
VÍTEJTE V P¤EDMOSTÍ
Pfiedmostí, dnes s více neÏ 5000 obyvateli druhá nejlidnatûj‰í ãást mûsta Pfierova,

leÏí v prÛmûrné nadmofiské v˘‰ce 216 m a jeho rozloha ãiní 412 ha. Na‰i v˘pravu
do historie symbolicky zahajujeme u památníku, kter˘ nese název Sonda do
pravûku. V˘tvarné dílo autorÛ J. Grmely, R. Chorého a R. Pluskala z let 1988–1989
bylo v tûchto místech aÏ donedávna jedinou pfiipomínkou svûtoznámého
archeologického nalezi‰tû.

Na katastru Pfiedmostí, v lokalitû Hradisko, byly nalezeny nejstar‰í lidské stopy na
Pfierovsku, a to jiÏ z období stfiedního paleolitu pfied 100 000 lety. Svûtovû proslulou
se obec stává od konce 19. století díky nálezu tábofii‰tû lovcÛ mamutÛ z doby pfied 27–26 tisíci lety na
místû zvaném Skalka. Dal‰í nálezy dokazují následné nepfietrÏité osídlení aÏ do doby první písemné
zmínky o Pfiedmostí, která pochází z roku 1362.

Majitelé rÛzn˘ch ãástí obce se ãasto stfiídali. Zvlá‰tní
skupinou byli pfiedmosteãtí pÛhonãí, tj. lidé osobnû
svobodní, ktefií byli povûfiováni soudem doruãováním
soudních zásilek. V roce 1487 vloÏil král Matyá‰
Vilémovi z Pern‰tejna v dûdiãné drÏení pfierovské
panství vãetnû Pfiedmostí. AÏ do roku 1848 pak
Pfiedmostí sdílelo spoleãn˘ osud s Pfierovem, jehoÏ
majitelem byl v tom roce Vilém hrabû Magnis.

Na Hradisku se od 16. století lámal devonsk˘ vápenec
pouÏívan˘ k v˘stavbû Pfiedmostí. PrÛmyslové
zpracování vápence zaãalo roku 1858, kdy si pozemky
pronajalo nûkolik prusk˘ch podnikatelÛ, ktefií postavili v Pfierovû u nádraÏí vápenku. Naproti Malému
Pfiedmostí byly dvû cihelny a opodál za pahorkem tfietí. Kolem cihelen vedla silnice do rozsáhlého
panského vápenného lomu, kter˘ byl zahlouben do vrchu zvaného Îernová. Nalézala se tu jeskynû,
o které se vyprávûly stra‰idelné historky o pfiítomnosti smeãky pekelníkÛ.

Do Pfiedmostí byly pfiifafieny âekynû, Popovice, L̆ sky, Vinary, Dluhonice, Buk a Prosenice. Za Josefa II.,
v letech 1784–1788, byla v Pfiedmostí zfiízena jednotfiídní ‰kola. Pfii‰koleny byly Popovice, L˘sky, Vinary,
âekynû a Dluhonice. V roce 1898 byla postavena ‰kola na dne‰ní Hranické ulici. Dnes jsou na ní
umístûny dvû pamûtní desky se jmény obûtí 1. a 2. svûtové války (vedle „staré“ ‰koly stojí budova
Základní ‰koly J. A. Komenského postavená v roce 1988).

V roce 1960 bylo Pfiedmostí pfiipojeno k Pfierovu, v 70. letech pro‰lo rozsáhlou asanací a následnû
v dal‰ím desetiletí tu vzniklo velké sídli‰tû. BohuÏel, na fiadû míst je aÏ pfiíli‰ patrné, ãemu byla jeho
architektura podfiízena. Co moÏná nejvíce bytÛ a, pokud moÏno, co nejrychleji.

Na dfiívûj‰í návsi zÛstal zachován kostel sv. Máfií Magdalény, do nynûj‰í podoby pfiestavûn˘ ve
2. polovinû 18. století. Pfii zadní stûnû kostela zvenãí za oltáfiem je náhrobek Katefiiny, manÏelky Kun‰e
z Vrchlabí a na âekyni, která zde byla pochována v roce 1526. Fara s mansardovou stfiechou z roku
1780 je v okrese ojedinûlou stavbou svého druhu. Sochy sv. Cyrila a Metodûje pfied kostelem pocházejí
z roku 1863 a byly pofiízeny v dobû oslav milénia pfiíchodu vûrozvûstÛ na Moravu. Pfied farou je umístûna
pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728, která pÛvodnû stávala u rybníãka uprostfied
návsi. Za kostelem je památník Mistra Jana Husa v podobû kamenného bloku s bronzov˘m reliéfem
od sochafie Julia Pelikána, vznikl˘ po roce 1918. PÛvodní hfibitov, kter˘ se v tûchto místech nacházel, byl
zru‰en jiÏ v roce 1853. 

V roce 2004 zahájilo mûsto Pfierov realizaci rozsáhlého projektu Regenerace panelového sídli‰tû
Pfierov II-Pfiedmostí, jehoÏ dokonãení se pfiedpokládá v roce 2015. Práce probíhají s v˘znamnou finanãní
podporou z prostfiedkÛ státního rozpoãtu âeské republiky.

WITAJCIE W PRZEDMOÂCIU
Pfiedmostí (PrzedmoÊcie), dziÊ zamieszka∏e przez ponad 5000 mieszkaƒców jest drugà najbardziej zaludnionà

dzielnicà Przerowa. Le˝y 216 m nad poziomem morza, a jego powierzchnia to 412 ha. Naszà historycznà wypraw´
symbolicznie rozpoczynamy przy pomniku, który nazywa si´ Sonda do prehistorii.

W miejscu wchodzàcym w sk∏ad PrzedmoÊcia, zwanym Hradisko (Grodzisko), znaleziono Êlady pobytu cz∏owieka
z okresu Êrodkowego paleolitu sprzed 100 000 lat. Znanà na ca∏ym Êwiecie sta∏a si´ gmina ju˝ w koƒcówce XIX wieku,
a to za sprawà znaleziska obozu ∏owców mamutów z okresu 27–26 tysi´cy lat w miejscu zwanym Skalka (Ska∏ka).
Inne znaleziska przekonujà o zamieszkaniu PrzedmoÊcia a˝ do czasów pierwszego zapisu o PrzedmoÊciu,
pochodzàcego z roku 1362.

WELCOME TO P¤EDMOSTÍ
Pfiedmostí with the population of more than 5000 inhabitants is the second most populated

district of Pfierov. It is located at 216 m above the sea level and spreads over the area of 412
hectares. Our journey to the history starts symbolically at this monument, which is called Sonda do
pravûku (Exploring Prehistoric Times).

Human traces from the Middle Palaeolithic period, 100 000 years ago, were discovered on the area of Hradisko, which
belongs to the cadastral area of Pfiedmostí. The location has been famous around the whole world since the end of the
19th century, when the camp of mammoth hunters from 27–26 thousand years ago was found in Skalka. Further
discoveries prove permanent settlement until the first written records about Pfiedmostí from 1362.

Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfiedmostím aÏ do pravûku vybudovalo v roce 2006 Statutární mûsto Pfierov. Partnery projektu jsou Základní ‰kola J. A. Komenského v Pfierovû-Pfiedmostí, Muzeum Komenského v Pfierovû, p. o., Archeologick˘ ústav AV âR Brno a obãanské sdruÏení Predmostenzis. Ilustrace: Barbora Botková, Dalibor Figeº, Jifií Polãák. Grafické zpracování: Elan spol. s r. o. Pfierov

NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA

Pfiedmostím aÏ do pravûku

V¯ZNAMNÉ OSOBNOSTI P¤EDMOSTÍ
Franti‰ek Válek (✳1859 Pfiedmostí – †1949 Olomouc)

pedagog; byl organizátorem ãeského uãitelstva, kulturního i hospodáfiského Ïivota pfied 1. svûtovou
válkou

Josef Tomãík (✳1866 Pavlovice u Pfierova – †1932 Pfiedmostí)
vlastivûdn˘ pracovník, fiídící uãitel Obecné ‰koly v Pfiedmostí – ‰kolní a obecní kronikáfi, zakladatel
Památní knihy obce Pfiedmostí. Iniciátor zaloÏení ‰kolní kabinetní archeologické sbírky v r. 1907. Na
‰kole pÛsobil od r. 1899.

FráÀa Kopeãek (✳1871 Pfiedmostí – †1946 Ostrava)
uãitel a spisovatel; autor pohádek, fejetonÛ a drobn˘ch próz zejména z uãitelského Ïivota (M˘ch sto
dûvãat, Opilá záti‰í, Dar pûti vtefiin, Pavel ãarodûjem aj.)

Josef Knejzlík (✳1878 Tfiebíã – †1952 Pfiedmostí)
dlouholet˘ starosta Pfiedmostí, poslanec Národního shromáÏdûní, fieditel tiskárny Bartheldy a spol.
Od roku 1907 vydával v Pfiedmostí ãasopis âesk˘ rolník, pozdûji Rádce. ZaslouÏil se o rozvoj Pfiedmostí.
Pod jeho vedením byla mj. vybudována mû‰Èanská ‰kola, hasiãská zbrojnice a obecní kanalizace.
V roce 1927 dal podnût k v˘sadbû ovocného sadu ve stráni kopce Îernová a zaslouÏil se o v˘stavbu
víkendov˘ch chat na území staré vojenské stfielnice.

Karel Lamberk (✳1906 Pfiedmostí – †1999 Frankfurt n/M.)
uznání dosáhl jako fieditel Zemûdûlského v˘zkumného ústavu v Praze. Je autorem knihy MÛj dûdeãek
Jakub Lachs, povídek ze Ïivota Ïidovsk˘ch rodin v Pfiedmostí. Autorem posledních dvou povídek je
jeho syn Jifií.

Vlastimil Knejzlík (✳1910 Pfiedmostí – †1997 Pfierov)
syn Josefa Knejzlíka, pokraãovatel ve vydávání ãasopisu Rádce, drÏitel Ceny mûsta Pfierova – medaile
J. A. Komenského z roku 1996

Josef Kalman (✳1912 Pfiedmostí – †2004 Olomouc)
uãitel na ‰kole v Pfiedmostí od r. 1939. Vlastivûdn˘ pracovník, autor a správce vefiejnû pfiístupné ‰kolní
archeologické sbírky v pfiedmostské ‰kole – otevfieno v r. 1960.

Antonín Jureãka (✳1914 Pfiedmostí – †1985 Brno)
tenorista Státního divadla v Brnû, vynikající zvlá‰tû v operách Leo‰e Janáãka

Prameny: Památní kniha obce Pfiedmostí, ‰kolní kroniky.

Dobová pohlednice Pfiedmostí

Historická peãeÈ má opis
✻PECZET.Z.PRZEDMOSTI✻;
v peãetním poli je vûÏ a na
ní zubfií hlava (znak
Pern‰tejnÛ)

ChromeãkÛv statek, v zahradû byl objeven hromadn˘ hrob lovcÛ
mamutÛ

Rekonstrukce gravettského pohfiebního areálu podle K. Absolona

BoÏí muka z r.1944 s historickou so‰kou
sv. Floriána ze zru‰ené kapliãky

Po‰tovní úfiad v letech 1924–1927

Obecní pûtitfiídní ‰kola v r. 1918Orlovna; pozdûji Lidov˘ dÛm a kino Panorama, dnes bez valného vyuÏití

B˘valá cihelna

Vstup do jeskynû v kamenolomu Îernová v r. 1940.
Podle povûsti se zde zdrÏovala smeãka pekelníkÛ

Památník Mistra Jana Husa z roku 1918
(sochafi Julius Pelikán)

Památník ovocnému stromoví z roku 1939
(autofii Alois Pilc a Josef Mádle)

Farní kostel sv. Máfií Magdalény se sochou sv. Jana Nepomuckého. Kostel byl do nynûj‰í
podoby pfiestavûn ve 2. pol. 18. století. Fara s mansardovou stfiechou z r. 1780 je v okrese
ojedinûlou stavbou svého druhu

Masarykova náves po 1. svûtové válce pfied úpravou a po úpravû

Vápencov˘ útvar v b˘valé Chromeãkovû zahradû v roce 1931 a dnes
(pozÛstatek nûkdej‰í Skalky)

âasopis Rádce z Pfiedmostí na Moravû pfiiná‰el od roku 1908 sv˘m ãtenáfiÛm informace o zemûdûlství, zahrádkáfiství, vãelafiství, králikáfiství
a holubáfiství, zab˘val se i pfiírodou, myslivostí, pfiiná‰el rady hospodyÀkám a v neposlední fiadû se orientoval na seznamovací sluÏbu. Redakãní
kolektiv se stovkou odborn˘ch pfiispûvatelÛ, v ãele s majitelem Josefem Knejzlíkem a jeho synem Vlastimilem, ukonãil svou ãinnost v roce 1945
s úctyhodn˘m 150 tisícov˘m nákladem. Rádce byl po celou dobu zasílán jak ãtenáfiÛm v âechách, na Moravû a na Slovensku, tak i odbûratelÛm
v USA, ·v˘carsku, Itálii, Rumunsku, Maìarsku, Jugoslávii, Polsku, Francii a âínû. Mimofiádnû úspû‰n˘ ãasopis dnes pfiipomíná nápis „Odborn˘ ãasopis
RÁDCE – âESK¯ ROLNÍK“ na domû, ve kterém Knejzlíkovi v Pfiedmostí bydleli. Po válce bylo sice vydávání ãasopisu na ãas obnoveno (Rádce zahrádkáfiÛ),
ale uÏ pod hlaviãkou státního nakladatelství, a v padesát˘ch letech ãasopis definitivnû zanikl.
(ãerpáno z ãlánku L. ·tolfové „âasopis Rádce se nedoãkal slibné budoucnosti, ale na minulost se nezapomíná“, Nové Pfierovsko 23. 2. 1996)

Czasopismo Rádce z Pfiedmostí na Moravû (Doradca z PrzedmoÊcia na Morawach) dostarcza∏o czytelnikom od 1908 roku informacje
o rolnictwie, ogrodnictwie, pszczelarstwie, hodowli królików i go∏´bi, zajmowa∏ si´ równie˝ przyrodà, myÊliwstwem, radzi∏ gospodyniom
domowym ale równie˝ orientowa∏ si´ na og∏oszenia matrymonialne. Redakcja, z Josefem Knejzlíkiem, wójt PrzedmoÊcia na czele,

ukoƒczy∏a dzia∏alnoÊç w roku 1945 z bardzo du˝ym nak∏adem 150 tysi´cy. „Doradca” by∏ prenumerowany przez czytelników zarówno w Czechach,
na Morawach i na S∏owacji, ale tak˝e w USA, Szwajcarii, we W∏oszech, Rumunii, na W´grzech, w Jugoslawii, Polsce, Francji i Chinach.

The magazine, Rádce z Pfiedmostí na Moravû (Adviser from Pfiedmostí), first published in 1908, informed its readers on agriculture,
gardening, beekeeping, rabbit and pigeon breeding, focused on nature, hunting and game management, gave advice to housewives
and also provided dating services. Editorial team managed by the owner Josef Knejzlík, the mayor of Pfiedmostí, stopped its activity in

1945 with a considerable edition of 150 thousand copies. The Magazine Rádce was delivered to the readers in Bohemia, Moravia, Slovakia as well
as in the USA, Switzerland, Italy, Romania, Hungary, Yugoslavia, Poland, France and China for the whole period of its existence.


