště je opatřena reliéfem gravettienské grafiky. Ze 
strany parku je k opěrce přihrnutý hliněný val porostlý trávou a keři. 
Hospodářský objekt obsahuje místnosti technického zázemí – trafo-
stanici a serverovnu a prostory související s provozem a údržbou 
parku, jako svoz odpadků, svoz chlévské mrvy, rozvoz krmiva, sečení 
trávy, úklid sněhu, drobné opravy atd. 
Hospodářský objekt je rovněž řešen jako betonová monolitická kon-
strukce, která je zakrytá vrstvou zeminy. Objekt je napojen na veš-
keré inženýrské sítě. Povrchový žlab hospodářského dvora bude 
zaústěn do vsakovací jímky. V objektu není počítáno s vytápěním, 
v případě potřeby je možné v místnosti dílny použít elektrický přímo-
top. Odpadní teplo z místnosti trafostanice a serverovny bude odvá-
děno vzduchotechnikou.

ŘEZ HOSPODÁŘSKÝM OBJEKTEM   M 1:200

ŘEZ OPĚRNOU ZDÍ   M 1:200

Nadhledové foto řešeného území, od Hradiska směrem  
ke vstupnímu objektu – současný stav

PŮDORYS 1. NP -   M 1:200

Vizualizace – nadhledová perspektiva areálu od východu
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LÁVKA GRAVETTIENI02
REKONSTRUKCE KRAJINY 
DOBY LEDOVÉ
RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., 
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BOCKFJORD II. (Vulcano II.), NW SPITSBERGEN
(79°25' N ; 13°25' E ; 20 m a.s.l.)
Simplified pollen diagram
1.part

Polenanalyst:V.Jankovska

Li
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y

Lesostep během mírnějšího výkyvu ledové doby. 
Vyobrazená zrnka pylu, která se dochovala ve vrstvách 
rašeliny, náležejí jalovci, lísce, olši, borovici, stolístku, 
pelyňku, travám a vodním řasám. Vrstvy ovšem poskytly 
i pyl a zuhelnatělé dřevo dalších stromů – smrku, modřínu 
a vzácně i klimaticky náročnějšího dubu, buku a tisu.

Příklady pylových zrn

příklad pylového diagramu – arktická tundra

Paleoekolog studující přírodní procesy a jejich 
projevy „na severu“ poznává „minulost“ střední 
Evropy a vysvětlení dávných přírodních procesů 
před mnoha tisíciletími. 
Kvartérní paleoekolog, v našem případě paleo-
botanik – především pyloanalytik, potřebuje pře-
devším znát, jak se pleistocenní chladné výkyvy 
projevily na vegetaci. Přírodní zákonitosti, které 
toto vše v dobách ledových řídily, lze dnes studo-
vat v Arktidě a Sub-Arktidě.
Nejnápadnějším znakem krajiny je vedle její 
morfologie především vegetační kryt. Ten je 
ve své primární podobě výslednicí spolupůsobení 
především abiotických přírodních poměrů (klima, 
geologie, pedologie, hydrologie, geomorfologie 
atd.). S příchodem člověka do určité krajiny 
a s jeho zvětšující se činností nabývá antropický 
faktor na intenzitě. 
Výstupem pyloanalytických studií je pylový dia-
gram. Z něj lze vyčíst, jaký byl v té které krajině 
a v tom kterém časovém úseku minulých tisíciletí 
vegetační kryt. Známe-li charakter vegetace, lze 
s určitou opatrností provést i paleorekonstrukci 
fauny, klimatu a dalších poměrů živé a neživé pří-
rody.
Důležitou otázkou je, jak se v pylovém spektru, 
získaném při pylových analýzách sedimentů, 
odráží skutečná skladba jednotlivých vegetač-
ních formací, společenstev apod. Každý rostlinný 
taxon má různou pylovou produkci, zachování 
pylových zrn, různou délku vzdušného a jiného 
transportu.
Poznatků z arktických pustin, z tundry, lesotundry 
a tajgy lze využít při paleorekonstrukci vegetace, 
charakteru krajiny apod. ve střední Evropě 
v mnoha směrech. Vše, co tam paleoekolog 
uvidí, upřesní interpretace jeho výsledků, získa-
ných mikroskopickým vyhodnocením zbytků rost-
lin i živočichů ze sedimentů, které mají hodnotu 
přírodních archivů. Archivuji často „Arktidu 
a Subarktidu“ pleistocenní Evropy.

Celková délka lávky: 178 m

Lávka gravettien vede návštěvníky z parkoviště I01 krajinou doby ledové - kap. 4 do Osady 
resp. do Sprašového objektu S04. Lávka je platforma, která se „vznáší“ cca 0,3 – 0,5 m nad 
terénem. Je čitelným novotvarem, který neruší krajinu a zároveň nedovoluje návštěvníkovi uhnout 
z prohlídkové trasy. Lávka záměrně není vybavena zábradlím, které by rušilo vnímání krajiny.
Konstrukci lávky tvoří dubové fošny uložené na trámových překladech, které jsou vynášeny beto-
novými sloupky. Ty jsou založeny v nezámrzné hloubce a zafixovány postupně hutněným štěr-
kem. Šířka lávky je 3,0 m, v místě vyhlídkových laviček se rozšiřuje na 3,5 m.  V trámcích, které 
po stranách lávku vymezují, je počítáno s LED osvětlením.

ŘEZ  M 1:50

PŮDORYS  M 1:50
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KRAJINA  
DOBY LEDOVÉ4

Vodní plocha: 505 m2, Délka: 373 m, Převýšení: 11,5 m, Objem vody: 60-80 m3

Vodoteč „Meandrující Bečva“ je uměle vytvořený potok s nucenou cirkulací vody, která je sou-
částí expozičního záměru. Pramení ve Vesnici lovců mamutů, protéká tunelem Gravettien I04 
do Sprašového objektu S04 a odsud dál Parkem doby ledové až na parkoviště a ke Vstupnímu 
objektu S01. Z pohledu návštěvníka je to průvodce, který jej vede od pokladen až do Vesnice, 
přičemž se mění jeho význam. V krajině doby ledové přestavuje meandrující řeku, u Sprašového 
objektu je to tající ledovec a ve Vesnici minerální vývěr.
Cirkulace je zajištěna vodním čerpadlem umístěným v cirkulační jímce spolu s mechanickým 
vodním filtrem, do kterého voda na konci toku padá. Čerpadlo tlačí vodu potrubním rozvodem 
k jednotlivým výtokům tzn. že tok po proudu sílí, podle toho jak se přidávají jednotlivé výtoky. 
Izolace říčního koryta, které je ve stávajícím terénu uměle vyhloubeno, je řešena jílovými matra-
cemi, nebo svařovanými fóliemi, které jsou zakryty říčním kamenivem. Vzhledem k energetické 
náročnosti provozu cirkulace, je počítáno pouze s denním provozem oběhu. Koryto je v Parku 
pod lávkou přehrazeno stavidlem tak, aby bylo možné koloběh vody zastavit. Voda se pak 
v meandrech toku shromáždí resp. rozlije.
Úbytek vody v toku způsobený odparem a případným průsakem bude saturován ze studny I16.

Vodní plocha: 80 m2, Délka: 83 m, Převýšení: 15,5 m, Objem vody: 25-30 m3

Vodoteč „Vodopád“ je uměle vytvořený potok s nucenou cirkulací vody, která je součástí expo-
zičního záměru. Pramení nad Vesnicí lovců mamutů a protéká kolem instalací rybolovu - kapitola 
11.5, letní tábořiště 11.6 a lovecká scéna 11.7. Poté padá po skalním převisu do uměle vytvo-
řeného jezírka ve výběhu medvědů. 
Cirkulace je zajištěna vodním čerpadlem umístěným v cirkulační jímce spolu s mechanickým 
vodním filtrem, do kterého je voda svedena samospádem z umělého jezírka. Čerpadlo tlačí 
vodu potrubním rozvodem zpět vzhůru k „pramenu“. Izolace říčního koryta je řešena jílovými 
matracemi, nebo svařovanými fóliemi, které jsou zakryty říčním kamenivem. Vzhledem k energe-
tické náročnosti provozu cirkulace, je počítáno pouze s denním provozem oběhu. Mimo denní 
provoz bude přepad z jezírka uzavřen a voda shromážděna v jezírku.
Úbytek vody v toku způsobený odparem a případným průsakem bude saturován ze studny I16. 

VODOTEČ
„MEANDRUJÍCÍ BEČVA“I03

VODOTEČ „VODOPÁD“I07

SCHÉMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UŽITKOVÉ VODY

ŘEZ KORYTEM VODOTEČE  M 1:25

Dnešní Sibiř – polární hranice lesa, vysoká vegetace 
podél vodoteče

Jeden z posledních dochovaných vývěrů minerální vody 
v Předmostí – zahrada Knejzlíkovy vily. foto Z.Schenk
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NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV, 
TERRA FLORIDA
Ing. Radka Šimková,  
Ing. Lada Veselá

Vrch Hradisko a jeho okolí, které je naším řešeným 
územím, se nachází na okraji městské části Předmostí 
v Přerově. V jižní část navazuje na panelové sídliště, 
udržované travnaté fotbalové hřiště a nevyužívaný 
areál koupaliště, který je dnes ve značně zdevastova-
ném stavu. Na západní a severní straně území nava-
zuje na pozemky zahrádek a částečně využívané 
skladové a výrobní areály. Na západní straně území 
vymezuje ulice Hranická. Území je dnes využíváno 
jako lesopark k procházkám, venčení psů a hrám dětí. 

Cesty - jsou vyšlapané z udupané hlíny nebo travnaté. 
Pouze část cesty pod východním svahem je zpevněna 
betonovými panely. Cesty jsou dnes udržovány v trav-
natých částech občasným kosením. U ulice Hranická 
je část plochy zpevněna a využívána jako neplacená 
parkovací plocha.

Terén – dnešní tvar terénu byl vytvořen při těžbě spraše 
a činnosti cihelny. Dominantou je vrch Hradisko, což 
je pouze část původního kopce. Vrch je tvořen 
poměrně prudkými svahy z větší části porostlými 
stromy. Na vrcholu je terén poměrně členitý, nejvýraz-
nější je snížená část osázená v minulosti pravidelným 
rastrem stromů a strž se skalním výchozem. Pod kop-
cem na jižní straně území je louka navazující na síd-
liště a porost stromů, který zarostl plochy původně 
navazující na areál koupaliště. Také v této části je 
terén poměrně členitý. Ve východní části podél cesty 
zpevněné betonovými panely se nacházejí ve třech 
terasách navážky z původní cihelny. V nejvyšší části 
má navážka výšku až 4 m.

Porosty – většina svahů a vrcholu kopce je porostlá 
zapojeným porostem stromů a keřů. Přibližně ze dvou 
třetin se jedná o domácí druhy dřevin – javory Acer 
platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, 
jasany Fraxinus excelsior, břízy Betula pendula, jilmy 
Ulmus laevis, topoly Populus alba, Populus tremula, 
vrby Salix alba, Salix caprea, hlohy Crataegus 
monogyna, bezy Sambucus nigra, svída Swida san-
guinea atp. Část porostů, zejména ve svazích, tvoří 
nepůvodní akáty Robinia pseudoacacia a škumpy 
Rhus typhina. Ve velké prohlubni na vrcholu kopce je 
patrno, že sem byly vysázeny javory Acer platanoi-
des, Acer pseudoplatanus a jasany Fraxinus excel-
sior v pravidelném rastru. Porosty podobného druho-
vého složení se vyskytují také v ploše mezi úpatím 
svahu a hranicí pozemku podél fotbalového hřiště 
a koupaliště. V jižní části pozemku se v sousedství 
panelového sídliště nachází louka a v ní několik skupin 
keřů a stromů - svídy Swida alba, vrby Salix caprea, 
Salix alba, akát Robinia pseudoacacia, břízy Betula 
pendula. V západní a severní části navazuje svah 
s porosty stromů na zahrádky. V několika místech jsou 
pokáceny stromy, původci kácení jsou pravděpodobně 
zahrádkáři, kterým stromy stínily.
Ve východní části za panelovou cestou porůstá nave-
zené terasy ruderální bylinný porost se skupinami keřů 
a náletů mladých stromů. Plocha k ulici Hranická, která 
se nachází přibližně ve stejné výškové úrovni jako 
ulice, je také porostlá ruderálním bylinným porostem se 
skupinami mladých stromů. V této části podrůstají 
hlavně topoly Populus alba, Populus tremula, Populus 
nigra a akát Robinia pseudoacacia. Bez porostu je 
pouze parkovací plocha.

Byla provedena rámcová inventarizace porostů dřevin. 
Porosty byly v mapě rozčleněny na plochy podle dru-
hového zastoupení, částečně také podle pěstebních 
zásahů provedených v porostech. Dále jsme vycházeli 
z rozdělení území terénem a cestami. Ve výkresu 
Situace – Stávající stav jsou jednotlivé porosty ozna-
čeny čísly, podrobněji je stav porostů popsán v násle-
dujících. Hodnocení kvality porostů z hlediska sadov-
nické hodnoty s přihlédnutím ke druhovému složení 
vhodnému na dané stanoviště:

1 – porosty s nízkou sadovnickou hodnotou
2 – porosty průměrné
3 – porosty hodnotné

1. STÁVAJÍCÍ STAV
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2. KÁCENÍ

Stávající porosty nejsou téměř udržovány, nachází se 
v nich mnoho suchých a poškozených dřevin. Ve všech 
porostech navrhujeme provést vyčištění porostů 
od suchých a velmi poškozených dřevin. Na obecné 
rovině navrhujeme také postupné odstranění nepůvod-
ních dřevin – akátů Robinia pseudoacacia a škumpy 
Rhus typhina. Odstraňování akátů by mělo probíhat 
postupně, především ve svazích, kde stromy svými 
kořenovými systémy stabilizují svah. Probírky a odstra-
nění části porostů budou provedeny také v místech 
navrhovaných stavebních a terénních úprav – staveb, 
cest, ploch pro hřiště, občerstvení. Uvolnění porostů 
bude třeba provést i ve výbězích pro zvířata. 
Při kácení a čištění porostů se mohou dřeviny zčásti 
použít k vybudování úkrytů pro hmyz a drobné živoči-
chy (ještěrky, ježci) a to jak v rámci výběhů tak i mimo 
ně. Je to výhodné jak z ekologického, tak z ekonomic-
kého hlediska.

Ve výkresu Návrh porostů ke kácení jsou vybrány plo-
chy porostů, které by měly být odstraněny nebo proře-
zány. V této fázi projektové dokumentace nebyl prove-
den podrobný dendrologický průzkum s oceněním 
dřevin, který by sloužil jako podklad pro žádost 
o povolení ke kácení dřevin. Tento průzkum bude pro-
veden aktuálně před realizací konkrétních částí návrhu 
vždy pro potřebnou část porostů.

Žádost o povolení ke kácení je třeba podávat 
na stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeno 
ve 130 cm nad zemí a na porosty keřů a ploše větší 
než 40 m2. 

KÁCENÍ

NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV, 
TERRA FLORIDA
Ing. Radka Šimková,  
Ing. Lada Veselá
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3. NÁVRH KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace České 
republiky (NEUHAUSELOVÁ. Z. A KOL.: Mapa poten-
ciální přirozené vegetace České republiky, Praha, 
2001) se v řešeném území mohou vyskytovat následu-
jící mapovací jednotky:
Střemchová jasenina – Pruno – Fraxinetum, kterou 
tvoří dominantní jasan ztepilý Fraxinus excelsior, řid-
čeji olše lepkavá Alnus glutinosa nebo lípa srdčitá 
Tilia cordata s častou příměsí střemchy Prunus padus 
nebo dubu letního Quercus robur. Z keřů se nejčastěji 
vyskytuje brslen evropský Euonymus europaeus. 

Jilmová doubrava Querco – Ulmetum, kterou tvoří 
dominantní dub letní Quercus robur nebo jasan 
ztepilý Fraxinus excelsior, je zde relativně vysoký 
podíl jilmů Ulmus minor, U. laevis, častou příměsí 
bývá lípa srdčitá Tilia cordata nebo olše lepkavá 
Alnus glutinosa. V sušší variantě se vyskytuje habr 
obecný Carpinus betulus, příp. javor babyka Acer 
campestre. Z keřů se nejčastěji vyskytuje svída krvavá 
Swida sanguinea, třešeň Prunus avium, bez černý 
Sambucus nigra. 

Lipová dubohabřina – Tilio – Carpinetum, kterou tvoří 
dominantní habr obecný Carpinus betulus nebo dub 
letní Quercus, významná je i lípa srdčitá Tilia cor-
data, porosty s častou příměsí smrku ztepilého Picea 
abies nebo topolu osiky Populus tremula a jeřábu 
ptačího Sorbus aucuparia. Ty se také objevují v keřo-
vém patře.

Druhové složení dřevin  těchto společenstev by se dnes 
na řešeném území mělo vyskytovat.

KONCEPCE NÁVRHU Z HLEDISKA ZELENĚ

Hlavním využitím areálu je expozice přibližující kulturu 
lovců mamutů, vědecky nazývanou Gravettien.  Tomu 
by měly být přizpůsobeny výsadby v některých částech 
areálu. Především v přístupové části a v části expozice 
na vrcholu kopce by měly výsadby co nejvíc přiblížit 
krajinu v období Gravettienu, aby zeleň na návštěv-
níky působila tak, jak pravděpodobně vypadala 
v době, kdy zde existovalo sídliště lovců mamutů. 
Ve svazích a na úpatí kopce je navržen lesopark 
s výběhy pro zvířata, která v období Gravettienu žila. 
Tato část areálu bude využívána nejen návštěvníky 
expozice, ale také místními obyvateli. Součástí 
lesoparku je také archeopískoviště, plocha pro sezonní 
občerstvení, sportovní hřiště a parková úprava dnes 
nevyužívaných teras z navážky z cihelny.
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Znázornění návrhu řešení zeleně je provedeno 
ve výkresu Situace – Návrh krajinářských úprav.  
Slovní popis jednotlivých pěstebních opatření a návrh 
úprav je zaznamenán v tabulkách.

Park lze z hlediska krajinářských úprav rozdělit 
na několik částí:

Gravettienská krajina
V době lovců mamutů se v okolí vrchů Skalky 
a Hradiska nacházely nezamrzající minerální vývěry, 
řeka Bečva tekla na jejich úpatí a krajina vypadala 
hodně podobně jako dnešní keříčková tundra v oblasti 
jihozápadní Sibiře. Porosty stromů se nacházely pře-
devším v blízkosti vodních toků, vrcholy kopců byly 
pravděpodobně bez porostu stromů. Rostly zde hlavně 
modřín Larix decidua a borovice limba Pinus  
cembra, jako příměs se vyskytovala borovice kleč 
Pinus mugo, bříza bělokorá Betula pendula, u vod-
ních toků keřovité olše Alnus a vrby Salix, později 
také topol osika Populus tremula, jilmy Ulmus a líska 
Corylus avellana. Krajinu období Gravettienu bude 
připomínat plocha ve vstupní části mezi obvodovou 
zdí parkoviště a patou svahu. Od úpatí kopce poteče 
umělý vodní tok – „minerální vývěr“, který bude zakon-
čen až za parkovištěm u hlavní budovy. Voda dopro-
vází přístupový chodník ke vstupu do placené části 
expozice. Koryto potoka bude foliové nebo jílové, 
místy se bude rozšiřovat do mokřin. Budou sem dosa-
zeny keřové vrby Salix lantana, Salix laponum, Salix 
glauca, břízy Betula nana, olše Alnus viridis, boro-
vice kleč Pinus mugo. Místy budou vysazeny skupiny 
stromových bříz Betula pendula, modřínu Larix  
decidua a borovice blatky Pinus uncinata var. rotun-
data. Částečně budou využity stávající mladé porosty 
topolů. Směrem ke stávajícím porostům stromů na okra-
jích plochy budou dosazeny modříny Larix decidua, 
břízy Betula pendula, borovice blatka Pinus uncinata 
var. rotundata, olše Alnus glutinosa. Na zbytku ote-
vřené plochy bude založena louka. Směs osiva bude 
namíchána speciálně pro tuto plochu, budou se v ní 
vyskytovat druhy bylin a trav, u nichž je potvrzeno, že 
v tomto období  rostly jako např. vrbka úzkolistá 
Epilobium angustifolium, rdesno hadí kořen 
Polygonum bistorta, jarmanka větší Astrantia major, 
jirnice modrá Polemonium caeruelum. Z chodníku 
bude přes nízký porost keřů a bylin vidět na výběh 
s praturem. 
Složení porostů v období Gravettienu bylo konzulto-
váno s RNDr. Vlastou Jankovskou, CSc., Botanický 
ústav AV ČR v.v.i., oddělení vegetační ekologie.

Porosty ve svazích
Porosty dřevin ve svazích zůstanou zachovány v maxi-
mální možné míře. Zpevňují prudké svahy a odcloňují 
spodní plochy lesoparku od expozice v horní části 

kopce. Kácet bude nutno část porostů, které jsou 
v kolizi s přístupovým tunelem do expozice. Vzhledem 
ke vzniku podzemní stavby a expozice sprašového 
profilu se zde neuvažuje o dosadbách. 
Další kácení bude nezbytné v okolí navrhovaných cest, 
na terase pro občerstvení a v místě archeopískoviště. 
Tyto plochy doplní nové výsadby. Budou koncipovány 
převážně z domácích druhů dřevin, které jsou v oblasti 
původní (v současné době) a mohly by se na stanovišti 
vyskytovat, jako je jasan ztepilý Fraxinus excelsior, 
lípa srdčitá Tilia cordata,  dub letní Quercus robur, 
jilmy Ulmus minor, U. laevis, habr obecný Carpinus 
betulus, javor babyka Acer campestre, modřín opa-
davý Larix decidua. Z keřů sem lze doplnit např. lísku 
Corylus avellana a brslen evropský Euonymus euro-
paeus.  
V severozápadní části řešeného území je oblast, kde 
byly vzrostlé stromy v nedávné době vykáceny. Zde je 
nutné provést dosadby a  zapěstovat nový porost, 
který bude zpevňovat svah. Budou sem dosázeny dub 
letní Quercus robur, jilmy Ulmus minor, U. laevis, 
habr obecný Carpinus betulus, jasan ztepilý Fraxinus 
excelsior, lípa srdčitá Tilia cordata nebo javor 
babyka Acer campestre, modřín opadavý Larix deci-
dua. 

Expozice na vrcholu kopce – Horní 
Mamutov
Zde bude nutné přistoupit k rozsáhlejšímu kácení. 
Vzniká zde požadavek na volný střed expozice, kde 
bude stát replika vesnice lovců mamutů. Za tímto úče-
lem budou odstraněny stromy ve velké prohlubni 
na vrcholu kopce, kam bude vesnice umístěna. Totéž 
se bude týkat oblasti, kam bude umístěn muzejní 
objekt, zapuštěný pod zem. Bude-li to možné, několik 
jedinců bude zachováno, především pěkné javory 
ve východní části plošiny. Probírka porostů bude úplná 
i v oblasti expozice rybolovu, dále v oblasti strže, kam 
bude umístěn výběh pro medvěda. Do výběhu mohou 
být instalovány klády z dřevin získaných kácením 
v řešeném území. Ve větší míře zůstanou zachovány 
porosty v severní a západní části Horního Mamutova. 
Zde by se měly provést jednak probírky z důvodů špat-
ného zdravotního stavu dřevin, jednak probírky z kom-
pozičních důvodů za účelem proředění porostů. 
Dosadby budou probíhat v menší míře v severozá-
padní části Horního Mamutova, kde je třeba znovu 
zapěstovat nový porost, který bude zpevňovat svah 
v návaznosti na porosty popsané v předchozím 
odstavci.  V severozápadním výběžku Horního 
Mamutova na stávající plošině budou také instalovány 
zvýšené záhony, které budou osázeny bylinami vysky-
tujícími se v době života lovců mamutů. 
 

Plochy na úpatí kopce – výběhy  
pro zvířata, hřiště 
Jižní část řešeného území mezi vrchem Hradisko 
a panelovým sídlištěm bude sloužit jako výběhy pro 
soby, koně a zubry. Dále sem bude umístěno sportovní 
hřiště. 
Porosty v prostoru výběhů a v jejich bezprostředním 
okolí budou podrobeny probírkám z důvodů špatného 
zdravotního stavu dřevin i za účelem proředění. 
Ve výběhu soba bude ruderální porost přeměněn 
na louku. Mezi výběhy i ve výbězích budou zacho-
vány stávající louky. Dosadby budou realizovány 
v okolí hřiště, na západním okraji řešeného území 
a podél cesty vedoucí jihozápadní částí areálu. 
Dosazované dřeviny budou např. dub letní Quercus 
robur, jilm Ulmus minor, U. laevis, habr obecný 
Carpinus betulus, jasan ztepilý Fraxinus excelsior, 
lípa srdčitá Tilia cordata nebo javor babyka Acer 
campestre nebo modřín opadavý Larix decidua, 
topol osika Populus tremula, jeřáb ptačí Sorbus aucu-
paria, střemcha Prunus padus, třešeň Prunus avium, 
líska obecná Corylus avellana, brslen evropský 
Euonymus europaeus. 
Stromořadí podél cesty bude vytvořeno z okrasných 
neplodících hrušní Pyrus calleryana Chanticleer nebo 
z plnokvětých neplodících třešní Prunus avium Plena.

Parková plocha na navezených terasách
Severovýchodní část řešeného území je v současné 
době pokryta ruderálním porostem. Cílem návrhu je 
přetvořit tuto část řešeného území na příměstský park, 
který bude sloužit k vycházkám obyvatel blízkého 
sídliště (matek s dětmi, majitelů psů, aktivních seniorů) 
a pro rekreační sport (běh). 
Jsou sem navrženy terénní úpravy, které parkové ploše 
dodají osobitý charakter. Přístup na navezené terasy 
bude zajištěn dvěma rampami, které se zaříznou 
do svahu v jihozápadní a severozápadní části par-
kové plochy. Materiál odtěžený z těchto ramp bude 
použit na modelaci terénu do několika travnatých 
kopečků. 
Parkem bude vedena jednoduchá cestní síť umožňující 
procházky po různě velkých okruzích. Může sem být 
instalován např. herní prvek pro starší děti (věková 
skupina 8-14 let), mikádo z klád. Na mikádo lze 
použít klády získané kácením v řešeném území.
Další aktivitou, kterou bude park nabízet, bude mož-
nost pozorovat z vyvýšené terasy jednotlivá zvířata 
(pratur, pižmoň/vlci) v jejich výbězích. K tomuto účelu 
budou sloužit terénní kopečky, dále zde budou dvě 
dlážděné vyhlídky u cesty na okraji svahu – plochy 
s lavičkami. Na jejich stavbu bude použito režné cih-
lové zdivo z lícovek, které bude připomínkou nedávné 
historie areálu. Bude zde ponecháno jen několik mla-
dých stávajících stromů. Většina dřeviny bude nově 

vysazena. Počítá se zde s dosadbou např. jasanu 
Fraxinus excelsior, lípy srdčité Tilia cordata, dubu 
letního Quercus robur, jilmů Ulmus minor, U. laevis, 
habru Carpinus betulus, javorů Acer campestre, A. 
platanoides, jeřábu ptačího Sorbus aucuparia. V této 
ploše by se mohlo objevit i několik okrasných 
vícekmenů jako javor mandžuský Acer tataricum, hloh 
Lavallův Crataegus lavallei Carrierei nebo muchovník 
Amelanchier lamarckii.  

Parkoviště a okolí hlavní budovy
Veškerá stávající zeleň v této ploše bude odstraněna 
až na solitérní jasan u budovy cihelny. Na celou plo-
chu parkovacích stání budou umístěny konstrukce 
na popínavé rostliny. Budou sem vysazeny neinvazivní 
popínavé rostliny jako je akébie pětičetná Akebia 
quinata, podražec Aristolochia macrophylla nebo 
zimolez Lonicera henryi. V okolí zrekonstruované 
budovy cihelny budou také treláže na popínavky. Sem 
jsou navrženy kvetoucí plaménky Clematis montana, 
C. tangutica, C. x hybrida a zimolezy Lonicera 
periclymenum Serotina, L. tellmanniana, L. brownii. 
Ze severní a jižní strany cihelny bude vysazeno několik 
vzrůstných stromů, které do budoucna vhodně doplní 
architekturu budovy a budou sloužit ji jako náhrady 
stávajícího mohutného jasanu. Může to být například 
dub letní Quercus robur, jasan ztepilý Fraxinus excel-
sior, nebo lípu srdčitou Tilia cordata. 

ZÁVĚR

Projekt si klade za cíl přiblížit návštěvníkům areálu 
Archeopark Mamutov přírodu v takové podobě, jak ji 
mohl vidět a vnímat člověk žijící v období Gravettienu. 
Zároveň je kladen důraz na zachování stávající 
zeleně, která by měla plnit funkci ochrannou, ekologic-
kou a estetickou. Druhové složení stávající zeleně by 
se mělo postupně přetvářet s důrazem na zvyšování 
podílu domácích původních dřevin a postupné odstra-
ňovaní introdukovaných (nepůvodních) taxonů. 
Krajinářské úpravy pomohou do řešeného území vnést 
prvky sloužící jak pro návštěvníky expozice, tak pro 
obyvatele přilehlé zástavby (parková plocha, hřiště). 

SOUPIS POUŽITÝCH DRUHŮ DŘEVIN

POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE 
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
olše lepkavá Alnus glutinosa 
lípa srdčitá Tilia cordata 
střemcha Prunus padus 
dub letní Quercus robur 
jilmy Ulmus minor, U. laevis
habr obecný Carpinus betulus
javor babyka Acer campestre
topol osika Populus tremula
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
smrk ztepilý Picea abies
brslen evropský Euonymus europaeus
svída krvavá Swida sanguinea
třešeň Prunus avium
bez černý Sambucus nigra 
 
OBDOBÍ GRAVETTIENU
modřín opadavý Larix decidua
borovice limba Pinus cembra
borovice kleč Pinus mugo 
bříza bělokorá Betula pendula
olše Alnus 
vrby Salix
topol osika Populus tremula
jilmy Ulmus 
líska obecná Corylus avellana   

MOST „PARK“I05
Délka: 14,4  m
V severovýchodní části areálu se nachází relaxační 
plocha - příměstský park s oddechovými a herními  
prvky. Tato plocha se rozkládá na stupňovitých tera-
sách, do kterých se zařezávají rampy  v pokračování 
směru stezky hlavního okruhu. Nad jedním ze zářezů 
se klene most „Park“.
Tento most není z lávky „Doby ledové“ viditelný, takže 
neruší její vnímání a nepodléhá  konceptu „nesta-
veb“. Most je navržen z lepených vazníků, vyklenu-
tých do mírného oblouku, s mostovkou tvořenou oce-
lovými příčníky zakrytou dubovými fošnami. Most 
spočívá na monolitických betonových opěrách.

ŘEZ PODÉLNÝ  M 1:200

PŮDORYS  M 1:200
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Do expozic jsou navrhovány druhy, které návštěvníkům 
přiblíží významné zástupce fauny doby ledové 
na našem území.

Sob
Typický zástupce drsného severu – tundry. V ledové 
době se ve velmi podobné formě vyskytovali 
na našem území. Přesto, že se na severu chová jako 
domácí zvíře, je poněkud náročnější na chov. 
Vyžaduje speciální dietu. Dnes jsou granule pro soby 
snadno dostupné. Sehnat lze i lišejník, který zvířata 
ocení jako doplněk stravy. Jako ohrazení stačí jedno-
duchá dřevěná ohrada doplněná elektrickým ohradní-
kem. Zvířata jsou klidná. Je možné mezi ně běžně 
vstupovat.  Užitečná je jednoduchá dřevěná stáj. 
Variantou může být kovová konstrukce se zatravněnou 
střechou doplněná dřevěným ohrazením s dělící stěnou 
uvnitř umožňující oddělení zvířete v případě ošetřo-
vání. Na jedno zvíře je třeba 4 čtvereční metry. Stáj 
by celkem měla mít 15 – 20 metrů. Pro výběh je 
dobré vybrat chladnější, zastíněný terén o výměře 
alespoň 400 m2.  Výška oplocení stačí 1,5 m. Roční 
náklady na krmení tříčlenné skupiny by neměly překro-
čit 60 tisíc.

Zubr
Jediný současný velký zástupce turů v Evropě a vlastně 
největší suchozemský evropský savec.  Ačkoliv mu již 
nehrozí bezprostřední vyhubení, stále patří mezi ohro-
žené druhy. Zoologické zahrady jej chovají v rámci 
evropského chovného programu.  Koordinátorem je 
Wanda Olech Piasecká. Získání by po dohodě s ní 
neměl být problém. Výběh může být slunnější se zastí-
něnou částí. Jako ohrazení stačí dřevěná ohrada 
vysoká 1,6 m a doplněná elektrickým ohradníkem. 
Vhodná by byla alespoň tříčlenná skupina (samec 
a dvě samice), která by ve větším prostoru mohla být 
doplněna dvěma až třemi kusy koňů převalských, 
resp. tarpanů, případně dvěma samicemi pratura. 
Minimální velikost výběhu je 400 čtverečních metrů 
pro skupinu do pěti kusů. Pro každé další zvíře je 
třeba zvětšit výběh o dalších třicet metrů. Velmi uži-
tečný je krmný dvorek, na kterém je možno, v případě 
potřeby, oddělit z důvodu porodu, nemoci, transportu 
jednotlivé zvíře. Roční krmení jednoho velkého kopyt-
níka by nemělo překročit 15 tisíc korun.

Pratur
Tur vyhubený člověkem počátkem 17. století. Kosti se 
velmi často vyskytovaly v nálezech z doby ledové. 
V druhé polovině minulého století se v Německu kříže-
ním různých původních plemen domácích zvířat poku-
sili zpět vyšlechtit pratura. Zvíře je menší velikosti než 
původní pratur.
Lze jej poměrně snadno získat z německých zoo. 
Většina nákladů na pořízení bude spojena s dopra-
vou, a neměla by překročit 20 tisíc korun na kus. 
Vzhledem ke stejným podmínkám pro chov je možné 
přidat dvě samice do výběhu se skupinou zubrů. 
V odděleném výběhu je možné držet pár či trio.

Kůň převalského 
Pozůstatky koně se velmi často nacházely v odpadech 
pravěkého člověka. Kosti také dále zpracovával. 
Vyobrazení jsou známa z mnoha míst Evropy. 
Podobou blízký je jak poslední divoký kůň převal-
ského, tak zpětně v Polsku vyšlechtěný tarpan. 
Poslední divoký tarpan uhynul v druhé polovině 19. 
století na Ukrajině. Kříženci divokých a domácích koní 
byli použiti pro šlechtění. Původní tarpan měl kratší 
stojatou hřívu než jeho dnešní živá podobizna. Koně 
je možné držet celoročně venku. Podmínky i náklady 
na chov jsou srovnatelné se zubrem. 

Pižmoň
Současný pižmoň se příliš neliší od pižmoňů, kteří se 
u nás vyskytovali v době ledové. Jde o poměrně 
vzácné zvíře, které se chová v některých evropských 
zoo v rámci záchranného programu. Pro projekt by 
bylo možné uzavřít dohodu s některou z českých zoo 
chovajících pižmoně (Plzeň, Liberec, Chomutov, 
Olomouc) a deponovat zde záložního samce. Výběh 
zvířete je třeba, vzhledem k jeho síle, dobře zabezpe-
čit. Vhodná je zeď z volně skládaných větších balvanů 
a zajištěná elektrickým ohradníkem nebo pevné 
kovové hrazení o výšce minimálně 1,5 m. Užitečné je 
alespoň částečné zastínění výběhu a jednoduchý, ale 
pevný přístřešek s možností zvíře zavřít.

Medvěd 
Současný medvěd hnědý, resp. jeho evropská forma, 
je menšího vzrůstu než medvěd jeskynní. Pro ilustraci 
je však velmi vhodným druhem. Medvědy je možné 
držet za silnějším drátěným pletivem (výška 2 m s pře-
visem) doplněným elektrickým ohradníkem, případně 
využít kombinaci vhodného terénu (přirozené či umělé 
prolákliny) s ohradníkem. Na pár se počítá minimálně 
150 m2. Na každé další zvíře se přidává 20 m. Je 
vhodné použít ohradník s vyšším napětím (8 až 10 
tisíc V). Výběh musí mít zděný brloh nebo klec kam je 
možno zvířata na noc zavírat, případně v případě 
potřeby oddělit. Získat pár medvědů lze poměrně 
snadno a levně. Většinou ze slovenských zoo.  
Náklady na krmení, vzhledem k tomu, že je není třeba 
krmit masem, nepřesáhnou 10 tisíc na kus a rok. 
Jelikož jde o chráněného živočicha fauny ČR, bude 
pro chov třeba výjimka ze zákona o ochraně přírody 
a krajiny.

Vlk 
Podoba vlka dříve a dnes je pro laika nepostřehnu-
telná. Atraktivní je ve větším výběhu, kde může být 
celá smečka. Vlci se dají získat snadno. Krmení je 
s ohledem na potřebu masa nákladnější, ale vzhledem 
k velikosti zvířete se bude pohybovat mezi 8 až 14 
tisíci na kus a rok. Náklady velmi souvisí se schopností 
krmiváře získat levný zdroj masa. Ohrazení je srovna-
telné s medvědím výběhem. V obou případech je 
třeba brát v úvahu riziko podhrabání. I zde je na místě 
klec či brloh pro oddělení či zavření zvířat.

Oplocení je obdobné jako u medvěda. Důležité bude 
tedy citlivé zasazení expozice do terénu tak, aby co 
nejméně narušovalo prostředí parku. Vhodné by bylo 
vybudovat podezdívku nebo zakopat trvanlivější ple-
tivo do 0,70 m pod oplocení. Potřebný je také oddě-
lovací prostor/klec, kam je možné zvířata zavřít.

Ptáci
Do volného prostoru kolem vodního toku by bylo 
možné umístit několik vrubozobých (kachen a hus), 
případně volavek. Ptáky (neschopné vypuštění 
do volné přírody) by bylo možné získat z některé sta-
nice pro handicapované živočichy.
Na krmení uvedených zvířat a čištění expozic by mělo 
stačit 4 – 6 hodin pracovní doby. Pracovní náplň je 
možné kombinovat se zahradnickými, nebo úklidovými 
pracemi, případně zajišťováním krmení (objednávky, 
nákup, dovoz a pod). Je třeba počítat se střídáním/
zastupováním ošetřovatele zvířat, tedy mít pro přímou 
obsluhu zvířat zaškoleného dalšího pracovníka. 

Technické a provozní podmínky 
pro budování expozic zvířat 
Součástí každá expozice by mělo být zařízení pro 
krmení, oddělení, ošetřování či odchycení zvířete. 
V případě kopytníků jde o krmné dvorky, resp.stáje, 
v případě medvědů u vnitřní  ubikace (brlohy).
Je žádoucí, aby ke všem expozicím byla zavedena 
voda k napájení zvířat. Ta je vhodná také ke splacho-
vání krmného dvorku hadicí. Krmné dvorky, jako pro-
stor s vyšší zátěží, by měly mít pevný podklad (beton/
panely apod.). Zvířata takový prostor ani v mokrém 
počasí nerozbahní. Navíc tvrdý podklad umožňuje 
přirozené obrušování kopyt/spárků tak, aby byly co 
nejméně nutné úpravy paznechtů/kopyt/spárků. 
Na krmném dvorku jsou při vnější stěně umístěny jesle 
tak, aby bylo co nejjednodušší doplňování sena. 
Alespoň část dvorku s jeslemi by měla být zastřešena 
tak, aby do krmení nepršelo/nesněžilo (zatravněná 
střecha). Na dvorku by mělo být možné oddělit zvíře 
pro případné vyšetření, ošetření, oddělení, odchycení 
apod. Při úklidu krmných dvorků je vhodné, ale není 
bezpodmínečně nutné, splachování. Nutné je u brlohu 
pro medvědy. Tam je potřeba řešit odpad, aby 
splašky příliš neznečistily výběh. Krmné dvorky přede-
vším zubrů a pižmoně, případně praturů, budou-li 
samostatně, je dobré řešit krmelcem se zásobou sena 
tak, aby se nemuselo doplňovat denně, ale například 
jen jednou týdně. U dvorků by měl být prostor 
na základní nářadí a uložení jadrného krmiva (kontej-
nery pro 100 až 200 kg jádra). Je žádoucí, aby pro 
případnou úpravu terénu byl u všech výběhů vjezd pro 
techniku (pokud možno ze strany krmných dvorků, 
které budou co nejvíce skryty očím návštěvníků). 
Ke dvorkům je třeba zajíždět s kontejnerem, nebo 
jiným dopravním prostředkem, pro odvoz mrvy. Běžně 
se ve výbězích posbírá trus do kolečka.
V rámci areálu je možno vybudovat hnojiště nebo mít 
dohodu s kompostárnou (je-li nějaká v okolí) a kontej-

nery vyvážet rovnou tam. V každém případě by bylo 
vhodné mít pro údržbu areálu vozidlo s kontejnery 
(např. multikára pro odvoz odpadků, trávy, hnoje 
apod.). Nařízení na nakládání s hnojem se neustále 
mění. V současné sobě je platí, že v případě zoozví-
řat jde o nebezpečný odpad, který se musí likvidovat 
nařízeným způsobem. Nebude asi možné vyvážet jej 
rovnou na pole. Bude záležet na stanovisku veterinární 
správy v době budování, zda budou souhlasit s kom-
postováním.
V zázemí by bylo vhodné mít přístřešek pro skladování 
objemového krmiva/sena. I přes dohodu s okolními 
zemědělci by pro případ výpadku měla být v areálu 
rezerva na dva/tři měsíce. 
Bude nutné mít dohodu s privátním veterinárním léka-
řem o provádění veterinární péče. Ten by také měl 
zpracovat plán prevence tzn. preventivní vyšetření, 
především trusu na parazitózy, případně zajistit pravi-
delná povinná očkování. Při tak malém počtu zvířat 
nejde o nijak významný objem činností.
V areálu je třeba umístit kafilérní box na zbytky krmiva 
živočišného původu. Mohl by stačit uzamykatelný 
prostor se dvěma/třemi kontejnery o obsahu cca 
200/250 l. Veterináři mohou, ale nemusí dát pod-
mínku, že musí být chlazený. Tam bude možné umístit 
také kadavery ptáků, případně malých těl savců (mlá-
ďat). Pro případ úhynu velkého savce je třeba mít 
uzavřenou dohodu s asanačním ústavem, který trup 
neprodleně odveze.
S ohledem na celkově malý počet chovaných zvířat 
bych doporučoval řešit transporty zvířat dodavatelsky. 
Je zbytečné pro tak málo zvířat držet proškoleného 
řidiče a pořizovat speciální auto na přepravu zvířat.
Vzhledem k chovu nebezpečných zvířat, jako jsou 
medvědi, je třeba mít zpracovaný pohotovostní plán 
pro únik zvířete. V souvislosti s tím by měl být určen 
člověk způsobilý nakládat se střelnou/kulovou zbraní 
a imobilizačními prostředky (narkotizační zbraň). 
Doplnění parku živými zvířaty nebude bránit vstupu 
návštěvníků se psy. Podmínkou je, že psi budou 
na vodítku, případně s košíkem.

Možnost realizace výběhů s volně žijícími druhy zvířat 
v areálu byla projednána s úřadem Krajské veterinární 
správy - pobočka Přerov a s úřadem Krajské hygie-
nické stanice – územní pracoviště Přerov. Z pohledu 
orgánu ochrany veřejného zdraví a dozoru ve věcech 
veterinární péče o zdraví zvířat nebyly nalezeny pří-
činy, které by možnost realizace těchto výběhů zne-
možňovaly.
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DŘEVĚNÁ OHRADAS14
Celková délka: 689 m

Dřevěná ohrada je mechanická zábrana – oplocení, které vymezuje výběhy jednotlivých druhů 
zvířat. Oplocení zubrů, tarpanů, praturů a sobů je konstrukčně shodné, liší se pouze výškou 
od 1,5 m do 1,6 m.  Ohrada bude zhotovena z odkorněné kulatiny kotvené pomocí závit. tyčí 
v páru k bet. prefa sloupku. Ty jsou založeny v nezámrzné hloubce a zafixovány postupně hut-
něným štěrkem. Mezi svislé páry kulatiny bude na volno ukládána vodorovně odkorněná kula-
tina. Oplocení bude doplněno elektrickým ohradníkem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01 Příprava 4,5 m2

1.02 Sklad sena 15,5 m2

1.04 Krmný dvorek 24,8 m2

Zastavěná plocha: 50,0 m2

Obestavěný prostor: 98,0 m3

Stáje jsou součástí každého výběhu, jenž se nachází v Parku doby ledové. Stáje zubrů, tarpanů, 
praturů a sobů jsou provozně shodné, liší se pouze rozměry skladu sena. Stáje jsou vždy umís-
těny tak, aby byly skryty před pohledem návštěvníků procházející po lávce „Doby ledové“ 
a nerušily vnímání pravěké krajiny.
Stáje jsou zhotoveny z odkorněné kulatiny zakládané do osnovy z ocel. trubek. Osnova je 
v modulu 3 x 2 m, který se dá zvětšovat/zmenšovat podle nároků na velikost seníku. Střecha je 
zaklopená hliníkovým vlnitým plechem, na kterém je navržena vegetační skladba s extenzivní 
zelení. Ve stáji je prostor pro přípravu krmiva ošetřovatelem, prostor pro zásobu sena na dobu 
přibližně jednoho měsíce a možnost vymezení prostoru v rámci krmného dvorku pro případ 
potřeby oddělení nemocného zvířete atp.
Stáj je vždy umístěna tak, aby byla přístupná z obslužné komunikace, je napojena na rozvod 
NN a rozvod užitkové vody.

PŮDORYS  M 1:100

ŘEZ M 1:100

POHLED M 1:100

ŘEZ M 1:50

POHLED M 1:50

VSTUP
DO PLACENÉ ČÁSTI –
Osady lovců mamutů5
Lávka a voda dovede návštěvníky pod Hradisko. 
Dramatické svahy naznačují, že se na vrcholu 
skrývá tajemství – jiný svět. Na hraně kopce 
vidíme mezi vysokou trávou skupinu lovců. 
Okolního světa mimo Hradisko si nevšímají, jako 
by neexistoval. Soustředí se na pozorování terénu 
pod nohama. 
Vzhledem k pozorované vzdálenosti a povětrnost-
ním podmínkám budou sochy provedeny z trvanli-
vých materiálů – beton, polyuretan, epoxid… 
a následně barveny a patinovány. Některé 
doplňky jako jsou kůže, vlasy atd. budou mít zvý-
šené nároky na údržbu a pravidelnou repasi či 
výměnu. Figury jsou již z dálky lákadlem k návštěvě 
Hradiska.
V patě kopce probíhá oplocení placené části – 
Osady lovců mamutů, tzv. „Horního mamutova“. 
Průmyslový ocelový plot časem zaroste vrbovými 
proutky a splyne s okolím. Voda a lávka podchá-
zejí  jednosměrný turniket, check-in placeného 
okruhu.

OCELOVÁ OHRADAS15

ŘEZ M 1:50                              POHLED M 1:50

Celková délka: 432 m – vlk, medvěd, 181 m – pižmoň

Ocelová ohrada je mechanická zábrana  - oplocení, které vymezuje výběhy jednotlivých druhů zvířat. Oplocení 
výběhů medvědů a vlků jsou konstrukčně shodná, liší se pouze  napětím v elektrickém ohradníku. Ohrada bude 
zhotovena z ocelových trubek založených v hloubce 1,2 m pod terénem do 0,3 m vysoké betonové patky, 
zbytek výšky k terénu bude fixován postupně hutněným kamenivem a hlínou. Na celou výšku plotu tzn. 2,4 m 
bude vypnuto ocelové pletivo. To bude rovněž vypnuto a zasypáno 0,9 m pod terénem tak, aby bylo zabrá-
něno podhrabání zvířat. Oplocení bude nad terénem po celém obvodu doplněno elektrickým ohradníkem vždy 
ve čtvrtinách výšky sloupku. 
Oplocení výběhu pižmoně je zhotoveno z masivních ocelových profilů. Sloupky oplocení jsou  založeny v nezá-
mrzné hloubce, resp. v hloubce 1,2 m a zafixovány postupně hutněným kamenivem a hlínou.
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Plnorozměrný vstupní turniket je součástí oplocení Osady S11. Je to bezobslužné zařízení, které 
návštěvníka po předložení vstupenky (s magnetickým pruhem nebo čárovým kódem) vpustí 
do placené části. Skládá se z turniketu s otočným křížem pro pěší návštěvníky a vstupní brány 
pro tělesně postižené na invalidním vozíku. Součástí tohoto vstupu bude rovněž prodejní automat 
na vstupenky pro návštěvníky, kteří nepřijdou po doporučené trase – tzn. ze vstupního objektu. 
Vstupní turniket bude napojen na rozvod NN, datový a kamerový rozvod.

VSTUPNÍ TURNIKETS03

ŘEZ, BOKORYS, PŮDORYS

PŘEDPOLÍ LEDOVCE,
MORÉNA

Ocitneme se pod svahem volně spadlé spraše. 
Po ukončení těžby v hliníku se terén vyvíjel volně 
bez zásahů člověka. Kolmé stěny sesedly a nálety 
keřů a stromů za posledních sedmdesát let změ-
nily kdysi geometrickou krajinu lomu bez vegetace 
v těžko prostupnou vegetaci s vysokými stromy. 
Porost bude prořezán, především nízká zeleň 
a nepůvodní dřeviny. Zdravé vysoké stromy jak 
ve svahu, tak pod ním budou i nadále vytvářet 
vysoký zelený deštník, který propustí jen část 
světla. 
Stále pokračujeme po dřevěném chodníku mírně 
nad terénem. Ten začíná výrazně kličkovat tak, 
jak se vyhýbá kmenům stromů a velkým kamenům. 
Po pár metrech kameny přibývají a okolní půda se 
mění v kamennou řeku. Vegetace i stromy se ztrá-
cejí. Jsme u „paty ustupujícího ledovce“. 
Stylizovaná stopa pozůstatku zalednění (horniny, 
co ledovec přinesl na vzdálenost stovek kilometrů) 
je patrná ve svahu. 
I v této části protéká pod lávkou vodoteč. 
Charakter se ale mění ze „záplavových ramen 
Bečvy“ na potok sycený „vodou z tajícího 
ledovce“.  
Voda podtéká i skleněné dveře, vcházíme „do nitra 
ledovce“.

6

Av. Mercator 5   B-1300 Wavre   Belgium
Tel. +32 10 23 02 11 / Fax +32 10 23 02 02
asmail@automatic-systems.com
www.automatic-systems.com

Our dealer

Surface treatment:

- Anti-corrosion protection:
Metal framework treated by zinc phosphating, followed by 
cataphoresis (cathodic process), 20µm thick.
- Paint finish: 
Powder-coated polyester finishing coat 100µm thick. RAL 
7031 (dark grey) for the upper box section and RAL 7038 
(light grey) for the vertical uprights and curved panels
- Internal parts:
Galvanization, cataphoresis or anodization

Technical characteristics:

- Power supply:   230V single phase
- Control circuits:  24V AC
- Power consumption:  Manual version: 100VA 
      Motorized version: 150 VA
- Operating temperature: -20°C to +65°C.
- Relative humidity: 95%
-MTBF:   2 years
-MCBF:   1 million operations
-MTTR:   20 minutes
- Net weight  310 kg
Conforms with the machinery, low voltage safety and 
electromagnetic compatibility directives according to 
EN60204, EN60950, EN 50081-1 and EN50082-2

Dimensions General arrangement drawing:

DOC-TRS 360/365-FT-UK-0003-00
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Options:

- Operation by 1/6 th of a turn with intermediate blocking for 
dual access control
- Mobile obstacles made of nitrided AISI304 stainless steel 
tubes
- Hair pin mobile obstacle
- Climb-proof top section
- Roof
- Passageway lighting incorporated within the upper box 
section
- Orientation pictogram
- 110V 60Hz power supply
- Key-operated fireman’s release
- Fixing frame to be embedded in the concrete.
- Preassembly of the turnstile before delivery

Work not supplied:

- 230V single phase 6A + Earth power supply and electric 
cable if necessary for remote control of turnstile
- Masonry work as required per general arrangement 
drawing

Drilling template supplied as standard

With a constant view of adopting the latest technological developments, 
Automatic Systems reserves the right to amend the information above, 
at any time.
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VÝVOJ ZEMĚ,  
PODNEBÍ  
KVARTÉRU

Jsme v neutrální obdélníkové místnosti „Pod ledov-
cem“. Světlo prostupující vstupní prosklenou fasá-
dou nahrazuje potemnělá atmosféra s nasvíce-
nými tabulemi, modely a objekty. V podlaze pod 
sklem protéká ledovcová voda mezi nasvícenými 
„krami ledu“. Jsme zde uvedeni do souvislostí kli-
matického vývoje Země. Je to hájemství přírodo-
vědy a techniky. Modely, animace, to vše vybízí 
ke zkoumání, k odhalování souvislostí. Co je doba 
ledová? Kdy nastává? Byla jedna nebo se teplá 
období střídají s chladnými? Kdy a v jakých pod-
mínkách fungovala kultura lovců? Odpovědi 
poskytuje několik oborů, především astronomie, 
archeologie, geologie a klimatologie. Zatím jsme 
ale na začátku expoziční trasy a není cílem 
návštěvníka zahltit pojmy a teoriemi. Forma sdě-
lení proto bude maximálně přístupná – vizuální, 
s minimem dlouhých textů. 

7.1.
vývoj Země – grafika a animace
Levá stěna při pohledu od vstupu je věnována velké 
srovnávací grafice – vývoji Země. Tři vodorovné pásy 
mají každý jinou podrobnost. Horní část je celkový 
přehled – prahory až současnost (základní epochy). 
Kdy se objevil život, kdy žili dinosauři, kdy mamuti. 
Porovnání relativního a absolutního času. Představíme-li 
si, že Země je stará jeden rok, objevil se první člověk 
na silvestra v půl deváté večer. 
Prostřední pás grafiky se věnuje čtvrtohorám a přede-
vším pleistocénnímu střídání dob ledových a meziledo-
vých. Celkově se v Evropě od konce pliocénu 
do začátku holocénu vystřídalo minimálně sedm 
výkyvů s chladnějším a teplejším klimatem. Jeden gla-
ciál v průměru trval 75 000 let a jeden interglaciál 
25 000 let. 
Každý nový výkyv zastřel pozůstatky výkyvu staršího, 
ale mladší výkyv v sobě obsahuje skryté stopy 
po výkyvu starším. Všeobecně lze říci, že střídání tep-
lejších a chladnějších výkyvů bylo velmi drastické, 
hlavně co se týče vegetace. Vizualizace různých pro-
středí (step, tundra, lesostep atp.) objasní, co výkyvy 
teplot znamenají.
Spodní pás rozvádí období mladého paleolitu, dopo-
sud poslední zalednění a výskyt a vývoj moderního 
člověka. 
V literatuře se potkáváme s nejrůznějšími pojmy – geo-
logickými, archeologickými, klimatickými. Pleistocén, 
Paleolit, Würm, Aurignacién… často jeden dějinný 
okamžik, nahlížený různými vědními obory. Málo kdo 
si umí informace seřadit, natož zapamatovat. Velký 
přehledný panel doplněný obrazovými přílohami tomu 
má napomoci. 

7.2.
schéma systému cirkulace mas 
ve světovém oceánu
Systém hlubinných i povrchových proudů vyrovnává 
rozdíly ve slanosti a teplotě moří v různých částech 
planety. Výkonnost tohoto výměníků a tedy účinnost 
globálního rozmísťování energie závisí na mnoha  
faktorech. Při absenci některých z nich se může 
i zastavit. Důsledkem je prudké ochlazení polárních 
oblastí a přehřívání (spojené s vysušováním) v tropic-
kých a subtropických oblastech. Zastavení činnosti 
výměníků bývá patrně bezprostřední příčinnou nastar-
tování dob ledových.
Rozvinutá plocha kontinentů je v trojrozměrném modelu 
potopena do akvária. V kapalině, představující svě-
tový oceán, je umístěn barevný LED pás naznačující 
proudění (ochlazování, oteplování, stoupání a klesání 
vodní masy). Na souš se promítají klimatické dopady 
– zalednění nebo přehřívání a vysychání tak, jak se 
v různých částech světa projevují.

7.3.
změna ekliptiky Země, důvody 
začátku doby ledové, periody 
střídání klimatických poměrů
Zdrojem klimatických oscilací jsou změny množství 
sluneční energie dopadající na zemský povrch. Je to 
dáno změnou trajektorie oběhu Země kolem Slunce 
a změnou  sklonu zemské osy vůči rovině ekliptiky. 
Čím je zemská osa kolmější vůči rovině ekliptiky, tím 
méně slunečního svitu dopadá na oblast pólu, přibý-
vají tak plochy trvale pokryté ledem a sněhem, které 
zpětně lépe odráží sluneční paprsky do atmosféry 
a celý proces ochlazování eskaluje. Jednoduchá ani-
mace vysvětluje převratnou teorii M. Milankoviče. Ten 
na počátku 20. století vypočetl cykly s pravidelnými 
amplitudami (23, 40 a 100 tisíc let), které současný 
laboratorní výzkum vzorků získaných z hlubinných 
podmořských a ledovcových vrtů v principu potvrzuje. 

7

Vizualizace interiéru od vstupu
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7.4.
fáze zalednění
Změny ekliptiky provází naší planetu od počátku jejího 
vzniku. Jak je tedy možné, že se začaly formou výraz-
ných klimatických cyklů projevovat až v průběhu 
posledních 2 milionů let? Ukazuje se, že příčinou 
může být posun litosférických desek, kontinentů 
do vysokých zeměpisných šířek. A tím trvalé podchla-
zení pevniny v okolí pólu. K tomu přistoupil ještě tekto-
nický zdvih značné části pevniny do kilometrových 
výšek nad hladinu moře, jako další generátor ochlazo-
vání planety. 
Plastický model Evropy a severního pólu a projekce 
na něj ukazuje míru zalednění v různých dějinných 
fázích.  Návštěvník má možnost zvolit si období, pro-
jekce zobrazí okraje i plochu kontinentálního i hor-
ského ledovce.

Svět byl před 21 000 lety, na vrcholu poslední doby 
ledové, zcela odlišný od dnešního. Led se v Evropě 
rozšířil na jih do střední Anglie a v Severní Americe až 
za Velká jezera. Jižně od ledových plání se rozkládala 
ohromná plocha loukám podobné travnaté vegetace, 
nazvané „mamutí step” po jejím nejslavnějším obyva-
teli, srstnatém mamutovi. Dále na jih byla mozaika 
parkových krajin a otevřených lesů, které byly 
v Severní Americe domovem mamuta Kolumbova. 
Jinde rostla vegetace podobná jako v moderních 
stepích, poušti, subtropické savaně a v tropických 
lesích, ačkoli jejich pásma byla odlišná od dnešních. 
V těchto oblastech mamuti nežili.
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sokl průměr 0,4 m
+ kinetický model

7.6
gra�ka 1,5 x 6,1 m

7.9
sokl  0,3 x 0,3 m
+ vzorek materiálu

7.10
gra�ka 1,5 x 3,9 m

7.1

7.2

7.3
7.8
směrový reproduktor
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7.5.
vznik říčních teras – glaciály 
a interglaciály
Rozsáhlá zalednění se několikrát opakovala. Důkazem 
je studium ledovcových údolí.  Štěrkové terasy v růz-
ných výškových úrovních dnešních údolí jsou pozůstat-
kem pozice dna masivních řek, které odváděly proudy 
vody a materiálu z tajících ledovců v teplých výky-
vech. S každým dalším zaledněním a oteplením = 
odtáváním, se řeka zařezává hlouběji do terénu, vždy 
v trochu jiném profilu. 
Jednoduchá animace znázorňuje tento důkaz střídání 
teplot.

7.6.
vznik spraše (tlaková výše nad 
Skandinávií – prach v předpolí 
ledovce – nezalesněná krajina, 
vítr – cicváry – terénní 
překážka)
Spraš je typický čtvrtohorní sediment, ledových dob. 
Vzniká postupným a dlouhodobým usazováním jem-
ného prachu hnaného větrem. Ten se ukládal na mís-
tech, kde poklesla rychlost větru, např. za horskými 
hřebeny, v údolích, či před výraznými překážkami. 
Prach pocházel z vysušených a erozí odhalených 
partií terénu v předpolí severského ledovce. Šíří se 
pouze v suché, chladné a bezlesé krajině.
Velká grafika v polozavřené eliptické kapse piktogra-
movou formou vysvětluje proces vzniku spraše. Od sta-
bilní tlakové výše na trvale zamrzlou Skandinávií přes 
předpolí ledovce po výsledný vzorek sedimentu. (7.9.) 
Uprostřed kapky je prachový vír. (7.7.) Jednoduchý 
efekt je znakem suchého větrného prostředí, které 
v době ledové na našem území dominovalo.
Směrový reproduktor atmosféru doplní zvukem pukají-
cího ledu (7.8.)

7.10.
řez předmostským návrším
Základem předmostského návrší byl protáhlý hřeben 
devonských vápenců s dvěma vyvýšenými vrcholy – 
Skalkou a Hradiskem. Podél něj se v průběhu tisíců let 
usazovaly sprašové peřiny. Na závětrné jihozápadní 
straně fungovalo strategické sídliště lovců mamutů.
Grafika na vnějším plášti eliptického panelu zobrazuje 
rekonstrukci tehdejšího terénu s mocností spraše, tak 
i nejstarší kresby řezu návrším jak ho zachytil J.Knies 
roku 1884 při první fázi archeologických vykopávek. 
Oblouk grafiky nás nenápadně převede k proskleným 
dveřím, za kterými se skrývá to pravé tajemství, zářez 
do sprašové stěny.

Vzorek spraše (7.9)

Kvartérní sedimenty

Profil ledovce

Jeden z prvních kresebných záznamů návrší 
v Předmostí dokládající existenci dvou vrcholů – sche-
matizovaný řez. M- mohylový násyp, domnělé trosky 
středověké tvrze. (dle J.Kniese, kolem roku 1880)

Průběh těžby v Předmostí, fotografie z hliníků,  
30.léta 20.století. (MZM, foto Karel Absolón)

Vizualizace interiéru
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Ve spraši je odtěžen zářez na celou výšku kopce, 
cca 11 m. V průřezu na bočních a čelní stěně 
můžeme pozorovat tzv. stratigrafii (studuje 
stáří sedimentárních vrstev hornin, určuje staří 
těchto vrstev na základě jejich navrstvení. Datování 
hornin se provádí absolutně nebo relativně - vzhle-
dem k ostatním vrstvám). Zobrazené období, 
které bude přesně určeno až při samotném terén-
ním provedení, se odhaduje na posledních  
110 000 let Země nestabilního vývoje přírody 
a klimatu. Celý sprašový profil proto můžeme 
nazývat „Kalendář věků“ nebo „Dějiny klimatu 
Země“. 
V navrženém místě bylo provedeno měření geora-
darem. To zjistilo, že tvrdé skalnaté jádro (devon-
ský vápenec) se předpokládá v hloubce přibližně 
13 m. Je tedy předpoklad, že sprašový profil – 
exponát „in situ“ zachytí sled geologických vrstev 
z poslední doby ledové. Vrstvy z extrémně chlad-
ných a suchých období (spraše), budou střídány 
vrstvami z teplejších a vlhčích mezidobí, kdy se 
tvorba spraší zastavila a na povrchu se začaly 
tvořit půdy. Pro představu budoucího průběhu vrs-
tev slouží výzkum sprašové stěny provedený cca 
o 30 m severněji pod vedením Dr. K. Žebery 
v roce 1952.
Celý prostor je jakýsi novodobý „loch“. („Svahů 
Hradiska se k osídlení využívalo i v pohnutých 
chvílích. Byly do nich hloubeny prostorné záso-
bárny a dokonce i chodbovité podzemní dočasné 
útulky, tzv. lochy, v nichž se ukrývali před proná-
sledováním v 17. století hlavně novokřtěnci. 
Takové skrýše zjistil při výkopech M. Kříž na par-
cele č. 747“ B. Klíma – Lovci mamutů z před-
mostí) Zda gravettienský člověk vytvářel ve spraši 
svá obydlí už nezjistíme, ale vzhledem ke snad-
nosti vybudování to nepravděpodobné není. 

Prostor je zastřešen sklem, difuzní světlo proniká 
až k patě profilu i přes pororoštové stupně 
a podesty dřevěného „lešení“ schodiště. A voda 
nás vede dál. Stéká po betonové stěně odkudsi 
seshora. Návštěvník stoupá po čase, po vrstvách, 
podél archeology začištěných pásů spraší, které 
jsou střídány pásy informací. Střídání epoch, kli-
matu, proměny krajiny, různá fauna … to jsou 
dedukce a závěry výzkumu převedené do pikto-
gramové a vizuálně přehledné grafiky.
Stavba profilu, přesněji těžba zeminy je prová-
zena archeologickým výzkumem kulturních vrstev. 
Gravettienská vrstva v této části již mizí, pod ní se 
ovšem může objevit kultura středního paleolitu, 
neandertálská.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.1 Výstavní místnost 35,2 m2

1.2 Schodiště 44,5 m2

1.3 Výtahová šachta 2,8 m2

2.1 Technická místnost 29,6 m2

Zastavěná plocha: 94,0 m2

Obestavěný prostor: 568 m3

Vytěžená zemina: 805 m3

Sprašový objekt je počátkem placené části – Osady a obsahuje expozici kapitol 7. Vývoj Země 
a 8. Sprašový profil. 

Poloha sprašového objektu v rámci areálu je 
dána výskytem archeologických kulturních vrs-
tev v kopci, morfologií a geologií terénu a ply-
nulostí prohlídkové trasy. Existence zajímavých 
resp. výrazných kulturních vrstev byla vytipo-
vána archeology, východní strana kopce se 
svými prudkými svahy je vhodná pro vyhlou-
bení krátkého zářezu s velkým převýšením 
a vzdálenost objektu od vstupního turniketu 
S03 je necelých 40 metrů. Zároveň byla 
v tomto místě seismickým georadarem proká-
zána mocnost sprašového profilu do hloubky 
více než 12 metrů - více viz. příloha Závěrečná 
zpráva o provedeném geofyzikálním měření.
Prostor pro sprašový objekt je uměle vyhlou-
bený zářez do kopce, který je 20 m dlouhý, 
4,5 m široký a v nejhlubším bodě 11,5 m 
vysoký. Sprašový objekt je pokračováním kon-
ceptu „nestaveb“ v Parku a Osadě, jeho výraz 
je volně inspirován ledovcovou morénou a není 
zařaditelný do standardní architektonické ter-
minologie. Ústí  zářezu je přehrazeno valem 
z volných kamenů, které tuto mezeru vyplňují 
a tvoří vlastně jedinou „fasádu“ objektu. 
Kameny různých hornin kopírují stoupání 
původního svahu. V kamenném valu je scho-
vaná výstavní místnost s expozicí o vývoji 
Země a místnost technická se zázemím audio-
vizuální techniky. V podlaze výstavní místnosti 
prochází kanál s vodotečí. Část kanálu je 
schovaná ve skladbě, další část o délce tři 
metry je přiznaná pod pochozím zasklením.  
Průchodem výstavní místností se návštěvník 
dostane do převýšeného prostoru - jámy - spra-
šového profilu se schodištěm. Schodiště překo-
nává resp. spojuje dvě výškové úrovně - Parku 
(231 m n.m) a Osady (239 m n.m) Návštěvník 
může na schodišti se širokými podestami sledo-
vat podrobně celou výšku sprašového profilu 
resp. jeho vrstev a stále je veden vodou, která 

stéká po zdi v betonovém korytu. Pro tělesně 
postižené je do prostoru schodiště vestavěn 
výtah se třemi stanicemi. Horní stanice nava-
zuje na nejvyšší podestu schodiště a je záro-
veň vstupem do tunelu gravettien I04 – pokra-
čováním prohlídkové trasy. Prostor sprašového 
profilu je chráněn proti srážkovým vodám plně 
prosklenou střechou.
Konstrukčně je výstavní místnost a výtahová 
šachta  řešena jako monolitický stěnový systém 
z vodostavebního betonu. V objektu není uva-
žováno s vytápěním, ale pouze s temperová-
ním pro případ, že by teplota uvnitř objektu 
klesla pod 5°C. Objekt bude napojen na roz-
vod NN, datový rozvod a z důvodu úklidu/
údržby na rozvod pitné vody a kanalizaci.  
Prostor sprašového profilu  je otevřená jáma, 
která je z důvodu nedostatečné stability 
samotné sprašové stěny zajištěna záporovým 
pažením - více viz. příloha Geotechnické 
posouzení proveditelnosti sprašového defilé. 
Výsledkem je střídání polí, svislých pruhů,  rost-
lého terénu - spraše a pažení na stěnách jámy. 
Pažení bude využito pro expoziční účely a  
jeho přesná podoba bude řešena v dalších 
stupních projektové dokumentace. Schodiště je 
řešeno jako dřevěná trámová konstrukce 
s podestami a stupni z pororoštu, tak aby 
v maximální míře propouštěly světlo.
Vzhledem k výskytu archeologických lokalit 
budou zemní práce v tomto místě podřízeny 
archeologickému průzkumu.

SPRAŠOVÝ PROFIL, 
KLIMATICKÝ KALENDÁŘ ZEMĚ

SPRAŠOVÝ OBJEKT 8S04

vizualizace – řezopohled sprašového objektu

vizualizace sprašového profilu s expozičními panely

ŘEZ PŘÍČNÝ   M 1:200

PŮDORYS 2.NP   M 1:200

PŮDORYS 1.NP   M 1:200

54 55



SPRAŠOVÝ PROFIL,
KLIMATICKÝ  
KALENDÁŘ ZEMĚ8

Statigrafické srovnání profilů pod hřbitovem (A – 
výzkum 1992) a v severovýchodní stěně Hradiska (B 
– výzkum 1989, C – výzkum 1992). Bazi všech pro-
filů tvoří spraš předposledního (risského) zalednění, 
včetně písčitých a soliflukčních poloh; je překryta 
narezlým půdním horizontem poslední (eemské) mezile-
dové doby. V profilech B – C leží v narezlém půdním 
sedimentu a v nadložních tmavých útržcích černozem-
ních sedimentů industrie středního paleolitu; datování 
do eemu potvrzují nálezy uhlíků dřevin, měkkýšů i ter-
moluminiscence (cca 100 000 let). V profilu A leží 
těsně nad narezlým půdním sedimentem plně vyvinutá 
kulturní vrstva gravettienu (26 000 – 27 000 let), 
kterou v profilech B – C nahrazují jen přemístěné 
útržky gravettské vrstvy (25 000 let). Následuje spraš, 
v profilu A zvrstvená, s glejovým horizontem, v profi-
lech B – C redeponovaná. Profily uzavírá vrstva 
poslední würmské spraše a recentní půda.

Přibližně 20 m severněji od navrho-
vané pozice sprašového profilu (sta-
vebního objektu S04) na přelomu 80. 
a 90. let prováděl prof. J. A. Svoboda 
archeologický výzkum. Z jeho záznamu 
vybíráme:
V roce 1943 našel geolog Josef Pelíšek několik 
středopaleolitických artefaktů v hnědavé půdě 
v jižní sprašové stěně Hradiska. V letech 1952 – 
1953 získali Karel Žebera, Vojen Ložek, Oldřich 
Fejfar a skupina dalších geologů první ucelené 
soubory nástrojů středního paleolitu na severový-
chodním okraji Hradiska, kde artefakty tvořily dva 
horizonty v přemístěných půdních sedimentech. 
Tehdy byly datovány do posledního (würmského, 
resp.viselského) zalednění. V letech 1989 – 1991 
jsme profil K. Žebery znovu začistili a prozkou-
mali jsme přilehlý pás kulturního souvrství. Přitom 
se ukázalo, že tyto půdní sedimenty jsou starší, 
a to z poslední meziledové doby (eemský intergla-
ciál) a jen částečně také z počátku následující 
poslední doby ledové (würmský glaciál).
V roce 1992 byl proveden ve vytypovaném pro-
storu o rozměrech 10 x 5 m větší plošný odkryv. 
Opět se objevila nápadná, načervenalá intergla-
ciální půda probíhající ve spraši a v jejím nadloží 
čočky tmavých, humózních půdních sedimentů, 
rozvlečených po velmi mírném svahu spolu 
s vápencovou sutí. Středopaleolitické artefakty 
ležely v obou půdách. Datování pomocí termolu-
miniscence rámcově potvrdilo, že toto souvrství 
vznikalo – s velkým intervalem korekce – někdy 
před 100 000 lety. Výše v nadložní spraši pak 
byly rozloženy také kosti a několik artefaktů gra-
vettienu, datované radiometricky k roku 25 040, 
tj. po kalibraci 26 500 – 27 000 let před součas-
ností.
Existenci dalších útržků kulturních vrstev lze jistě 
předpokládat i jinde uvnitř mocného reliktu spraší, 
dosud obklopujícího centrální masiv Hradiska. 
Zvláště zajímavá by mohla být situace při úpatí či 
ve stěnách vápencového jádra, dnes hluboko pod 
spraší. Větší odkryvy v těchto místech (jimž musí 
předcházet geofyzikální výzkum této situace) však 
v současné době nejsou aktuální a vzhledem 
k mocnosti spraše ani reálné.

Stratigrafie sprašového profilu zazna-
menaná Dr. Karlem Žeberou v roce 
1952 cca 30 m severněji od navrho-
vaného místa.

vizualizace schodiště ve sprašovém profilu

vizualizace – pohled na nástup na schodiště

Fotografické záznamy z výzkumu K.Žebery (detaily 
soliflukce) 
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Na vrchol Hradiska, „mezi lovce mamutů“, se 
návštěvník dostane tajemným tunelem. Vstup 
do něj je přibližně 2,5 m pod povrchem, v místě 
mladopaleolitické vrstvy (cca před 30 tis. lety) 
z poslední podesty sprašové věže. Pod pororošt 
podlahy  tunelu se vrací voda. Tentokrát protéká 
nepravidelně po vápencovém a štěrkovém pod-
loží. Občas se přidají tůňky - okysličené vývěry. 
Zmiňujeme tím, že minerální prameny vyvěrající 
z nitra Skalky byly kdysi zdrojem trvale nezamrza-
jící vody a tím jedním z podstatných faktorů trva-
lého osídlení v Předmostí.
Do stěn – „skály“ - je otisknuta abeceda Gravettienu 
– základní informace a pojmy… o průměrné tep-
lotě, floře a fauně, charakteru prostředí a společ-
nosti. Hesla, krátké věty (v několika jazycích) 
a piktogramy. Hlavním exponátem je kamenný 
hrot typu „La Gravette“. Dal celé epoše jméno. 
Pojmenovaný je podle místa naleziště, jihofran-
couzské jeskyně.
Světelný důraz je na tekoucí vodu, ta odráží miho-
tavé světlo na stěny. Podsvit připomíná světlo 
ohně, jediné umělé osvětlení pravěku.
Přibližně uprostřed tunelu se ze směrových repro-
duktorů ozve našlapování na zmrzlou krustu ledu. 
Čidlo vyhodnotí návštěvníkovu chůzi, synchronně 
s několika kroky (cca 6 – 8). A proboření. Bude to 
u obrazu zapadlého zvířete do ledu (skryté tůňky 
s tenkou vrstvou ledu pravděpodobně také fungo-
vali jako past).
Tunel má na svých koncích záhyby, tak aby se 
omezil průnik denního světla. V zatáčce před 
výstupem je do stěny otisknuta rytina z roku 1925 
– „představa života pod Skalkou 
Předmostenskou“.

TUNEL GRAVETTIEN,
ABECEDA OBDOBÍ  
LOVCŮ Z PŘEDMOSTÍ9

Texty na stěny:
Gravettien, komplexní lovecká společnost
(30 000 – 20 000 let před současností)
Zima dlouhá a studená bez větších sněhových  
pokrývek.
Léto výrazněji sušší (bezoblačné) slunečné a větrnější 
než nyní - mohlo být i poměrně teplé, málokdy pršelo 
– občas spíš silná bouře s krupobitím.
Jaro a podzim krátké a vlhkostně nevyrovnané.
Řeka Bečva těsně obtékala v korytě širokém až  
1,5 km předmostské návrší a měnila během roku svůj 
tok i vodnatost, takzvaná divočící řeka.
Travnatá step – docházelo ke slabé tvorbě půd (gleje), 
v Předmostí spíše keříčková tundra s přirozeným boha-
tým lučním porostem, ojedinělé ostrůvky stromů (boro-
vice, modřín, smrk, limba, jalovec).
V teplejším období i jedle, líska, dub, jasan, javor, 
jilm, tis.
Podél řeky a  minerálního pramene lze předpokládat 
hustá březová, olšová  a vrbová křoviska, s možným 
výskytem jehličnatého lesa.
Hojně lovená zvěř - mamut srstnatý, kůň sprašový, sob 
polární, vlk obecný, liška polární, liška obecná, zajíc 
bělák, rosomák.
Málo lovená zvěř – veledaněk, zubr, pratur.   
Vzácně lovená zvěř – nosorožec srstnatý, hyena jes-
kynní, rosomák, kočka divoká, pižmoň.
Ojedinělý lov - lev jeskynní, medvěd jeskynní, medvěd 
hnědý. Vizualizace – tunelu gravettien
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Představa života kolem Skalky v Předmostí podle Forestiera 
z roku 1925.

Hrot „La gravette“

Rozvinutý řezopohled – schéma expozičních ploch
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TUNEL GRAVETTIENI04

Rozvinutá délka tunelu: 41,3 m
Převýšení 2,0 m
Zastavěná plocha 124,3 m2

Obestavěný prostor 385 m3

Tunel gravettien přenese návštěvníka ze schodiště spra-
šového objektu S04 do pravěké vesnice - kapitola 9. 
Tunel je v exteriéru čitelný pouze při svém ústí do Vesnice. 
Ústí je „zamaskováno“ volnými  balvany. Interiér tunelu je 
vyskládán z expozičních panelů – kapitola 8., které pro-
stor dynamicky rozvíjejí.
Konstrukční profil tunelu, 3 x 2,5 m – š. x v., je o něco 
větší než výsledný světlý rozměr, který je částečně zabrán 
expozičními panely. Podlaha, po které jde návštěvník, je 
zhotovena z pororoštových panelů, pod kterými protéká 
voda pramenící v minerálním vývěru.
Konstrukčně je tunel je chodba zhotovená z monolitic-
kého nebo prefabrikovaného betonu do jámy, která je 
v celé své délce vyhloubená z povrchu. V základové 
spáře budou provedena opatření, která zabrání průsaku 
srážkových vod do sprašového profilu. 
Objekt bude napojen na rozvod NN a slaboproudu. 
Není v něm uvažováno o vytápění. Větrání bude zajiš-
těno samočinně komínovým efektem. 

PŮDORYS M 1:200

ŘEZ M 1:100

Stručná charakteristika gravettienské společnosti zaměřená 
konkrétně na stanici lovců mamutů v Předmostí  v intencích 
závěrů současné archeologie.  Do tohoto rámce je nutno  
navrhnout (dle možností) prezentace exteriérové expozice 
Horního Mamutova tak, aby odpovídaly současnému dosa-
ženému stupni poznání života lovců mamutů.  
Lovci mamutů v Předmostí – gravettien 
(30 000 – 20 000 let před současností)

Přírodní prostředí 
(v základních rysech připomíná jihozápadní Sibiř)
-  zima dlouhá a studená bez větších sněhových pokrývek 
(spíše dlouhodobě mrzlo) > v krajině dostatek potravy pro 
mamuty v podobě suché trávy, v Předmostí navíc předpo-
klad stálého nezamrzajícího zdroje vody z minerálních 
vývěrů.

-  léto výrazněji sušší (bezoblačné) slunečné a větrnější než 
nyní - mohlo být i poměrně teplé, málokdy pršelo – občas 
spíš silná bouře s krupobitím.

-  jaro a podzim krátké a vlhkostně nevyrovnané.
-  řeka Bečva unášející velké množství písku a štěrku těsně 
obtékala v korytě širokém až 1,5 km předmostské návrší 
a měnila během roku svůj tok i vodnatost – typ tzv. divočící 
řeky (dosud např. v Himalájích), koryto zarostlé rákosím 
bažinaté a těžko prostupné.

-  na prachových sedimentech (spraších) musela růst vegetace 
– travnatá step – a docházelo ke slabé tvorbě půd ( gleje, 
černozem) – v podmínkách Předmostí spíše keříčková tun-
dra s přirozeným bohatým lučním porostem, v krajině ojedi-
nělé ostrůvky stromového pokryvu (borovice, modřín, smrk, 
limba, jalovec) ale v teplejším období i jedle, líska, dub, 
jasan, javor, jilm, tis (kopce pravděpodobně bez stromo-
vého pokryvu).

-  podél řeky Bečvy lze předpokládat hustá březová a vrbová 
křoviska, olše (totéž v místech s vodní plochou u minerál-
ního pramene) s možným výskytem jehličnatého lesa.

Fauna
-  hojně lovená - mamut srstnatý, kůň sprašový,sob polární, vlk 
obecný, liška polární, liška obecná, zajíc bělák, rosomák.

-  málo lovená – veledaněk, zubr, pratur.   
-  vzácně lovená – nosorožec srstnatý, hyena jeskynní,  
rosomák, kočka divoká, pižmoň.

-  ojedinělý lov - lev jeskynní, medvěd jeskynní, medvěd 
hnědý.

Společnost
-  jedná se o kočovnou loveckou společnost sledující tahy 
zvěře. K zajištění obživy museli být stejně pohybliví jako 
zvěř a tomu bylo vše podřízeno, od nástrojů po obydlí 
– vše v případě potřeby  nutno snadno zabalit a přenést 
na nové místo. Skupina lovců, žen a dětí čítající celkem  
20 – 50 osob se pravidelně pohybovala krajinou, kterou 
dobře znala a mohla během roku založit i více než deset 
různých tábořišť. 

-  komunita žila pravděpodobně v rodovém uspořádání odvo-
zeném po mateřské linii v jejichž rámci existovaly rodiny. 
Sociální postavení mužů a žen bylo výrazně odlišné -  muži 
zajišťovali lov a výrobu nástrojů, ženy zajišťovaly denní 
chod sídliště a staraly se o  sběr a rodinu.

-  lovci mamutů byli anatomicky moderní lidé atletických 
postav lišící se v nepatrných rozdílech od dnešních lidí 
(např. zakulacení mozkovny, zkrácení dolní čelisti a zvýraz-
nění brady, zmenšení nadočnicových oblouků, zúžení 
obličeje apod.). Muži byli v průměru okolo 175 cm vysocí, 

ženy okolo 160 cm. Jedinci, pokud se dožili dospělosti, 
umírali před 40. rokem života – neznamená to ale , že se 
nedožívali i vyššího věku.  

-  blíže nespecifikovaný kontakt mezi populacemi neandrtálců 
a lovců mamutů (znaky, které připomínají neandrtálce jsou 
popisovány  na lidských kostrách z hrobového areálu 
v Předmostí – možná hybridizace). 

-  předpokládaná domestikace psa.
-  poprvé v dějinách lidstva zaznamenány počátky výroby 
keramiky (jednoduché hliněné pícky) a tkaní  textilií (kop-
řiva) – důkaz znalosti technologie tkaní objeven v otiscích 
několika typů vazeb, šňůr, uzlíků a sítí na dochovaném 
keramickém materiálu. Mimo náhodně vypálených hrudek 
hlíny, které tvořily omaz ohniště nebo konstrukce obydlí se 
našly také fragmenty modelovaných figurek, nejčastěji 
zvířat. Záměrné zničení figurek pravděpodobně souvisí  
s prováděným kultem k zajištění úspěšnosti lovu.

Potraviny
-  vyspělá společnost lovců mamutů byla schopna díky svým 
komunikačním schopnostem a vyspělým loveckým zbraním 
prakticky ulovit vše v tehdejší krajině. Od složitého úkolu, 
který představoval lov mamuta předpokládající  promyšle-
nou organizaci a dokonalé zbraně (nalezeny  až 10 cm 
velké pazourkové hroty, které se nasazovaly do oštěpů) až 
po lov malých zvířat, na který stačily jednoduché nástroje 
– sítě a klacky  - a mohly je zvládnout i ženy a děti. 
Organizaci lovu mamutů neznáme. Lze dedukovat využí-
vání přírodních pastí – srázy, zamrzlé tůně a bažiny – kde 
byly slabší nebo mladé kusy cíleně naháněny či načaso-
vaný náhlý útok skupiny lovců vrhajících oštěpy z větší 
vzdálenosti a čekajících ve skrytu až raněné zvíře zeslábne 
a bude snadnější kořistí. K lovu ptáků mohly sloužit dřevěné 
šípy s tupými konci, které nepronikly peřím, ale zabily 
nárazem. Rybolov umožňovaly kostěné harpuny na dřevěné 
násadě, pletené sítě a z proutí a lýka pletené koše a vrše.

-  přebytečné maso z větších úlovků bylo zpracováváno pro 
dlouhodobé skladování – rezerva pro nepříznivá období. 
Užívaly se sice archeologickým záznamem nedoložitelné, 
ale za pomocí etnografických paralel předpokládané 
způsoby úpravy masa sušením na slunci a v ohni, který je 
současně vyudil. Z jiných lokalit je doloženo uchovávání 
masa také v zemních jámách – přes léto rozmrzala jen 
povrchová vrstva půdy asi do 1 m hloubky, takže bylo 
možno vykopat jakousi přírodní lednici a promrzlá půda 
uchovala maso stejně jako současné mrazničky.     

-  druhým hlavním způsobem získávání potravy byl sběr rost-
linné stravy – sběr pravděpodobně zajišťoval víc než polo-
vinu celkového množství potravy. Díky extremnímu klimatu 
krajina disponovala obrovskou  diverzitou. Každé vlhčí 
a zastíněné místo bylo porostlé lesem, v údolích potoků se 
nacházely druhově bohaté louky, svahy zaujímala  parková 
tajga a step. Během několika set metrů chůze bylo možno 
projít v podstatě několika vegetačními pásy. Taková krajina 
nabízela nepřeberné množství rostlinných druhů s širokou 
možností využití – sběr bobulí, kořenů a natí, získávání hlíz, 
sběr hub apod.(doloženo drcení rostlinné stravy).

Pracovní nástroje
-  kamenné nástroje: základní surovinou štěpné silicity:  
– pazourek, radiolarit, rohovec a různé druhy křemenců 
sloužících k výrobě nástrojů. Mimo těchto kvalitních surovin 
byly upravovány pro hrubší práce (např.  rozbíjení kostí, 
ukotvení konstrukcí apod.)běžně dostupné valouny z říční 
terasy. K nejvíce užívaným nástrojům (vyráběných pokroči-
lou technikou) patří různé typy rydel, škrabadel  a retušova-

ných čepelí – nástroje lze vzájemně kombinovat -  a přede-
vším hrotů (hrot typu La Gravette dal celé kultuře jméno) 
zasazovaných dle velikosti do oštěpů nebo šípů. 
Dokonalou techniku zpracování představují tzv. listovité 
hroty (tenké a protáhlé, oboustranně plošně retušované 
hroty tvarem připomínají např. list javoru nebo jeřábu). 
Vrchol v technologie štípání kamene představuje technika 
výroby mikrolitů (mikrohroty i se zpětnými háčky, mikrorydla 
) umožňující výrobu složených nástrojů s libovolným tvarem 
ostří, které bylo zasazeno a zatmeleno do násady ze dřeva 
nebo kosti a díky nízké hmotnosti a štíhlosti hrotu zajišťo-
valo  vysokou průraznost – nic dokonalejšího z kamene 
nelze vyrobit, navíc lze nástroj opravit pouze výměnou 
jedné z poškozených částí.

-  kostěné nástroje: kosti  a mamutovina byla zpracovávána 
broušením, štípáním, vrtáním a rytím. Škála užití je velmi 
pestrá – od okrasné a symbolické (závěsky a spinadla 
oděvů z mamutoviny,kostěné ozdobné přišívky a kostěné 
jehlice do vlasů, kosti s pravidelnými zářezy představují 
možné počítadla, jiné s geometrickým motivem pravděpo-
dobnou mapu krajiny, rytiny a plastiky z mamutoviny slou-
žící patrně ke kultovním účelům) přes pracovní ( kopáče 
a nástroje ze sobích parohů, rypadla z mamutích žeber, 
lžícovité a lopatovité tvary  ze silných mamutích kostí, vidli-
covité nástroje z mamutoviny, kostěná šídla určená k šití, 
dlouhé a úzké hroty z mamutoviny, které byly zasazovány 
do dřevěných oštěpů a kopí, kyje ze stehenních mamutích 
kostí, válcovité kusy mamutích klů sloužící jako drtiče, 
buchary a palice, dýky ze lvích lýtkových kostí, kostěné 
háčky k udicím apod.) až po konstrukce obydlí.

-  dřevo (vyskytovalo se poměrně v malém množství, takže 
– především v Předmostí -  se používalo jako topiva hlavně 
mamutích kostí obalených tukem) nacházelo využití při 
stavbě konstrukce obydlí a při výrobě násad nástrojů, šípů, 
luků a oštěpů. Lýko a kůra sloužily k výrobě různých schrá-
nek a košů – např. pasti na menší zvěř, rybolov.  

Rituály
-  výrazně rozvíjený šamanismus popř. totemismus související 
s plodností žen, mateřstvím narozením, smrtí, lovem a kli-
matem , předpoklad provádění iniciačních obřadů. K těmto 
účelům vyráběny sošky venuší vyřezávaných z mamutoviny 
a pálených z hlíny (v Předmostí plastiky těhotných žen ze 
záprstních kůstek mamuta), pazourkem ryté stylizované 
rytiny do mamutího klu, schematizované zvířecí plastiky, 
deskovité kruhové terče (související s kultem slunce?), 
docházelo snad i k úpravám lidských lebek do tvaru „kul-
tovní číše“.

-  hojné využívání minerálních barviv ke zkrášlování a k rituál-
ním praktikám (např. ve Věstonicích pokryty hlavy zemřelých 
ve známém trojhrobu červeným barvivem). Nejvíce použí-
vaná červená barva se získávala drcením hematitu pomocí 
drtičů a kamenných podložek, smíchaný prášek s tukem 
vytvořil mazlavé červené barvivo dobře držící na všech 
površích. Další barviva byla vyráběna z uhlíků, drceného 
vápence a hlíny.

-  určité představy o posmrtném životě – velká variabilita 
způsobů pochovávání zemřelých i způsobu pohřbívání  - 
z nálezů lze usuzovat, že pohřbeno bylo pouze malé pro-
cento tehdejší populace. V Předmostí ojedinělý nález 
pohřebního areálu s více jak dvaceti jedinci (bez ozdob) 
u bývalého masivu Skalky související snad již s cíleným 
odnášením zemřelých ,,ke skále,,.

Oděv, ozdoby
-  nalezená kostěná šídla potvrzují osvojené znalosti šití. 

Oděvy z kůže musely být kvalitně zhotoveny, aby zabránily 
pronikání chladu (žádné kusy hrubé kůže přehozené přes 
tělo). Z kvalitně vyčiněných kůží byl pomocí šídla a tenkých 
kožených řemínků ušit oděv chránící dokonale tělo, včetně 
chráničů hlavy, rukou a nohou. K sepínaní oděvu a jeho 
částí bylo užito kožených řemínků a kostěných spínadel, 
pravděpodobně možné zdobení pomocí našitých kostěných 
korálků, ulit apod.
-  v sídlištích nalezeny závěsky z provrtaných oblázků a ulit 
měkkýšů,ze zvířecích (výjímečně i lidských) zubů, z mamu-
toviny ve tvaru korálků zdobených řezbou, kapkovitých 
závěsků tzv. grandlí. Mimo ozdobných závěsků byly také 
nalezeny ploché zápony nebo čelenky vyřezané z mamuto-
viny a zdobené rytými motivy. Z některých plastik venuší  
lze odvodit složitou úpravu účesu.

Sídliště
Tábořiště lze rozdělit na letní (pochodová) – menší tábořiště 
odkud se podnikaly různě dlouhé lovecké výpravy a zimní 
(stabilnější), kde je možné předpokládat spojení několika 
loveckých skupin. Umístění sídliště, zvláště v klimaticky nepří-
znivých podmínkách, bylo pečlivě vybíráno. Polohu 
v zásadě ovlivňovaly tři faktory: dostatek zvěře a využitel-
ných rostlin, blízkost vody a ochrana před nepřízní počasí. 
V Předmostí, vedle Věstonic a Pavlova, byly takové pod-
mínky vytvořeny. Krajina  u vyústění Moravské brány byla 
porostlá rozlehlou keříčkovou tundrou táhnoucí se k jihu 
a jihozápadu s dostatkem zvěře v dosahu řeky Bečvy a síd-
liště chránil před ostrými severovýchodními větry mocný 
sprašový hřbet navátý mezi vápencovými skalisky Hradiskem 
a Skalkou. Další výhoda  - stálý vývěr vody z minerálních 
zdrojů zajišťující napajedlo s nezamrzající hladinu  po celý 
rok a strategický přehled po krajině z vrcholu Skalky – vytvo-
řila ideální podmínky pro založení prvního stabilnějšího 
sídliště v dějinách. Usedlý život s sebou nesl mnoho dalších 
projevů, od výrazného rozvoje umění až po rozvoj technologií
-  jádrem sídliště byla ohniště a obydlí, umožňující základní 
funkce: nocleh, vaření, topení a osvětlení pracovního pro-
storu. Ohniště měla specializovaná určení – jiná sloužila 
k vaření jiná k topení. Vnitřní ohniště sloužila hlavně pro 
vyhřívání stanu a byla obložena kameny kumulujícími teplo 
na principu akumulačních kamen. V zimním sídlišti se vět-
šina dění soustředila kolem vnitřního ohniště uvnitř obydlí. 
Lovci zde vyráběli kamenné nástroje, zpracovávali kůže 
a kosti a vařili – doložena existence tzv. varných jamek 
v dosahu ohniště sloužících patrně k přípravě „mamutích 
polévek“.

 Letní sídliště z lehkých konstrukcí měla venku další ohniště, 
kolem nichž byl soustředěn život společnosti. Sídliště se 
mohla skládat z několika obydlí s možným samostatným 
obydlím šamana. Na okraji sídliště se hromadily skládky 
kostí s převažující složkou mamutích kostí. 
-  obydlí lze s největší pravděpodobností přirovnat k existují-
cím obydlím přírodních národů – indiáni v Severní Americe, 
Evenkové na Sibiři, Eskymáci v Kanadě ( tepee, evenské 
jurty). Jedná se o lehké konstrukce ze dřeva či dlouhých 
zvířecích kostí  potažené kůží (velké mamutí kosti s vyláma-
nými důlky se používaly k ukotvení dřevěných tyčí  a kůlů.
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…„časový teleport“. Mínus třicet tisíc let. Sen kaž-
dého dítěte a možná i většiny dospělých – podí-
vat se do pravěku. Jak to tenkrát bylo? Podvědomě 
si vybavíme K. Zemana a jeho nesmrtelný animo-
vaný film z roku 1955 inspirovaný ilustracemi  
Z. Buriana – Cesta do pravěku. Čtveřice chlapců 
se tehdy na pramici vydala proti proudu Řeky 
času na fantastickou výpravu do historie Země. 
…i návštěvník se proti toku dostal na vrchol 
Hradiska. Mezi lovce. Do jejich osady. Jsme 
u pramene. Příběh vody, která měnila podobu, 
a vedla nás od vstupu končí, začíná příběh gra-
vettienského člověka, lovce mamutů.
V uzavřené kotlině, za terénními překážkami 
a pod západní stěnou skály, na závětrné straně je 
vybudována replika osady. A to v intencích závěrů 
současné archeologie. Vizuálně odpovídá sou-
časnému dosaženému stupni poznání života lovců 
mamutů. Exteriér – „urbanismus“ – okolí sídliště 
neruší žádné současné prvky. Jakoby obyvatelé 
odešli chvíli před námi. Vidíme pět staveb – chat 
a zázemí vesnice – sušáky masa, venkovní ohniště, 
varné jamky, skládku kostí, vydělávání kůží…  
Předmostí bylo trvalým tábořištěm s hojností stádní 
zvěře. Kosti zvířat byly používány nejen 
na nástroje, ale i na topení a jako stavební mate-
riál obydlí. Proto bude z „kostí a hlíny“ postavena 
venkovní vrstva replik. Bude kašírovaná na nos-
nou konstrukci betonových prefabrikovaných 
skruží. Inspirací pro stavení jsou obrazové rekon-
strukce Libora Baláka a naleziště v Meziřiči 
(Ukrajina) s obydlím postaveným z mamutích 
čelistí. Do každého „pra-obydlí“ může návštěvník 
vstoupit. Interiéry jsou různé, dle tématu. Fungují 
jako „výstavní pavilóny“.

VESNICE –
CELOROČNÍ SÍDLIŠTĚ,  
ČINNOSTI A DOVEDNOSTI  
GRAVETTIENSKÉHO ČLOVĚKA10

Vrcholek Hradiska – foto současného stavu

Vizualizace – naddhledová perspektiva vesnice 
lovců mamutů
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10.1.
replika interiéru
Návštěvník vstoupí do předsíně. V půlkruhové stěně 
proti vstupu jsou tři průhledy. Těmi je vidět do repliky 
interiéru. Dojem „reality“ je umocněný optickým trikem, 
díky kterému interiér „ožije“ lidmi. Prostor sledujeme 
přes polopropustné zrcadlo. A vidíme součet statické 
scény s odrazem projekce v zrcadle, na níž jsou nato-
čeni obyvatelé při běžných činnostech – děti si hrají se 
psem, přikládání na oheň, výroba nástrojů…
Další tři chaty mají strohý nekašírovaný interiér z pohle-
dového betonu. V každé je představena jiná činnost.

VESNICE – CELOROČNÍ SÍDLIŠTĚ,  
ČINNOSTI A DOVEDNOSTI  
GRAVETTIENSKÉHO ČLOVĚKA10

Všechny objevené příbytky z kostí jsou variacemi  
na stejné architektonické téma. Uspořádání obydlí  
se však různí. Mnoho z těchto táborů bylo obydleno 
především v zimě a poskytovalo prostor pro nejrůznější 
činnosti – vaření, výrobu nástrojů, opracování kůží.  
Je těžko určit, jak dlouho byly příbytky obydleny. 
Množství nalezených kostí však na některých lokalitách 
odpovídá tisícům uhynulých zvířat. Některé obydlí 
obsahují kosti z mamutů, kteří zřejmě zemřeli  
v rozmezí několika tisíc let.

Nosná konstrukce je provedena z prefabrikované 
železobetonové skořepiny cca 15cm tlusté o rozpětí 
přibližně 6m. Z venku je na hydroizolační vrstvu  
osazen kašír z umělých kostí hlíny či kůží. Interiér je 
řešen v každé chatě individuálně.

LEGENDA:

45°
poloprustné zrcadlo

pozorovací úhel

velikost obrazu
projekce

scéna
interiéru
obydlí

směrové
reproduktory

zvuk činností
z interiérů

plošný zobrazovač

10.1 replika
interiéru

návštěvníci

expoziční prostor
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10.1 replika
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návštěvníci

expoziční prostor
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10.1 replika
interiéru

návštěvníci

expoziční prostor

Rekonstrukce stavby v Meziřiči (Ukrajina).  
Byla vybudována z mamutích čelistí.
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10.3.
zpracování potravy
Zakouřený betonový prostor s centrálním ohništěm 
připomíná černou kuchyni. Návštěvník se dostane 
pouze po obvodu stanu, od středu stanu ho dělí 
zábradlí. Hlavní vjem je čichový. Sušené a uzené 
maso, doutnající ohniště… Scéna je doplněna 
projekcí dokumentů, které zachycují způsob života 
přírodních národů. Analogie jsou podstatnou součástí 
rekonstrukce pravěkých epoch.

VESNICE – CELOROČNÍ SÍDLIŠTĚ,  
ČINNOSTI A DOVEDNOSTI  
GRAVETTIENSKÉHO ČLOVĚKA10

10.2.
nástroje (nálezy)
Do interiéru je postavena exaktní výstavní paneláž. 
V zapuštěných vitrínách jsou nasvíceny opracované 
nástroje z kamene, klů, paroží, hlíny. Natočené video 
ukazuje rekonstrukci výroby kamenných hrotů z paz-
ourku v reálném čase.

ohniště - průměr 1,20 m

10.3 zpracování
potravy

návštěvníci

expoziční prostor
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návštěvníci

expoziční prostor

ohniště - průměr 1,20 m

10.3 zpracování
potravy

návštěvníci

expoziční prostor

technologické
zázemí

exponáty s popisem
nika - 1,25 x 1,8 m
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návštěvníci
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10.5.
meditativní stan, aneb 
nevybarvená omalovánka, 
poslech
Je čas na malý odpočinek. Poslední stan ho nabízí. 
Vstoupíme do tvarově reálné repliky se vším vybave-
ním. Vše je ale neutrální – bílé. Jakoby zkamenělé. 
Polyuretanový povrch. Návštěvník se může posadit, 
najít si své místo, u ohně, v koutě. Přemýšlet a dokres-
lovat si ve své hlavě. Na několika místech jsou slyšet 
tiché zvuky – ukolébavka, praskání ohně, načtené 
kapitoly z lovců mamutů E. Štorcha…
Pravěká osada je provedena s minimem klasických 
popisek. Informace se nacházejí uvnitř chat, aby se 
jim návštěvník, který po důvodech nepátrá, vyhnul 
a Hradisko vnímal pouze jako „procházku pravěkou 
krajinou“. Naopak zvídavému návštěvníkovi se 
dostane v interiérech dostatek poznatků o možné 
podobě sídliště starého cca 25 000 let. Z praktického 
hlediska jsou zároveň pod střechu umístěny technolo-
gie náchylné na nepřízeň počasí - zvuk, projekce 
a osvětlení.
Prostor osady je místem, které může ožívat při speciál-
ních návštěvních režimech jako je večerní prohlídka 
(ohně), muzejní noc (možnost přenocování), či speci-
ální akce (předvádění řemesel a ukázka opracování 
nástrojů, příprava pokrmů, či stavba stanu…)

VESNICE – CELOROČNÍ SÍDLIŠTĚ,  
ČINNOSTI A DOVEDNOSTI  
GRAVETTIENSKÉHO ČLOVĚKA10

10.4.
kůže, šití, oblečení, zdobení 
Přesto, že přímý archeologický doklad o oblečení, 
obutí či zdobení není možné získat, nepřímé důkazy 
existují. Některé sošky venuší mají složité účesy, 
dochovalo se mnoho kostěných ozdob, závěsků, či 
spínadel oděvů. Rovněž šídla na šití a oblázky sloužící 
k roztírání barviva. Na keramickém materiálu se také 
našly otisky překřížených vláken, šňůr, uzlíků a sítí. 
Průchozí stan je gravettienským „módním salónem“. 
Betonové stěny jsou vyzdobeny ornamenty a roztíra-
ným barvivem, představeny jsou způsoby zpracování 
kůží i šití oděvů. Jejich výroba může vzniknout jako 
experimentální proces, tzn. z tehdy dostupných materi-
álů a s tehdejšími nástroji.

Vzory moravského pavlovienu
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KOMUNIKACE V OSADĚ  
LOVCŮ MAMUTŮI05

ŘEZ  M 1:50

OPLOCENÍ OSADY LOVCŮ 
MAMUTŮS11

Celková délka: 347 m
Vzhledem k tomu, že kopec Osady je tvořen především navátými sprašemi, které jsou i při mír-
ných srážkách velmi kluzké a pro chůzi nepohodlné, bude nezbytné vytvořit osu prohlídkové 
trasy z konstrukce stabilní a bezpečné. Navržený štětovaný chodník je konstrukce sestavená 
z kamenů kladených nasvislo, mezery mezi kameny jsou vyklínovány drobnějším kamenivem, 
na kterém je rozprostřena a udusána vrstva zeminy bez příměsí humusu. Chodník je po stranách 
vymezen velkými kamennými bloky (obrubníky), které „těleso“ chodníku v příčném směru zpev-
ňují. Takto zhotovený chodník je velice odolný a trvanlivý, pro chodce bezpečný a v krajině 
prakticky nečitelný.

Celková délka: 225 m
Zábradlí má funkci bezpečnostní v místech, kde to doporučuje norma a funkci vymezující v mís-
tech, kde je vhodné usměrnit pohyb návštěvníků (v Parku i Osadě). 
Zábradlí bude zhotoveno z subtilních ocelových profilů - tyčí, které budou uchyceny přes styčnou 
plotnu k závitové tyči vetknuté přímo do rostlého terénu.

Celková délka: 357 m
Oplocení vymezuje hranici mezi placenou a neplacenou částí - Osadou a Parkem. Plot je dvou 
místech přerušen výběhy zvířat (vlci, medvědi), kde jeho funkci přebírá oplocení výběhů. v místě 
vstupu je v rámci oplocení osazen turniket S03. Oplocení bude provedeno z průmyslového 
ocelového plotu. 
Sloupky plotu budou uchyceny přes styčnou plotnu k závitové tyči, která bude kotvena přímo 
do rostlého terénu. Průmyslový plot bude sloužit především jako nosná kostra pro „živý“ plot, 
který bude vysazen zároveň výstavbou s průmyslového plotu. „Živý“ plot (vrbičky, břečťan atp.) 
časem pohltí ocelovou kostru a vytvoří „zelenou zeď“, která Osadu uzavře.
Výška oplocení je 2 m.

ZÁBRADLÍS13

LOVECKÁ STEZKA –
PASTI, ZBRANĚ, ZPŮSOB LOVU, 
STOPY, LOVENÁ ZVĚŘ, ZVUKY 
ZVĚŘE, LETNÍ PŘECHODNÉ TÁ-
BOŘIŠTĚ, LOVECKÁ SCÉNA11
Jednou z podmínek přežití v prostředí, kde tvrdá 
pravidla určuje sama příroda je schopnost se uži-
vit. Dnes si těžko dokážeme představit, co to zna-
menalo. Příroda určovala vše. Počasí nebyl jen 
rozmar, za stády zvěře se nejezdilo za zábavou 
či na dovolenou. Naše bydlení, automobil, kan-
celář, krytá nákupní pasáž… současný člověk drti-
vou většinu času stráví v interiéru, který jej od nepří-
zně počasí chrání a udržuje mu vesměs konstantní 
prostředí – jak teplotní, tak světelné. Venek - noc 
a den, teplo či mráz nás omezuje v daleko menší 
míře než přírodní společnosti. Připomeňme si, jak 
vzácný je pro nás pouhý pohled na noční oblohu 
mimo světelný smog sídel, či přenocování „pod 
širákem“. O schopnosti uživit se lovem či sběrem 
nemůže být ani řeč. Přesto se tyto dovednosti vště-
povaly výchovou, praxí a usazovaly se v našem 
genetickém kódu po desítky tisíc let. Nejsme sice 
již lovci zvěře, ale i my máme své kořisti, vůdce, 
šamany, i dnes se rádi sdružujeme kolem hořícího 
ohně. Prožíváme-li emoce my, současní lidé, proč 
by neměly nálady štěstí či strachu být součástí psy-
chiky pravěkého člověka? Archeologický výzkum 
to může jen těžko prokázat a ani nám se nemůže 
v expoziční zkratce podařit uvést návštěvníky 
do pocitu „být v divočině bez civilizace“.
Proto volnou krajinu nahrazujeme v následující 
exteriérové části prohlídky, lovecké stezce, 
dedukcí. Myšlení, schopnost organizace je to, co 
nám nad okolním světem dalo převahu. Cesta 
dlouhá cca 250m je „lovem správných řešení“. 
Nejedná se jen o kvízy a hry pro děti, ne všichni 
touží po tom vyplňovat zadané úkoly. Smyslem je 
představit staletími prověřenou domyšlenost lovec-
kých strategií. A také nástrojů, které jsou k lovu 
a následnému zpracování úlovků vyrobené. 
Archeologické nálezy (převážně kamenné či kos-
těné nástroje) a hypotézy doplní i záznam prů-
běhu lovu dnešních loveckých národů. Vždyť, pro 
běžného městského člověka je pouhé pozorování 
řezníka při vesnické zabijačce zážitkem - přesný 
časový rozvrh kdy-co-jak, zpracování všech částí 
zvířete, účelné nástroje, žádné zbytečné pohyby 
– rutina, řemeslo.
Libreto naznačuje různé možnosti řešení. Konkrétně 
bude téma zpracováno až ve scénáři, především 
herní prvky.

Vizualizace – nadhledová perspektiva areálu od severu
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LÁVKA „VYHLÍDKA”I06
Celková délka: 23 m

Lávka „Vyhlídka“ se nachází přibližně v polovině Lovecké stezky – kapitola 10. Lávka je konzola 
vysunutá nad skalním převisem, kde nabízí výjimečný pohled na hloubku celého prostoru býva-
lého kamenolomu s výběhem medvědů, jezírkem a „levitující“ lávkou šamana. 
Konstrukci této lávky, a ani těch následujících, bohužel nelze ztvárnit jako „nestavbu“ nebo ji 
skrýt. Nosná konstrukce lávky je řešena jako ocelová prostorová příhradová konstrukce zakrytá 
nášlapnou vrstvou z dubových fošen. Lávka je po obvodu lemována zábradlím z tyčových oce-
lových profilů a nerezové lankové sítě. Celá konstrukce lávky je velice subtilní, přesto to vždy 
bude prvek, který bude v prostoru velice dominantní.  Lávky jsou soudobé a technicistní, aby 
nemohly být omylem zaměněny za umění lovců mamutů. Pro posezení jsou na lávce navrženy 
lavice s výhledem do lomu.

11.1.
stopy
Do patinovaného betonu s polyuretanovou fixací jsou 
obtisknuty zvířecí stopy.

11.2.
zvířata
Na náhorní plošině je kamenitá tundra porostlá jen 
mechem a lišejníky (vzhledem k podnebí bude značná 
část kašír). Vidíme dřevěné stylizované sloupy – 
„totemy“. Stylizované tvary zvířat či vyryté reliéfy 
na povrchu sloupů vycházejí z mladopaleolitického 
umění. 
Každý sloup je „zasvěcen“ jednomu zvířeti. Ve výšce 
očí je část sloupu na otočném bubnu. Na něm jsou 
umístěny popisy (v různých jazycích). Ve sloupu je 
zabudovaný směrový reproduktor. Návštěvník si musí 
najít místo poblíž sloupu, ve kterém zvuk zvířete uslyší. 
Na deseti sloupech jsou zobrazena zvířata, která byla 
pro loveckou společnost důležitá, kterým lovci dávali 
symbolický význam – medvěd, tur, nosorožec, sob, 
jelen, zubr a bizon, lev, pižmoň, vlk, kůň. Záměrně se 
vyhýbáme největšímu, nejmagičtějšímu zvířeti – mamu-
tovi, jeho čas ještě přijde.

11.3.
pravěká střelnice
Terénní deprese po bývalé úvozové cestě ožívá pouze 
při mimořádných akcích, s průvodcem, s dozorem. 
Zde si mohou návštěvníci (především děti) vyzkoušet 
zbraně, nástroje, hodit oštěpem, vystřelit z luku…

11.4.
pozorovatelny
Lovecká stezka se kroutí po vrcholu Hradiska a nabízí 
pohledy ze srázů střídavě vlevo i vpravo. Zvířata, 
která před vstupem do osady viděl návštěvník v úrovni 
horizontu, jsou nyní pozorována z nadhledu, „z pře-
vahy lovce“. Doposud nespatřenými zvířaty je smečka 
vlků pod kopcem a medvěd v kamenné rokli – býva-
lém vápencovém lomu.

ŘEZ PŘÍČNÝ  M 1:100

PŮDORYS  M 1:200
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LÁVKA
LOVECKÁ SCÉNAI08

Celková délka: 39,4 m

Instalace „Lovecká scéna“ je výrazným dramatickým momentem lovecké stezky – kapitola 10 – 
umístěným na severozápadním svahu kopce. Lávka „Lovecká scéna“ tento výjev obkružuje v šes-
timetrovém poloměru, při kterém sklesává o 3,3 metru. Lávka je nezbytnou součástí komunikací, 
protože překonává ve sklonu přípustném pro pohyb tělesně postižených výškové rozdíly stávají-
cího členitého terénu v Osadě. 
Nosná konstrukce lávky je opět řešena jako ocelová prostorová příhradová konstrukce zaklo-
pená nášlapnou vrstvou z dubových fošen. Přibližně ve čtvrtinách rozponu je příhrada podporo-
vána dřevěnými sloupy kloubově uloženými na patky ve svahu. Lávka je po obvodu lemována 
zábradlím z tyčových ocelových profilů a nerezové lankové sítě. 

PŮDORYS M1:200

ŘEZ PŘÍČNÝ M1:100

11.5.
rybolov
Po prostorném úseku bez vegetace se po pravé ruce 
otevírá jedna z menších roklí. V ní pramení „divočící 
řeka“ – bystřina s častými meandry, které se významně 
mění podle ročních období a množství protékající 
vody. Po proudu pramene se vegetace zvedá k hustým 
keřovým porostům z lísek a olše, v houští spatříme 
rybařícího chlapce s harpunou a pravěkou variantou 
sítě.

11.6.
letní tábořiště
V Předmostí díky ideálním podmínkám a celoročním 
tahům zvěře vzniklo stálé sídliště. V letních měsících 
lovci ale pravděpodobně podnikali výpravy za zvěří 
i do kopců a hor, především za stády sobů. Přechodné 
– lehké tábořiště, nemělo takové nároky na stavbu 
i umístění stanu (světová strana, poloha v terénu) jako 
sídliště trvalé. Záměrně umísťujeme stany podobné 
indiánskému tee pee na vrchol, na hranu kopce. 
V interiéru jsou předvedeny zbraně a pasti.

11.7.
lovecká scéna, lov mláděte 
mamuta
Návštěvník pokračuje přibližně 40 m dlouhou lávkou 
(svažitou rampou), kterou sestoupá o čtyři metry níže. 
Ve velkém oblouku, který elegantně pluje prostorem se 
ocitne mezi korunami stromů vysoko nad prudkým 
svahem. Přímo pod sebou vidí rekonstrukci lovecké 
strategie v kopcovitém terénu. Ta vychází z hypotézy, 
kterou prokázaly kosterní nálezy na úbočích pálav-
ských vrchů (lokalita Dolní Věstonice a Pavlov). Z vel-
kých stád mamutů sledujících říční nivu bylo nutno 
oddělit vybraného jedince, spíše mladšího mamuta 
a zahnat jej do strže proti svahu. Velké zvíře zabrzdil 
kluzký, podmáčený podklad, zatímco člověku poskytly 
zvedající se boky rokliny výhodu převýšení k zacílení 
a úderu. Dramatická scéna viděná z nadhledu umožní 
návštěvníkům přehlédnout a pochopit celou situaci. 
Výjev umocní vnitřní pocit „jistoty“ pouhého pozorova-
tele kombinovaný s „nejistotou“ pocitu na lávce.

pastevci sobů na severním Jamalu. (foto V.Jankovská)
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Druhým hlavním způsobem získávání potravin byl 
sběr rostlinné stravy. Moderní antropologie 
na základě výzkumu lovecko-sběračských komunit 
mírného pásma došla k závěru, že sběr ve skuteč-
nosti zajišťoval více než polovinu celkového množ-
ství potravy. Bohužel se ale v archeologickém 
záznamu v podstatě neprojevuje. Pouze výjimečně 
nacházíme například zuhelnatělá semena rostlin 
v ohništích. Proto musíme zaměřit své úvahy spíše 
na to, zda bylo co sbírat. Extrémy klimatu vedly 
k rozčlenění krajiny do mozaiky s obrovskou diver-
zitou. Každé vlhčí a zastíněné místo bylo porostlé 
lesem, v údolích potoků se nacházely druhově 
bohaté louky, svahy zaujímala parková tajga 
a step. Lovec-sběrač mohl během několika set 
metrů chůze projít několika vegetačními pásy. 
V extrémních podmínkách hrají roli ve zlomových 
místech i jednotlivé výškové metry či natočení 
svahu ke světové straně.

ZAHRADA –  
SBĚR, VEGETACE,  
BYLINY12

12.1.
vegetační pásma
Procházíme loukou – mamutí stepí. V jejím centru je 
kříž cest. Po stranách chodníků jsou čtyři skleněné 
tabule s potiskem. Grafika znázorňuje řez fiktivním 
kopcem (v měřítku) ve zlomové nadmořské výšce.  
Čtyři řezy reprezentují čtyři světové strany. Divák má 
šanci názorně pozorovat diametrálně odlišná vege-
tační pásma.

12.2.
rostlinná potrava
Krajina stepi a tundry poskytovala řadu konzumovatel-
ných semen i bobulí. Doklad rostlinné potravy potvrzují 
paleobotanické rozbory.
Po stranách cesty jsou instalovány vyvýšené „záhony“ 
se stylizovaným (= v pravidelném rastru rostoucím) 
vegetačním průřezem pravděpodobně sbíraných bylin, 
plodin či bobulí.

LEGENDA:
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Řezopohled – schéma expozice

Půdorys expozice
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ZKOUŠKA LOVCE
(lávka lomem,  
nad medvědím  
výběhem)13LÁVKA „LOM” MEDVĚDINECI09 S05

Celková délka: 48 m
Lávka „Lom“ spojuje zahradu – kapitola 11 – s muzejním objektem – kapitola 14. Lávka levituje 
v prostoru bývalého lomu, kde je dnes umístěn výběh medvědů, nad kterým lávka prochází. 
Koncepčně je lávka myšlena jako lanová konstrukce, kdy tažené ocelové prvky jsou přes vrtané 
piloty na obou koncích lávky vetknuty do vápencového masivu. Tato konstrukce byla zvolena 
záměrně pro svoji pružnost, která v tomto místě bude v procházejících návštěvnících vyvolávat 
pocit nejistoty a strachu. V místě, kde se lávka přibližuje k ústí do muzejního objektu bude nutné 
odkopat část svahu, zřejmě až na skalní masív, aby se zvětšila hloubka dělící lávku od med-
vědů.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01 Příprava 16,3 m2

1.02 Kotec 5,4 m2

1.03 Kotec 3,1 m2

1.04 Žumpa ~10,0 m2

1.05 Recirkulační jímka ~10,0 m2

Zastavěná plocha (bez jímek): 35,4 m2 
Obestavěný prostor (bez jímek): 95,6 m3

Medvědinec je objekt schovaný do terénní vlny pod lávkou „Šaman“, takže je před zraky 
návštěvníků opět skryt. Objekt slouží jako brloh pro pár medvědů a jako zázemí ošetřovatele. 
V přípravě je uvažováno se skladováním krmiva pro medvědy, dřezem pro mytí a prostorem pro 
nářadí sloužící k úklidu výběhu. V případě potřeby (údržba, úklid) je možné medvědy v kotcích 
uzavřít. Součástí medvědince jsou dvě jímky – bezodtoková žumpa a recirkulační jímka. Pro 
účely úklidu budou kotce vybaveny podlahovými vpustěmi, které budou zaústěny do žumpy 
na vybírání. Recirkulační jímka bude vystrojena vodním čerpadlem a mechanickou filtrací a bude 
zajišťovat koloběh vody ve vodoteči „vodopád“ I07. 
Objekt bude částečně zahlouben do terénní vlny a na střeše objektu bude navršena hlína tak, 
aby tvořila pokračování vlny. Vstup do medvědince z Parku bude opět zakryt volně loženými 
balvany. Konstrukčně bude objekt řešen jako monolitický stěnový.

ŘEZ PŘÍČNÝ  M 1:100 PŮDORYS  M 1:200

PŮDORYS  M 1:200

Návštěvník v této fázi prohlídky je již seznámen 
s životem, činnostmi, schopnostmi a dovednostmi 
pravěkého člověka. Prošel vývojem „od kolébky 
po samostatného jedince“. Přišel pomyslný čas 
zkoušky dospělosti. Před návštěvníkem = „lovcem“ 
je proláklina a v ní medvěd. Dramatický prostor 
skalnaté rokle je občas rozrušen stromy a popa-
danými kmeny. Přes převis na dno přepadává 
voda z potoka. Přejít přes = „prokázat statečnost 
a dovednost“ se dá po zavěšené téměř padesát 
metrů dlouhé lávce. Mírné chvění konstrukce při 
našlapování podpoří napětí návštěvníka. Z lávky 
se naskytne nový zajímavý výhled na skalnatou 
stěnu, kterou odpoledne osvítí západní slunce. 
Lávka na druhé straně míří k ústí jeskyně.  
Nad lomem je figura šamana. Sleduje návštěv-
níky na lávce, jako by ovládal stabilitu prostoru. 
Rovnováhu sil. 
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ŠAMAN14
Profesor Svoboda píše: „Největší slabinou šaman-
ské teorie je její samozřejmost. Na všech konti-
nentech dokumentuje etnologie instituci šamana 
vybaveného praktikami natolik podobnými, že 
musíme předpokládat buď paralelní vývoj myšlení 
a chování, determinovaný podobným způsobem 
života v nejrůznějších klimatických pásmech, 
anebo týž společný kořen kdesi v paleolitu.
Jednou ze sjednocujících myšlenek současného 
šamanismu je překryv světů, postavených jeden 
nad druhým, obvykle v pořadí podsvětí – země – 
nebe. Šaman dokáže mezi nimi cestovat. Každá 
etáž je obývaná bytostmi, které se mohou stát 
šamanovými pomocníky. Propůjčují jeho duši 
schopnost létat, ale i možnost využít sílu v boji 
nebo k ovládnutí dalších bytostí, které mohou 
ovlivňovat lidský osud. Touto technikou šaman léčí 
nemoc, zabraňuje smrti, přivolává lovnou zvěř.
Získané znalosti má dobrý šaman využít k nasto-
lení nebo znovunastolení rovnováhy ve světě  
i lidské komunitě“.
Průchod volným prostorem (téměř až levitace) 
vystřídá kaverna. Pokud se podaří, bude prosek-
nuta přímo do rostlé skály devonského vápence 
– pozůstatku jádra Hradiska. Stěny kamene jsou 
překryty rytinami, malbou uhlíků, gravettienskými 
a především pavlovienskými vzory. Jsme na území 
ovládané šamanem. Jsme zde na jeho pozvání, 
s jeho svolením.
Světelná i akustická atmosféra (podkresový rytmus 
na buben) je součástí zasvěcovacího rituálu.
Rytiny na stěnách v první části tunelu připomínají 
medvědí drápance. Jedna z teorií důvodu vzniku 
jeskynních maleb hovoří o tom, že šaman napo-
dobuje zvíře.

Při nočních prohlídkách je možné pod lávku zavěsit 
projektory a promítat na skalní stěnu paleolitické 
jeskynní malby známé z Francie a Španělska.

Vizualizace – nadhledová perspektiva areálu od západu
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„MUZEUM” – NÁŠ POHLED,
SOUČASNÁ ÚROVEŇ POZNÁNÍ15

15.1.
šamanismus, analogie 
s přírodními národy
Šamanské kruhy se dodnes, byť z jiných materiálů 
vyskytují ve výbavě sibiřských šamanů. U Jakutů se 
nazývá „odžbon“, což znamená otvor (např. díra 
v ledu), ale v šamanském světě je to cesta pro prů-
chod do úrovní jiných světů. Někdy jsou označovány 
jako kruhový symbol Nebes. Taoistické texty doplňují 
následující vysvětlení: „Kruh představuje nerozlišený 
celek, stav existence před vznikem nebe a země. 
Tento stav se nazývá wu-ťi. Z wu-ťi se rodí tchaj-ťi. To je 
ta tečka v kruhu. Z tchaj-ťi se rodí vše ve vesmíru. 
Životodárný dech tchaj-ťi je jedním dechem dřívějšího 
nebe. Z jednoho dechu dřívějšího nebe povstává 
původní podstata. Původní podstata tu byla, než jsme 
se narodili. Bude tu, až zemřeme.“
Pod kruhem ze slivence je prostorová projekce malé 
postavičky šamana. Ostré holografické barvy podpoří 
jeho rituální efemérní „ptačí tanec“.
Na okolních plochách budou prezentovány šamanské 
analogické rituály u dnes žijících přírodních národů.

Jeskyně šamana (ve skále) nás dovede do sou-
časné jeskyně ÷ velkého pravidelného sálu. 
Po pokusu o rekonstrukci života pravěkého lovce 
podzemní „muzeum“ představuje naši současnou 
úroveň poznání.
Ta se od dob Štorcha a Buriana značně posunula, 
domněnky a předpoklady vyvrací či potvrzuje 
výzkum opírající se o možnosti současné techniky. 
I funkce muzea, tak jak ji známe z 19. stol., se 
proměnila. Podstatou tradičního muzea byla sbír-
ková činnost, předmět = exponát byl (téměř jedi-
ným) zdrojem informace. Instituce – muzeum – 
měla za úkol sbírku spravovat a rozšiřovat. 
Návštěvník a servis pro něj (včetně srozumitelného 
a zajímavého podání) nebyl hlavní náplní. Dnešní 
situace se zásadně mění. I sebecennější sbírka 
musí být vystavena tak, aby přilákala co největší 
spektrum diváků – návštěvníků s různými zájmy, 
různého věku, s rozdílným stupněm vzdělání. 
Tradiční vztah exponát a jeho popisek se mění 
na komplexní způsob vystavování, tj. přiblížení 
podstaty tématu, souvislosti a různé vrstvy infor-
mací podle toho, zda exponát či téma sleduje 
dítě či vědec. Značnou roli hraje zaujetí návštěv-
níka. Prolomení bariéry mezi posvátným = vysta-
vovaným (někdy až mentorským) a ostychem běž-
ného diváka. Může se to podařit prostřednictvím 
příběhu prohlídky (v našem případě „cesta do gra-
vettienu za lovci mamutů“), celkové atmosféry, 
prvků napětí (jako při sledování detektivky) a zapo-
jení návštěvníka do děje …(jak by ses zachoval? 
jak bys vyřešil? pro kterou možnost se rozhod-
neš?)… Samotné zobrazení musí být nápadité, 
názorné, přesvědčivé, v dobrém slova smyslu 
efektní, aniž by přebilo téma samotné či vystavený 
exponát.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli 
pojmout nově projektovaný muzejní sál jako jednu 
společnou prostoru jen se zákoutími – různými 
pracovišti. Představa o životě před 30 tis. lety 
vzniká synergií mnoha oborů, sál – muzeum je 
rovněž laboratoř – dílna, kde se informace vzá-
jemně propojují a reagují na sebe. Nedělíme 
objekt tradičně na „obory“, protože ani v dnešním 
výzkumu to tak není. Nejen tradiční vědecké disci-
plíny, ale i experiment, analogie, psychologie 
atp. vytvářejí celkový obraz tehdejšího života.
Je jen velmi málo děl, která vznikala s vidinou 
vystavení. Ani umělecká díla nejsou tvořena pro 
galerii, natož muzeum. Pro pravěké „umělecké“ 
předměty to platí obzvláště. Předměty měly svou 
funkci praktickou, dekorativní, symbolickou. Lidská 
ruka je vyráběla a poté používala. Vystavení bez 
kontextu ve vitrínách by působilo rozpačitě. 
Zároveň ale některé nálezy z konce předminulého 
století z Předmostí jsou evropskými unikáty 
a v době svého nálezu znamenaly zásadní posun 
v nahlížení na život a schopnosti diluviálního člo-
věka. Pro muzejní sál bylo vybráno sedm význač-
ných nálezů. Budou představeny v co nejvěrněj-
ších replikách a osazeny do skleněných tabulí. 
Od konkrétního exponátu se odvine výklad 
tématu.

mezikruží šamana, slinovec, průměr 20 cm

Dodnes přírodní národy na významných místech shromaž-
ďují symbolické předměty (paroží, lebky, pentle, kůly…) 
Tradice „silného místa“ je součástí jejich symbolické kra-
jiny. (Ural)
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LEGENDA:

Pod zavěšeným válcem je
sezení do kruhu, jako kolem
ohně. Směrové reproduktory
vymezují zvukový válec
pravěké hudby.
Hudba jde seshora, zvýšin … o
patro výš se dá do válce
vstoupit, v UV světle se
prokreslí noční obloha,
nejmagičtější plátno, které
pravěký lovec spatřil.

Výška sálu je pomyslně
rozpůlena. K plochám ve
spodní polovině se dá
přistoupit, studovat je. Slouží k
podrobnějším, tištěným
informacím včetně textu. Na
horní polovině stěny jsou
plochy určené k projekcím. Ty
návštěvník sleduje z většího
odstupu, především z ochozu.
Obsah je pouze obraz, bez
textu. Například „rentgenový
řez“ kráčejícího mamuta.

Kosterní nálezy jsou umístěny
pod skleněnými kryty.

Každé téma je uvedeno
slavným archeologickým
nálezem z Předmostí. Repliky
nálezů jsou osazeny jako
šperky ve skleněných stěnách.
Na těch je natištěna doplňující
graf ika a popis.

Jednou z předností muzea je
ukázka zastavené = modelové
situace v čase. V podlaze
využíváme tyto momenty –
model odkryvu (okamžiku
nálezu) či model uložení do
hrobu.

Mnohé informace poskytuje
současná věda, technika,
laboratorní práce. Pracovní
stoly – „laboratoř“ –
představuje metody, které
zpřesňují či potvrzují naše
domněnky a dedukce.
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Půdorys expozice – 1. NP
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15.2. mamuti
Mamut byl největším žijícím čtvrtohorním savcem  
planety. Bez přehánění bude rovněž i největším turistic-
kém lákadlem expozice v Předmostí. Doposud 
(návštěvník má za sebou cca 1 – 1,5 h prohlídky) 
jsme se, s výjimkou lovecké scény, o tomto fascinujícím 
zvířeti nezmínili. V muzejním objektu nastal jeho čas. 
Vysvětlen bude jeho vývoj i vyhynutí (15.2.1.), 
v modelovém odkryvu nasimulováno místo úlovku („kil-
ling site“ 15.2.2.), nad kterým je pro porovnání 
model kostry na skleněné tabuli (15.2.3.) a předsta-
veny některé kosterní nálezy a stoličky ze sbírek 
Muzea Komenského v Přerově (15.2.4.). To, na co 
všichni čekají je samozřejmě model mamuta srstnatého 
(15.2.5.) v měřítku 1:1. Dospělý jedinec majestátně 
stojí v závěru sálu. Po kruhové rampě, která model 
obtáčí, návštěvník stoupá a tím se mu mění pozorovací 
úhel (i výškový) na mamuta.

15.2.1

15.2.2

Jedním z přímých dokladů lovu jsou naleziště známá 
pod označením „killing site“ (místo úlovku). Jde větši-
nou o nakupení kostí uloveného zvířete, mezi nimiž 
chybějí části těla s největším podílem masa, jenž byly 
odneseny pryč. Zbylé kosti leží pak rozházené 
v poloze neodpovídající jejich anatomickému uspořá-
dání v těle zvířete. Vyloučíme-li následné posuny terénu 
a roztrhání těla šelmami, které by mohly rovněž zvířecí 
tělo zpřeházet, je nasnadě, že zvíře bylo uloveno 
člověkem. V okolí kostry je možné nalézt úštěpy 
kamenných nástrojů a zářezy na odřezávaných kos-
tech. 

15.2.3

15.2.4

15.2.5 15.3.
hudba, gravettienský orchestr

Naprosto specifické nálezy byly učiněny v Mezinu 
na Ukrajině a v Geisenklosterle v Německu – někteří 
autoři odkazují na určité souvislosti s dosud existujícími 
tzv. tanečními chýšemi např. Eskymáků a Samojedů. 
Jedná se o speciální obydlí využívaná pouze k tanci, 
zábavám a rituálům se zvláštním využitím při podzim-
ních a zimních slavnostech a při zahájení zimního 
lovu. V Mezinu byla odkryta chata z mamutích kostí 
(stáří 24 000 let), která by tomu odpovídala. Místo 
obvyklého odpadu z domácnosti byly na podlaze 
nalezeny sady mamutích kostí pomalovaných červe-
ným okrem a palička z parohu soba – první hodno-
cení je zařadilo mezi kultovní a ozdobné předměty. 
Detailní analýzy prokázaly na všech předmětech stopy 
hlazení, ztenčování, leštění nebo odírání. Jakoby tvo-
řily jednu soupravu se společnou funkcí, která byla 
často ve styku s rukama a možná i kožešinovým odě-
vem. Závěr zní, že kosti byly používány jako hudební 
nástroje v určitém „orchestru“ doby ledové. Kosti před-
stavovaly pravděpodobně bicí nástroje, do kterých se 
tlouklo kladívky a mamutí lopatka, ozdobená čárami 
a křivolakými pruhy červeného okru, nese na svém 
zúžení stopy leštění, odpovídající poloze dlaně 
a palce. To může znamenat, že v tomto místě byl 
předmět držen levou rukou, zatímco pravá ruka tloukla 
do těla nástroje. Další opotřebované plochy zřejmě 
naznačují, že na kost se bušilo v různých místech 
k dosažení změny tónu a navíc z vnitřku stehenní kosti 
byla vydlabána houbovitá výplň za účelem zvýšení 
rezonance. Na kosti umístěné na podpěře na zemi se 
dalo hrát v horizontální poloze jak na xylofon. Kousek 
kosti z lebky, zdobený tečkami červené barvy, byl asi 
užíván jako buben. Sada nalezených pěti pružných 
děrovaných kruhů slonoviny (zdobených vzorem rybí 
kosti) se mohla svázat k sobě a vydávat zvuk podobný 
kastanětám. Odkryté hrudky červeného a žlutého okru 
a přívěsky z kostí, jehly a šídla se možná používaly při 
vystoupeních. Existenci hudebních nástrojů podporuje 
i nález z Geissenklosterle z r. 2004. Jedná se o flétnu 
vyřezanou z mamutoviny dl. 18,7 cm se třemi otvory 
pro prsty – stáří 31 000 let. V Předmostí jedna malá 
kost prstního článku soba vykazovala úpravu do vnitřní 
houbovité struktury a je jí připisována funkce signali-
zační píšťalky.

Desítky a statisíce let nás dělí od pravěkých kultur. 
O mnohém víme málo, mnohé je nenávratně ztraceno 
zničením lokalit, nálezů ale především časem, přiroze-
ným rozkladem, zánikem. Kromě kamene, kostí 
a pálené hlíny stopy po ostatních materiálech nemáme 
šanci nalézt. Zajisté ale byly používány. Některé 

nástroje měly krátkodobé trvání úplně stejně jak jedno-
rázově používáme materiály dnes. Jako určitá nad-
sázka je do expozice zařazen dokument o koncertu 
skupiny „Vegetable orchestra“. Celý orchestr hraje 
na nástroje vyrobené ze zeleniny. Filmový záznam 
zachycuje ranní nákup na trhu, výrobu nástrojů, zvu-
kové experimenty, koncert a závěrečné zpracování 
(zánik) na zeleninovou polévku pro účastníky koncertu. 
Návštěvník sedí v kruhovém prostoru, ve směrových 
reproduktorech zní hudba hraná na zeleninové 
nástroje. Při pohledu na jednodenní život nástrojů 
může přemýšlet, kterak složité je získat informace 
s takovým časovým odstupem, který nás dělí od paleo-
litu.

15.4.
laboratoř – aneb jak pracuje 
archeolog, paleobotanik, 
antropolog…
Pod galerií jsou umístěny pracovní stoly „vědce“. 
Mnohé se od dob prvních badatelů změnilo. 
Na mnohé otázky odpoví až laboratorní výzkum. 
Na několika stylizovaných pracovištích se expozice 
pokusí co nejsrozumitelnější formou vysvětlit dnešní 
metody týkající se rozboru archeologických nálezů – 
především materiálový rozbor a jeho stáří.
Například radiokarbonové datování (metoda absolut-
ního datování založená na zjišťování obsahu izotopů 
uhlíku 12 a 14. Ty se ukládají během života orga-
nismů ve známém poměru. Izotop 14C je nestabilní 
a rozpadá se známým poločasem rozpadu. Postupně 
se tak obsah izotopu snižuje. Změřením jeho obsahu 
a porovnáním s iniciálním poměrem můžeme určit 
dobu, po níž se izotop rozpadal, a tedy i stáří před-
mětu. Zbytky organismů starších než 40 000 let už 
neobsahují téměř žádný 14C, takže zmíněnou metodou 
lze určovat stáří objektů pouze do tohoto období. 
Nejvhodnějším materiálem na datování jsou dřevěné 
uhlíky, které obsahují nejvíc uhlíku).

„MUZEUM”
– NÁŠ POHLED,
SOUČASNÁ ÚROVEŇ POZNÁNÍ15

Stolička mamuta, depozitář MK v Přerově

Signální píšťalka, prstní článek soba

Skulptura mamuta, mamutovina 11 cm, objevená  
M. Křížem na konci 19. století.
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„MUZEUM”
– NÁŠ POHLED,
SOUČASNÁ ÚROVEŇ POZNÁNÍ15

15.5.
flora a fauna
V moravských gravettských sídlištích převládají (mimo 
mamutů) spíše průběžně dostupná menší zvířata – kůň, 
zajíc, liška, vlk, lev a různí ptáci (v Předmostí doložen 
i los a pižmoň). Mezi obecně předpokládané zbraně 
patřil dřevěný oštěp či kopí zakončený kamenným 
a kostěným, nebo zahroceným a v ohni vytvrzeným 
hrotem. Nejtypičtějším typem kamenného hrotu byl 
hrot, který dal celé kultuře jméno - hrot La Gravette 
(nástroj, který je na čepeli vyrobený pomocí boční 
retuše, druhá strana byla ponechána ostrá –hrot vznikl 
dík zužování čepele na konci). Pro nejmladší fázi gra-
vettu je výrazným představitelem hrot typu Kostěnki 
(podobný gravettienskému hrotu, ale širší a na straně 
odvrácené od hrotu má výrazný vrub). Zvláštní skupinu 
tvoří tzv. listovité hroty – tvarem připomínají list jasanu 
nebo jeřábu. Měly protáhlý tvar a vyráběly se techni-
kou oboustranné plošné retuše a tak mohly být velmi 
tenké. Vrcholem pak jsou tzv. mikrolity., které se připra-
vovaly z mikročepelí (drobné čepele do šířky 0,7 cm). 
Tyto nástroje různých tvarů bylo možno sestavovat 
do mozaiky – lze z nich složit jakýkoliv tvar ostří nebo 
hrotu a zasadit a zatmelit do násady ze dřeva nebo 
kosti. Takovýto nástroj byl lehký, umožnil výrobu složi-
tého hrotu (se zpětnými háčky), má vysokou průraz-
nost, lze jej snadno opravit pouze výměnou poško-
zené části a k výrobě bylo zapotřebí min. množství 
pazourku. Větší průraznost se dosahovala použitím tzv. 
atlatlu – vrhače oštěpů (v jižní Francii existují nálezy 
rytin na parohu, který je na konci opatřen háčkem – 
jedná se o tzv. vrhač oštěpů či kopí (jakási prodlou-
žená ruka, páka do které se založil oštěp ke zvýšení 
síly při vrhu – nález mamutího obratle proraženého 
špičkou kopí z naleziště Lugovskoje prokazuje velikou 
vrhací sílu snad právě umožněnou podobným vrhačem 
kopí - obratel je ze středu hrudi, takže zásah byl 
veden na srdce, prorazil 10 cm měkké tkáně a 15 mm 
silnou lopatkovou kostí a byl veden ze vzdálenosti ne 
větší než 5m. Dále lze předpokládat užívání luku 
a šípů a něco na způsob bumerangu (kostěný nalezen 
v jeskyni Oblazowa v Polsku, stáří 21 000 let, bume-
rangy určitě nebyly zhotovovány tak aby se vracely, 
jde spíše o přesnost této vrhací zbraně až na vzdále-
nost 200 m, tedy dál než lze dohodit oštěpem či 
kamenem). V Předmostí byl objeven kostěný (s největší 
pravděpodobností) rybářský háček. Otisky uzlíků 
a provázků na keramice z Pavlova naznačují znalosti 
splétání sítí, tzn. že mohli menší zvířata získávat  bez 
poškození kožešiny. V podstatě se také nevylučuje 
používání bolas (menší zvíře se zamotalo do sítě 
nastražené na stezce) a různých ok. U rybolovu se 
předpokládají oštěpy, harpuny s háčky, proutěné či 
lýkové vrše apod.

A především mamuti, kteří znamenali hojnost všeho 
na dlouhou dobu. V Předmostí byly ideální podmínky 
– strategicky důležité údolí s rozlitými rameny Bečvy 
a prameny minerálních vod (dostatek potravy a vody). 
K lovu neexistuje žádný přímý důkaz. Lze jen odvozo-
vat např. z dřívějších pozorování lovu slonů domorodci 
v Africe – snaha stopovat osamělého jedince nebo jej 
oddělit od stáda, zvíře nějakým způsobem zranit 
a vyčkávat až zeslábne (promyšlený nárazový náhlý 
výpad skupiny lovců – oštěpy hozené do slabin 
a na chobot a vyčkávací taktika). Další možný způsob 
spíše v Předmostí (při existenci polozmrzlých tůní mine-
rálních pramenů) je cílené a organizované zahánění 
jedince do těchto přírodních pastí a jejich ubití. 
Předpokládá se také přírodní katastrofa (stádo na trase 
přes zamrzlé tůně zastihne prudká změna počasí 
a zahyne v bažinatém terénu (je dokázáno, že k neče-
kaným a prudkým změnám klimatu v tomto období 
docházelo). Z lokalit z Wisconsinu existují důkazy 
„mamutích jatek“  – řeznická strategie spočívala 
v oddělení nohou a chodidel k získání velké svalové 
hmoty, polštářků chodidla a možná šlach. Kosti konče-
tin nesou stopy odsekávání masa podél svalových 
úponů a pákové efekty při oddělování kostí (v násled-
ných pokusech dokázáno, že pazourkový úštěp 
po několika naostřeních prořezal sloní kůži tlustou 5 – 
8 mm). Rozporcované části byly odnášeny do sídliště 
a dále zpracovávány. Pro uchování zásob masa se 
předpokládá uchovávání v podzemních jámách (pří-
rodní lednice), uzení nad ohněm a sušení na dřevě-
ných či kostěných konstrukcích. 
Větší množství kostí i s tukem muselo být pro nedostatek 
dřeva (vyjma Petřkovic, kde již topili uhlím) využito 
jako topivo (pokusy prokázaly, že prvních několik 
minut než se vypálí tuk, oheň čadí a páchne, pak ale 
hoří stálým plamenem s vysokou výhřevností). Další 
větší dlouhé kosti, klouby, lopatky apod. mohly být 
využity jako konstrukce ke stavbě chýší (tady je zají-
mavý nález z Kostěnek, kde byla uvnitř obydlí odkryta 
lopatka dospělého mamuta zjevně osazena vertikálně 
v podlaze 33 – 40 cm nad zemí, takže by zřejmě 
dosáhla k hrudi sedící osoby. Otlaky a záseky v lopa-
tce napovídají, že mohla být využívána jako určitý 
druh pracovní plochy jako kovadlina) a k sušení masa. 
Určitě pečlivě byly vybírány kosti k výrobě zbraní 
a nástrojů (v nalezišti v Jižní Dakotě byl nalezen kus 
dlouhé kosti, z které byl zhotoven řezný nástroj tzv. 
„úštěpový nůž“ k odřezávání vláknité tkáně okolo 
páteře (objeven u hrudních obratlů) a dva těžké 
sekáče zhotovené z ploché části mamutí lopatky. 
V Předmostí bylo vykopáno větší množství žeber, 
na jednom konci zaostřených odštípnutím, které jsou 
interpretovány jako tyče ke kopání nebo motyky (snad 
k vyhrabávání jedlých hlíz a kořenů). K těmto účelům 
sloužily patrně také lopatovité tvary vyrobené ze sil-

ných mamutích kostí a motykovitý kopáč a nástroje 
vyřezané ze sobích parohů. Válcovité kusy mamutích 
klů pak sloužily jako drtiče, buchary, palice apod. 
První podesta na kruhové rampě za modelem mamuta 
popisuje, co víme o lovu. Především z analogií (nato-
čené dokumenty), ale i z naší současnosti. I dnešní 
myslivci používají v principu některé stejné taktiky. 
Prostor muzea = interiéru umožňuje i používání AV 
techniky, v zásadě se dá říci, že exteriérová lovecká 
stezka – č.11 je emotivní procházka, v muzeu jsou 
informace.

15.6.
antropologie umění
Před 35 tisíci lety se objevilo umění. Aniž to tušíme, 
uvnitř dávno zmizelých loveckých, pasteveckých 
a raně zemědělských komunit fungovaly mentální, 
sociální i estetické vztahy. Ve chvíli, kdy člověk defi-
nuje čas – ať už cyklický či lineární je jen krůček 
k pojmenovávání věcí, míst, tedy vzniku symbolismu 
a rovněž uvědomění si sebe sama. Moderní člověk 
začne používat všechny formy komunikace – jazyk, 
chování, jednání, symboly a i umění – hudbu, arte-
fakty, znázorňování. Tato „lidská revoluce“, kdy se 
moderní člověk navždy odliší od člověka archaického, 
se jeví jako rychlá, ale především celková změna 
systému.

15.7.
hvězdná obloha
Na konci rampy vstoupí návštěvník do válce. Ten je 
zavěšený ze stropu a má průhlednou podlahu. V tem-
ném prostoru kolem něj září v luminiscenčním světle 
hvězdná obloha. Odtud se line gravettienská hudba, 
z magických sfér. Jednostranně průhledné sklo umožní 
spatřit návštěvníky pod válcem, zespoda nahoru vidět 
není. V prostoru se vznáší replika figurky gravidní 
ženy. Tajemství zrození v nekonečném vesmíru.

15.8.
vývoj člověka
Prostor druhého patra, který komunikuje průhledy 
a průzory s celým sálem, je pojat jako ochoz školního 
kabinetu. Registratury, vitríny, depozitář, archiv, srovná-
vací modely koster a lebek. „Rakousko-Uherský“ způ-
sob didaktického vystavování připomíná přírodovědná 
muzea 19.století. A kontrastuje s drobným prostorem 
o patro níže – interaktivní expozicí o lidské psychice , 
genetice a archetypech.

15.9.
pohřbívání, modely lidí 
v okamžiku pohřbu
Před více jak 150 lety učinil K. J. Maška v Předmostí zásadní 
objev. Hrob jednadvaceti jedinců. Vyzvednuté ostatky 
bohužel nenávratně zmizely při požáru Mikulovského zámku 
(během 2. sv. války), kde byly uloženy. Dohadovat se 
můžeme tedy jen zpětně z Maškových záznamů a následné 
dokumentace. Koncentrace tolika těl a místo uložení (pod 
západní stěnou Skalky) vede k úvahám o cíleném pohřbívání. 

Expozice bude jakýsi zastavený okamžik. Okamžik pohřbu, 
rituál. Umožní to ukázat lidskou figuru i s oblečením, 
případnou výbavou, zdobením. Doposud jsme se v celé 
expozici figurínám a jejich pochopitelné „strnulosti“ vyhnuli  
(s výjimkou lovecké scény, která je pozorována z nadhledu). 
V případě pohřebního rituálu je naopak dokonalá figurína 
správným řešením.

Přívěšek, mamutovina
Sedící těhotná žena, prstní článek mamuta

Rytina ženy – tzv. „Předmostská venuše“, mamutí kel, 
27 cm

Pokus o rekonstrukci poloh jednotlivých koster  
ve společném hrobu lovců mamutů v Předmostí  
r. 1894, objeveném K.  J. Maškou

Vizualizace interiéru muzejního objektu

Figurka rosomáka, pálená hlína, 4 cm
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MUZEJNÍ OBJEKTS06
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.01 Vstupní tunel ~30 m2 2.03 Technická místnost AV 10,0 m2

1.02 Výstavní sál 202,9 m2 2.04 Kuchyňka 5,1 m2

1.03 Chodba 13,5 m2 2.05 Technická místnost VZT 17,8 m2

1.04 WC muži 12,1 m2 2.06 WC ženy 14,2 m2

1.05 WC TP 3,5 m2 2.07 WC TP 2,9 m2

1.06 WC TP 3,5 m2 2.08 WC TP 2,9 m2

1.07 WC ženy 6,5 m2 2.09 WC muži 17,2 m2

1.08 Kinosál 95 m2, 2.10 Chodba 12,0 m2

2.01 Galerie 23,8 m2 2.11 Chodba 17,0 m2

2.02 Chodba 22,1 m2

Zastavěná plocha: 548,7 m2,  Obestavěný prostor: 3480,6 m3

Lávkou I09 se návštěvník dostane k ústí jeskyně - tunelu, který jej přivede do muzejního objektu 
S06. 
Poloha objektu je ovlivněna požadavky na architektonický výraz, geologickými podmínkami 
a nutností kontinuity návštěvnické trasy. Architektonický výraz objektu sleduje filozofii staveb 
v Parku a Osadě. Objekt je schovaný v uměle navršeném valu, který doplňuje a uzavírá terénní 
depresi na vrcholu Hradiska do přibližně kruhového tvaru. Modelace terénu vypadá přirozeně 
a existence podzemního objektu tedy zůstává pro návštěvníky do poslední chvíle utajena. 
Výškově je objekt usazen tak, že „sedí“ na vápencovém masivu cca 3 m pod stávajícím terénem 
v místě, kde rozrušená hornina přechází v těžce těžitelnou. Část objektu nad stávajícím terénem 
je zahrnuta vrstvou hlíny, která umožňuje růst navržené vegetace. 
Dispozičně je objekt lapidární, vstupním tunelem se návštěvník dostane do přízemí převýšené 
haly - výstavního sálu, který je 25 m dlouhý a 8 m široký. Kromě lávky galerie, která běží po delší 
straně ve výšce 2,5 m, není prostor haly už dále stavebně členěn. Prostorovou bohatost a zají-
mavost zajišťuje mobiliář expozice – kapitola 14. „muzeum“ (jeskyně) - současná úroveň poznání. 
Na vstupní úrovni navazuje na výstavní sál sociální zázemí pro návštěvníky a kinosál, který 
z půdorysu vystupuje svojí válcovou hmotou. Kinosál s panoramatickou projekcí - kapitola 15 je 
přístupný za vstupní úrovně po stylizované skále, případně po schodech. Projekce je poslední 
kapitola placené části, po jejímž absolvování se návštěvník vrací do Parku. U výstupu z objektu 
jsou situovány toalety pro veřejnost resp. je to sociální zázemí pro občerstvovací stánky S07, 
které na muzejní objekt navazují. 
Výstup je zároveň jedinou „fasádou“, kterou se objekt projevuje v exteriéru. Tato fasáda je opět 
schovaná za volně navršenými balvany, mezi kterými se prochází ke vstupním/výstupním dveřím. 
Konstrukčně je objekt řešen jako betonový stěnový monolitický jednotrakt. Podzemní objekt bude 
větrán nuceně pomocí centrální větrací jednotky s rekuperací.  Pro pokrytí navýšené tepelné 
zátěže kinosálu budou do prostoru instalovány lokální dochlazovací jednotky. Vytápění objektu 
bude zajištěno systémem tepelného čerpadla s přepínací funkcí (reverzní chod).
Vzhledem k výskytu archeologických lokalit budou zemní práce v tomto místě podřízeny archeo-
logickému průzkumu.

PŮDORYS 1. NP   M 1:200

ŘEZ VÝSTAVNÍM SÁLEM   M 1:200

ŘEZ KINOSÁLEM   M 1:200

PŮDORYS 2. NP   M 1:200
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NA VRCHOLU SKALKY – 
PANORAMA16
Návštěvník stoupá po stylizované skále. Ti mladší 
opravdu po kamenech, po obou stranách kamen-
ného pole bude samozřejmě pohodlné schodiště. 
Při zpětném pohledu je vidět pod skálou „Maškův 
hrob“. Prohlídka Osady lovců se blíží k samému 
závěru. Vyšplhali jsme po západní stěně na vrchol 
Skalky. Jsme uprostřed válcového prostoru, na který 
se promítá hvězdná obloha, uprostřed vesmíru.
Krajina v Předmostí před 25 000 lety vypadala 
podobně jako prostředí dnešní Sibiře. Představa 
existující „obrazové předlohy“ popisovaného feno-
ménu – klimatu na Moravě v období Gravettienu - 
vyvolala jednoduchý nápad. Ocitnout se uprostřed 
doby ledové, stát se lovcem mamutů v Předmostí 
a pozorovat okolní krajinu ze svého obydlí, 
od svého ohně. Zažít měnící se panoráma od roz-
břesku do hvězdné noci, od jara do zimy, a to 
ve zrychleném „časosběrném“ okamžiku. Být upro-
střed větrné, dešťové či sněžné bouře, zažít krátké 
intenzivní léto a především tuhou zimu. Uvidět pro-
cházející stádo zvěře, souboj mamutů a hořící 
ohně na vzdálených lovištích. Film jako by byl 
natočen očima návštěvníka. Člověk by se v něm 
neměl objevit. 
Jestliže jsme se na začátku expozice ve sprašovém 
profilu propadli o třicet tisíc let do minulosti, čeká 
nás v závěru filmu opačný časový vír…vyřezaná 
soška z mamutoviny je zaváta spraší, ohně uhas-
nou, prolétneme dějinami Předmostí během něko-
lika sekund až do současnosti a dnešní pohled 
do Moravské brány (záběry z dálnice) nás vrátí 
do reality. 

Představa realizace:
Kolem diváka se na válci (360°) promítá obrazová 
smyčka. 
Průměr kruhu – 13 m, výška plátna 4 m. 
Smyčka trvá zhruba 8 min.
Obraz: Ve vybraných lokalitách Sibiře, Kanady či 
Islandu se natočí podkladové obrazové materiály 
(film a fotografie). Bude vymodelován zajímavý 3D 
terén (širá pláň, stráň, vodoteč, vegetace....), který 
bude podobný situaci v Předmostí. V rendrech se 
bude měnit dle denního a ročního období.
Technika: Souvislý pás projekce bude vytvořen slo-
žením obrazu ze šesti projektorů. 
Nedílnou součástí bude dokonalý zvuk – „surround 
sound“.

PROSTOROVÉ SCHÉMA  
PANORAMATICKÉHO KINA15

Řez s umístěním projektorů

Půdorys s úhly viditelnosti

Vizualizace kinosálu
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GRAVETTIENSKÁ
KUCHYNĚ17

Plocha terasy: 1009 m2 
Kapacita: cca 310 osob
Po absolvování placené části prohlídky – Osady lovců mamutů, 
která končí muzejním objektem S06, se návštěvník vrací do volně 
přístupného Parku doby ledové. Zde na jižním svahu Hradiska 
je situována terasa s občerstvením – v blízké návaznosti 
na výstup z muzea a v nejbližší docházkové vzdálenosti ze síd-
liště Předmostí. 
Terasa s občerstvením je na straně přilehlé ke svahu vymezena 
opěrnou zdí. Ta se obtáčí kolem kopce po vrstevnici ve výšce 
236 m n. m a místy se zanořuje hlouběji do svahu, kde vytváří 
zálivy. V těchto zálivech je umístěno zázemí občerstvovacích 
stánků. Zázemí je nika ve zdi, která je 5 m dlouhá a 1,4 m 
hluboká a jsou v ní přivedeny rozvody sítí (voda, kanalizace, 
NN). V nice bude natrvalo připevněna pracovní deska kuchyň-
ské linky a mobilní servírovací pulty. Celá nika bude uzavíra-
telná skládacími dveřmi. Mobiliář, stoly a lavice, budou umís-
těny přímo na otevřené terase. V případě nepříznivého počasí 
je možné v zálivech zbudovat dočasné stany.  

 

Na terase je uvažováno s umístěním otevřených ohnišť pro pří-
pravu „pravěkých“ pokrmů. Vnější hrana terasy s výhledem 
na výběhy zvířat je ohraničena zábradlím a rytmizována pravi-
delně rozmístěnými palubovými terasami. V těsné blízkosti terasy 
je umístěno dětské „archeo“ hřiště – I23 tak, aby byl zajištěn 
vizuální kontakt. Jestliže vznikne poptávka po trvalé stavbě 
restaurace, je možné ji realizovat na místě určeném v situaci 
jako „STAVEBNÍ REZERVA“.
Opěrná zeď je kombinací režného zdiva v místech, kde sleduje 
vrstevnici, naopak v místech zálivů je z monolitického betonu. 
Beton bude mít narušený povrch (např. vložením juty do bed-
nění) tak, aby výsledná struktura byla hrubá a umožňovala při-
chycení popínavých či jiných rostlin. Povrch terasy bude prove-
den jako mlatový.

TERASA S OBČERSTVENÍMS07

POHLED M 1:200 ŘEZ M 1:200

SITUACE M 1:500 PŮDORYS M 1:200

Návštěvníci po skončení projekce projdou jedno-
směrným turniketem a opustí muzejní objekt i pla-
cenou část prohlídky – „Osadu lovců mamutů“. 
Ocitnou se zpět v „Parku doby ledové“, tentokrát 
na jižním svahu Hradiska. Přibližně v polovině 
kopce mezi stromy je po vrstevnici zakroužena 
terasa s občerstvením. Čtyři zálivy, ve kterých jsou 
umístěny letní prodejní stánky, nabízejí „mamutí 
pochoutky“ připravované na ohni.
Boční opěrné zdi z litého betonu jsou galerií dějin 
kresebných rekonstrukcí pravěku. Od nezapome-
nutelných ilustrací Zdeňka Buriana po díla součas-
ných kreslířů Libora Baláka, Pavla Dvorského, 
Kateřiny Langrové a dalších. 
Občerstvení je přístupné i pro místní obyvatele – 
letní zahrádka, malby zafungují  jako orientační 
body – „U Baláka“…

Zdeněk Burian: „tvůrce Věstonické venuše“

vizualizace terasy s občerstvením
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TEMATICKÉ HRY18
V těsné blízkosti terasy s občerstvením (pod, 
na dohled) je hřiště pro děti. Pro všechny věkové 
kategorie. Finální podoba a rozsah bude určen 
v další fázi projektové dokumentace, výhodné 
bude zapojit do projekčního týmu výtvarníka-
sochaře, který by jednotlivým prvkům dal výtvar-
nou, funkční i materiálovou podobu. Běžně vyrá-
běné skluzavky, prolézačky atp. by měly být 
doplněny o originální kusy s tematikou pravěku. 
Pro představu uvádíme několik nápadů, inspirač-
ních fotografií příkladů výtvarných děl, které 
mohou herní plochu ozvláštnit.
„Archeopískoviště“ – velké pískoviště ve tvaru 
Moravské brány, je ohrazené valy ve výšce cca  
1 m, ty slouží jako sedátka. Pod pískem se 
„na místě paleolitických nalezišť“ ukrývají beto-
nové kosti. Děti si hrají na archeology.
„Trojský mamut“ – stylizovaný model mamuta 
v reálné velikosti, může sloužit jako skluzavka 
a prolézačka.

HŘIŠTĚ NA MALOU  
KOPANOUI11

Rozměr: 42,0 x 20,5 m
Hřiště na malou kopanou umožňuje také hru florbalu, tenisu, házené, basketbalu, volejbalu.  
Hřiště je umístěno v západním cípu areálu na rovinaté části pozemku v blízkosti panelového 
sídliště, jehož obyvatelům je primárně určeno. Díky prostorovým omezením je podélná osa hřiště 
o 13° otočena od ideální severo-jižní orientace. Hřiště, které sousedí s výběhem zubrů, je 
po celém svém obvodu oploceno do výšky 8 m. Pletivo rovněž tvoří „střechu“ hřiště, takže,  
nemůže dojít ke ztrátě balonu. Povrch hřiště je zhotoven z umělého trávníku, skladba pod trávní-
kem je vodě propustná a je tvořena souvrstvím různých frakcí štěrku od 64 mm u rostlého terénu 
až po 4 mm u povrchu. Celková výška skladby je 360 mm . Pod celou plochou hřiště jsou 
v nezámrzné hloubce rozvedeny drenážní trubky, které jsou zavedeny do vsakovací jímky. Hřiště 
je napojeno na rozvod NN a rozvod užitkové vody.

BOULDEROVÁ STĚNAS17
Délka: 25 m, Výška 3–4 m
Bouldering je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých ska-
lách (přírodních nebo umělých) několik metrů nad zemí. 
Boulderová stěna je umístěna pod hřištěm pro malou kopanou I22, v těsné návaznosti na pane-
lové sídliště. Čtyřmetrová výška je limitní pro stěnu bez zabezpečení a dozoru. 
Stěna je zhotovená z polyuretanových bloků, které jsou ukotvené na betonovou opěrnou zídku. 
Pod stěnou bude pro změkčení dopadu rozprostřen písek nebo mulč. 

PŮDORYS  M 1:250
ŘEZ  M 1:250
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CESTA K PAMÁTNÍKU19
Na jižním okraji areálu se blížíme k panelovému 
sídlišti Předmostí. Areál končí, ale ještě před plo-
tem návštěvník uvidí velký model červeného lami-
nátového zvířete. Když se k němu přiblíží, vidí 
další. Bude pochopitelné, že jde o navigační 
body, vedou nás do centra Předmostí. Panelové 
domy byly v osmdesátých letech postaveny 
na ploše odtěženého hřebene mezi Skalkou 
a Hradiskem. Na místě stanice lovců mamutů stojí 
dnes mateřská školka. Lokalita byla v 19. století 
z valné části těžbou a částečně i před ní zničena. 
Stavba sídliště už neměla na archeologickou 
památku zásadní vliv. I tak asanace a „moderní“ 
výstavba působí arogantně.
Červené navigační body (zvířata) nás vedou urba-
nistickým chaosem nejasného veřejného prostoru 
k odkryvu skládky kostí na svahu hřbitova – expo-
nátu „in-situ“.
Návrh navigace je mimo námi řešené území 
i mimo rozsah zadání. Je to jen podnět, kterak 
vtáhnout Památník lovců mamutů do budoucího 
areálu. Proto je jen vytipováno pět míst (křižovatek 
či rohů), kde jsou zvířata umístěna. Vše případné 
ostatní musí řešit samostatná projektová dokumen-
tace.
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Jako navigační body jsou vybrána zvířata, jejichž kosti 
byly mimo jiných nalezeny v odkryvu pod hřbitovem. 
Medvěd, pratur, lev jeskynní, rosomák, pižmoň,  
kůň sprašový.



PAMÁTNÍK LOVCŮ
MAMUTŮ20

Památník lovců mamutů představuje návštěvníkům jednu 
z nejvýznamnějších středoevropských lokalit mladého 
paleolitu v Evropě umístěnou v Předmostí u Přerova. 
Odkrytá autentická archeologická situace zachycuje 
jižní okraj sídliště lovců mamutů v otevřené krajině se 
skládkou zvířecích kostí z období před cca 27 000 
lety.

Pevný zastřešený pavilon je vybudován na jednom 
z posledních míst, kde jsou stopy po pobytu paleolitic-
kých lovců neporušeně dochovány pod sprašovými 
pokryvy posledního výkyvu doby ledové až do sou-
časné doby. Centrum samotného pravěkého sídliště se 
rozkládalo více severovýchodně, při úpatí dnes již nee-
xistující vápencové skály Skalky, která tvořila přirozenou 
rozhlednu v ústí Moravské brány, odkud byly sledovány 
migrační tahy zvěře.

Iniciativy směřující k vytvoření památníku, který by 
důstojně připomínal světově proslulou lokalitu, lze sle-
dovat již od konce 19. století, kdy byla ukončena první 
etapa výzkumů. Unikátní objevy vzbudily velký zájem 
odborníků z celého světa i laické veřejnosti. K nejvý-
znamnějším nálezům patří odkryv pohřebního areálu 
situovaného pod stěnou Skalky, který obsahoval pozů-
statky dvaceti lidských koster, rytinu předměstské Venuše 
na mamutím klu, plastiku mamuta vyřezanou z mamu-
tího klu, sošku rosomáka z hlíny, kosti zdobené rytinou, 
ohromné množství pazourkových a kostěných nástrojů 
atd.

První upomínkou bylo zřízení školní archeologické kabi-
netní sbírky v předmostské škole začátkem 20. století, 
která má své pokračování v podobě současného 
Malého školního muzea v Základní škole J. A. 
Komenského v Předmostí.

V 30. letech 20. století krystalizovala snaha předmost-
ského starosty Josefa Knejzlíka k vybudování památníku 
Pravěku, kde měly být vystaveny kopie nejvzácnějších 
objevů s výjevy ze života diluviálních lidí. Zvýšenou ini-
ciativu vyvolal obrovský zájem veřejnosti o kostru 
mamuta sestavenou z předmostských nálezů, která byla 
vystavena v roce 1928 v pavilonu Anthropos v Brně. 
Obsáhlý projekt památníku, nad jehož realizací pře-
vzalo záštitu ministerstvo školství a národní osvěty, 
zastavila německá expanze.

Za zmínku stojí návrh geologa Karla Žebery z 50. let 
20. století, který si představoval na vrcholku Hradiska 
v Předmostí betonového mamuta „zvící Stalinova 
pomníku na Letné“. V roce 1971 prováděl výzkum 
v Předmostí Bohuslav Klíma, který navrhl místo architek-

tonického monumentu zakonzervovat a zpřístupnit zby-
tek kulturní vrstvy s odkrytými autentickými kostmi zvěře 
doby ledové. Dřevěná krytá expozice byla zřízena 
na rohu předmostského hřbitova (v těsné blízkosti sou-
časného památníku). Tato nedostatečně chráněná pre-
zentace však byla po několika letech zničena. V rámci 
panelové sídlištní zástavby byla v r. 1989 instalována 
v blízkosti naleziště travertinová plastika nazvaná 
„Sonda do pravěku“.

Projekt současného výstavního pavilonu, který by 
po vzoru zničené expozice vybudované B. Klímou 
představoval autentický výsek kulturní vrstvy období 
lovců mamutů, vznikal od počátku tohoto tisíciletí. Místo 
realizace bylo nutno pečlivě vybrat. Celá oblast centrál-
ního Předmostí a tím i archeologické naleziště bylo totiž 
v minulosti zničeno devastující těžbou vápencové 
Skalky a následnou těžbou několikametrových návějí 
spraší pro cihlářskou výrobu. Na základě rozboru před-
chozích výzkumů byl zvolen cca 8 m úsek u severový-
chodního nároží předmostského hřbitova.

Zjišťovací sondy provedené v roce 2002 pod vedením 
J. Svobody dosáhly intaktních vrstev obsahujících kos-
těný materiál z období lovců mamutů a prokázaly 
správnost volby. V létě roku 2006 proběhla vlastní rea-
lizace památníku. Již při výkopech základů, které jsou 
založeny pod kulturní vrstvu, musel být vyjmut archeolo-
gický materiál. Byla nalezena cca 80 cm dlouhá zacho-
valá část mamutího klu.

Po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení byl zahá-
jen odkryv archeologických vrstev terénní prezentace. 
Archeologického výzkumu se zúčastnili kromě našich 
archeologů i archeologové ze Slovenska a Velké 
Británie. Postupný odkryv ukázal, že zvířecí kosti jsou 
rozvlečeny na mírném svahu ve směru od bývalé Skalky. 
Tato úroveň také určuje výšku terénu, na kterém se roz-
kládalo sídliště lovců mamutů. V ploše výrazně kumulují 
velké celé kosti mamutů, ojedinělé skelety a části ske-
letů středních a malých zvířat i drobné fragmenty kostí, 
částečně se stopami opálení. Část kostí je pořezána 
kamennými nástroji tak, jak člověk ulovené zvíře 
na místě zpracovával a zužitkoval.

Podle počtu jedinců je nejvíce v prezentované ploše 
pavilonu zastoupen mamut (60%) a kůň (8,5%). Sob, 
zajíc, liška, vlk, lev, tuři a ptáci jsou zastoupeni jedním 
jedincem. Z hlediska věku lze např. konstatovat, že 11 
mamutů bylo dospělých a 4 mláďata, u koně jeden 
jedinec dospělý a jedno nenarozené hříbě, ostatní zví-
řata byla dospělá. Nález spojovacích kůstek tlapy lva 
může souviset se stahováním kožešin. V kulturní vrstvě 

bylo nalezeno také menší množství pazourkových 
nástrojů.

Odkrytá situace v pavilonu přímo v autentickém pro-
středí představuje unikátní pohled na okrajovou část 
sídliště lovců mamutů z doby před cca 27 000 lety, 
kde byl pohazován odpad ze zvířecích kostí. Rozbor 
kostěného materiálu, dle zastoupeného množství  mamu-
tích kostí, dokazuje nejen jak významnou roli hrál ulo-
vený mamut k přežití lovecké skupiny v drsných podmín-
kách, ale také představuje rozmanitost fauny doby 
ledové. Skutečnosti oprávněně naznačují, že se nejedná 
o sezónní sídliště, ale spíše o průběžný, celoroční pobyt 
lovecké skupiny v Předmostí.

Ti, kteří si udělají zacházku z areálu doby ledové, 
nebudou litovat. Autentickým exponátem je 
„pouhá“ skládka kostí, tedy cosi „nevýznamného“ 
– pro pravěkého člověka odpad. Přesto pohled 
na tento odkryv má svou sílu. Je zde něco, čeho 
se dotýkala lidská ruka před dvaceti sedmi tisíci 
lety. Kterému dnešnímu uměleckému, stavebnímu 
či technickému dílu se to podaří? A jak na naši 
hmotnou kulturu budou pohlížet budoucí generace 
ve stejném časovém odstupu, jaký máme my 
od gravettienských lovců? A co o nás budou 
vědět? A kam se posunou ve svém myšlení 
a schopnostech?

Foto současného stavu – interiér památníku

Archeologický odryv – přípravné práce  
– duben 2006
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VÝHLED LOVCŮ  
DO MORAVSKÉ BRÁNY21
Návštěvníci se vrací na začátek prohlídkového 
okruhu, ke staré cihelně. Trasa ale ještě nekončí. 
Zde je čeká stálá expozice v podkroví a také věž, 
vyhlídka. Cihelným schodišťovým válcem se dosta-
nou nad hřeben střechy. Za ulicí Hranická už je 
pouze nízká zástavba a terén klesá do koryta 
Moravské brány. Deset metrů nad terénem se nám 
naskytne výhled, který měl pravěký lovec z vrcholu 
Skalky. Strategické místo v krajině. Odtamtud 
pozoroval stáda zvěře táhnoucí ze severu kdesi 
od ledovce na jih a opačně. Sevřený prostor 
hřbety Podbeskydské pahorkatiny s vrcholem 
Maleníku z jihu a Tršickou pahorkatinou 
s Oderskými vrchy na severu je dodnes význam-
ným koridorem. Železniční tah Praha–Ostrava, 
dálnice D1, průmyslové areály…
Na vyhlídkové plošině jsou dalekohledy a speci-
ální kukary, ve kterých se skrývá rekonstruovaný 
3D „pravěký“ pohled. Divák tak může porovnat 
dnešní stav urbanizované průmyslové krajiny se 
situací před 30 000 lety.
Je zde umístěn i prostorový model s terénem 
Moravské brány a vápencovým hřbetem s vrcholky 
Skalkou a Hradiskem. Je z něj naprosto patrná 
strategická poloha sídla lovecké společnosti.

simulace současného pohledu do Moravské brány z budoucí rozhledny

Hlavní pravěké cesty střední Evropou s polohou 
Předmostí v Moravské bráně

Hranice pevninského ledovce při maximálním  
zalednění

Geomorfologie Moravské brány

Situace budoucí rozhledny

Migrace stádní zvěře (analogie – dnešní pláně 
Serengeti – Tanzanie, Afrika)

Příklad kukaru s filmem rekonstruované krajiny

Vizualizace – nadhledová perspektiva vstupního objektu
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LOKALITA PŘEDMOSTÍ
(stálá expozice v krovu 
vstupního objektu)22
V průběhu prohlídky celého areálů návštěvník 
nasál mnoho atmosfér a informací, „vrátil se 
do pravěku“. Zajisté si ale položil otázku: co se 
dělo s pravěkým sídlištěm poté, co ho opustili 
lovci? Kdy bylo znovuobjeveno a kým? Proč 
dnešní podoba terénu je zcela jiná než před 
30 000 lety? 
Krom odpovědí na tyto otázky je expozice i před-
stavením obce Předmostí, všech jejích dějinných 
etap. 
Součástí podkroví je i univerzální prostor (cca 45 m2) 
pro krátkodobé výstavy, semináře, projekci filmů. 
Může rovněž fungovat jako zasedací místnost či 
sloužit pro krátkodobý pronájem. 
K opačné štítové zdi přiléhá malá badatelna (stu-
dovna) a archiv.

22.2.1  prostorový
model celého
Předmostí (M 1:250)
okolo roku 1850

22.1 severní dráha
císaře Ferdinanda

22.2.  romantické Předmostí 
(kolem roku 1850)

1850

1950

22.5
těžba versus archeologický
výzkum

dočasné
expozice,
víceúčelový
prostor

22.6  závěrem
Předmostí po roce
1950

22.4 geomorfologický a geologický
vznik a význam předmostského návrší

22.3.2
stylizovaná
pamětní
kniha

22.2.3  homo predmostenzis,
 člověk sprašový 

22.3.1  Předmostím až do pravěku

lavice na sezení

lavice na sezení

22.2.2  pohledy tehdy a dnes
zapomenuté Předmostí

22.3. historie
a faktogra�e

22
.5

.2
  d

en
ík 

vy
ko

pá
ve

k 

22.5.1  stavební deník těžby 

studovnastálá expozice,
lokalita Předmostí

Během několika desetiletí
z Předmostí odjížděly na
vozících, valnících, v
nákladních
automobilech, tuny
materiálu – vápenec,
sprašové hlíny a zvířecí
kosti. Ty naznačují
dřevěné přepravky -
bedny s popiskem
archeologů, někdy jen tak
křídou, někdy s štítkem,
pečetí, adresou určení –
Vídeň, Olomouc, Brno…

Některé části podlahy
jsou z tmavého skla.
Pokud na ně návštěvník
vstoupí, prosvítí se
prostor pod sklem. Objeví
se segmenty odkrytých
kulturních vrstev, jak je
známe ze záznamů
Mašky, Kříže, Absolóna…

Většina tištěných
informací (text, mapa,
foto) jsou umístěny
na lehkých posuvných
panelech o rozměru
180x210cm.

Prostorové modely jsou
umístěny na soklech. Jsou
doplněny o horní
projekci, která model
doplňuje, proměňuje.
S velkou výhodou je
využit prostor krovu
pro umístění světel,
reproduktorů, projektorů.

Pro exponáty jsou využity
středové sokly
se skleněným krytem, tak
aby vystavovaný předmět
byl v prostoru, dal se
obejít.

Místa určení –
paleontologické sbírky,
depozitáře. Obsah –
kosterní nálezy pravěkých
zvířat. Mezi bedny se dá
vstoupit, některé fungují
jako šuplíky, dají se
vysunout a pod sklem
jsou uschovány kosti ze
sbírek Muzea
Komenského v Přerově.

Foto současného stavu Vizualizace rekonstruovaného prostoru

Půdorys expozice

Vizualizace expozice
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22.1
Severní dráha císaře Ferdinanda
Předmostí bylo vždy v těsném sepětí s Přerovem. 
Výrazným zásahem do soužití obou sídel byla stavba 
železnice mezi Vídní a severomoravským uhelným 
revírem, která obě sídla prostorově odděluje dodnes. 
Roku 1841 přijíždí první parní lokomotiva do Přerova, 
tehdy po vybudované soukromé trati - Severní dráze 
císaře Ferdinanda „KFNB“. Stavba železnice sekun-
dárně ovlivnila celou oblast. Průmyslový rozmach, ale 
i těžba surovin na samotnou stavbu dráhy (logicky 
z místních zdrojů) odstartovala těžbu spraše a výrobu 
cihel v Předmostí. Archeologická lokalita nenávratně 
mizela pod štychary a rypadly.

22.2
„romantické“ Předmostí  (kolem 
roku 1850, před těžbou spraše):
22.2.1. model
Proti vstupu do podkroví je umístěný velký bílý plastický 
model celého Předmostí (1x1km) v měřítku 1:250 
(4x4m). Terén, ulice a jednotlivé domy budou rekon-
struované podle fotek, dochovaných plánů.
Seshora se na něj promítají plochy postupné těžby 
a asanace posledních 150 let. Projekce může být jak 
ve smyčce, tak ji může pomocí jednoduchých tlačítek 
ovládat návštěvník, posouvat se v čase, „rozkliknout“ si 
informaci o jednotlivém domě atp. Míra podrobnosti 
bude různá, dle dochovaných materiálů. Od pouhého 
čísla popisného, po historii domu. Vznikne tak mož-
nost neustálého doplňování informací. Model bude 
krom vizuálních dějin Předmostí i kronikou jeho obyva-
tel. Při přípravě je nutné vedle archivářů zapojení míst-
ních obyvatel či pamětníků.

22.2.2. zapomenuté Předmostí
Po obvodu modelu jsou staré fotoaparáty – „harmo-
niky“, uvnitř fotoaparátu je skryt malý monitor, na něm 
se prolínají fotografie (záběry) tehdy a dnes. Předmostí 
prošlo značnou asanací, záběry budou značně kon-
trastní.  

22.2.3. homo predmostenzis, „člověk 
sprašový“
Obraz tehdejšího života, nostalgické vzpomínání, 
dokreslí malé velké dějiny – rodinná alba, drobné 
historky, případně na několika osudech vykreslené 
pozadí běžného člověka a jeho doby.
Každá krajina ovlivňuje obyvatele, kteří v ní žijí. 
Horal, měšťan, člověk z průmyslové oblasti – všichni 
mají své návyky, tradice, děděná pravidla života. 
V Předmostí je patrný vztah k půdě jako k majetku ale 
i jako k materiálu. Tuto kapitolu jsme s trochou nad-
sázky nazvali „lidé (národ) od spraše“. Na spraších 
jsou úrodná pole a vinice, ze sprašových hlín se staví 
obydlí, ve výkopech sprašových kopců vznikají úkryty, 
z keramických hlín vznikají nádoby a ozdoby.
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22.5.1  stavební deník těžby 

studovnastálá expozice,
fenomén Předmostí

Během několika desetiletí
z Předmostí odjížděly na
vozících, valnících, v
nákladních
automobilech, tuny
materiálu – vápenec,
sprašové hlíny a zvířecí
kosti. Ty naznačují
dřevěné přepravky -
bedny s popiskem
archeologů, někdy jen tak
křídou, někdy s štítkem,
pečetí, adresou určení –
Vídeň, Olomouc, Brno…

Některé části podlahy
jsou z tmavého skla.
Pokud na ně návštěvník
vstoupí, prosvítí se
prostor pod sklem. Objeví
se segmenty odkrytých
kulturních vrstev, jak je
známe ze záznamů
Mašky, Kříže, Absolóna…

Většina tištěných
informací (text, mapa,
foto) jsou umístěny
na lehkých posuvných
panelech o rozměru
180x210cm.

Prostorové modely jsou
umístěny na soklech. Jsou
doplněny o horní
projekci, která model
doplňuje, proměňuje.
S velkou výhodou je
využit prostor krovu
pro umístění světel,
reproduktorů, projektorů.

Pro exponáty jsou využity
středové sokly
se skleněným krytem, tak
aby vystavovaný předmět
byl v prostoru, dal se
obejít.

Místa určení –
paleontologické sbírky,
depozitáře. Obsah –
kosterní nálezy pravěkých
zvířat. Mezi bedny se dá
vstoupit, některé fungují
jako šuplíky, dají se
vysunout a pod sklem
jsou uschovány kosti ze
sbírek Muzea
Komenského v Přerově.
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22.3
historie – faktografie:
22.3.1. Předmostím až do pravěku
Na „pravítku“ časové osy posouvá návštěvník kurzor. 
Na třech monitorech se mu provázaně mění události 
v Předmostí, Českých zemích a v Evropě

22.3.2. stylizovaná pamětní kniha 
Předmostí 
Na pracovním stole je velká kronika, zredukovaná 
Pamětní kniha Předmostí, nejobsáhlejší historický pra-
men. Listy vpravo jsou věnovány textu, na prázdné listy 
vlevo se promítají obrazové přílohy.

22.4.
geomorfologický a geologický 
vznik a význam předmostského 
návrší:
Smyslem této kapitoly a jejího umístění mezi popis 
průběhu těžby je krom geologického vzniku terénu, 
konkrétně Předmostského návrší, především ukázka 
strategie místa. Klimatická i lovecká.
Na jednoduchém výstavním soklu bude představen řez 
terénem – souvrstvím, mapa Moravy i Euroasie 
s vyznačením horských hřebenů, animace vzniku říč-
ních teras a ukázka nerostů.

22.5.
těžba versus archeologický 
výzkum (období 1850-1950):
Hlavní plocha expozice je věnována historii archeolo-
gického výzkumu. Je založena na neustálé konfrontaci: 
průmysl, pokrok, bohatnoucí společnost / versus 
ochrana historických vrstev, poznání a zkoumání minu-
losti. Postupuje se po čase (od Blahoslava po zrušení 
cihelen) – prohlídková trasa rozdělena na „vpravo 
a vlevo“. Srovnání nenápadně popisuje, proč archeo-
logie prohrává s tempem doby, nemá to ale vyznít 
jako mentorování. Zvolená forma zápisků z deníků 
(výkopový versus stavební) trasu taktuje.
Informace napravo (deník vykopávek badatele - 
22.5.1) člení vykopávky do čtyřech základních etap, 
součástí kterých budou i medailonky archeologů: a) 
hlavní výkopy - J. Wankel, K. J. Maška, M. Kříž, b) 
výkopové a zachraňovací práce po první sv. válce 
Moravského muzea – A. Telička, K. Absolón, c) ověřo-
vací práce geologické  - K. Žebera, d) současný 
výzkum – J. A. Svoboda.  Panely s grafikou jsou občas 
doplněny modely vykopávek, ty jsou ukryty v podlaze, 
pod tmavým sklem. Když na něj návštěvník vstoupí, 
nález se rozsvítí, tzn. objeví. Jinak je ukryt „pod teré-
nem“. Tématem je rovněž postavení archeologie v kon-
krétní době, tedy daný stupeň poznání. Například 
spor o to, zda byl paleolitický člověk současníkem 
mamuta. 
Informace nalevo (stavební deník těžby – 22.5.2) 
popisují postup těžby a ničení naleziště. Dnes až neu-
věřitelné příběhy, kterak byly roztloukány kosti 
a následně používány jako hnojivo na pole, či páleny 
v kostivarnách a spódium z nich využíváno v cukro-
varu. To je doplněno o vývoj průmyslu, techniky a ino-
vace, které zásadním způsobem mění způsob práce. 
Například postup výroby cihel v kruhové peci 
(v Přerově první na našem území).

Mudr. Jindřich Wankel (1821 – 1897)

Karel Jaroslav Maška (1851 – 1916)

JUDr. Martin Kříž (1841 – 1916)

Prof. Karel Absolón (1877 – 1960)

Vizualizace expozice

LOKALITA PŘEDMOSTÍ
(stálá expozice v krovu vstupního 
objektu)22
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22. 6.
závěrem:
Závěr expozice je věnován malému zamyšlení. Kterak 
hospodaříme se svým dědictvím, krajinou, pamětí 
míst? V soustředěném prostoru uzavřeného válce se 
mísí fotografie ze stavby panelového sídliště na místě 
světoznámé archeologické lokality s písemnými 
a obrazovými záznamy snah o zviditelnění a zpraco-
vání Předmostské lokality. Uvědomme si, že archeolo-
gický materiál je konečný a nenahraditelný.

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy,  
tzv. Maltská konvence
Smyslem a cílem Maltské konvence je ochrana archeologického dědictví, nemovitých a movitých archeologických 
nálezů pro budoucí generace. Maltská konvence považuje archeologické dědictví za kolektivní paměť a nástroj 
historického a vědeckého studia (čl. 1 Úmluvy). Za archeologické dědictví se považují veškeré pozůstatky a objekty 
a jakékoliv jiné stopy po lidstvu z minulých období (čl. 2 Úmluvy). Do archeologického dědictví se zahrnují mimo 
jiné i stavby, konstrukce, skupiny budov, zastavěná území (čl. 3 Úmluvy) odhalované teprve prováděním archeolo-
gického výzkumu.
Každá ze stran přistoupivších k Úmluvě se zavázala, že zavede zákonná opatření k fyzické ochraně archeologic-
kého dědictví. Podle okolností zajistí ochranu a údržbu archeologického dědictví, nejlépe na původním místě (čl. 
4, odst. 2 Úmluvy). Bude se snažit sladit a spojit požadavky archeologie a územních rozvojových plánů (čl. 5, 
odst. 1 Úmluvy), protože s účinnou ochranou archeologického dědictví je nutné začít na úrovni územního pláno-
vání, kdy jsou v územně plánovací dokumentaci jasně definované zásady uspořádání území a limity jeho využití 
vyjádřené v regulativech. V případě, kdy budou během stavebních prací nalezeny součásti archeologického 
dědictví zabezpečí jejich konzervaci na původním místě, bude-li to proveditelné (čl. 5, odst. 4 Úmluvy). Rovněž 
zajistí, aby zpřístupnění archeologických nalezišť veřejnosti, zvláště pak stavební úpravy nutné k pojmutí velkého 
počtu návštěvníků, neovlivnily nepříznivě archeologickou a vědeckou povahu takových nalezišť a jejich okolí (čl. 
5, odst. 5 Úmluvy). Každá strana se dále zavázala, že bude podporovat přístup veřejnosti k důležitým součástem 
archeologického dědictví, zejména k nálezům, (jak nemovitým, tak i movitým), a napomáhat k tomu, aby vhodně 
vybrané archeologické předměty byly vystaveny pro veřejnost (čl. 9, odst. 2 Úmluvy).
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