
Naleziště lovců mamutů

Předmostí  je  díky  prehistorickému  sídlišti  lovců  mamutů 
zapsáno ve všech světových učebnicích dějepisu a archeologie.

Světově  proslulou  se  obec  stala  koncem  19.  století  díky 
nálezu  tábořiště  lovců  mamutů  z doby  před  27  –  26  000  lety  u 
lokality  Skalka.  Další  nálezy  dokazují  další  osidlování  až  do  doby 
první písemné zmínky, která pochází z roku 1362.

„Je  to  spolu  s Dolními  Věstonicemi  nejvýznamnější  
archeologické naleziště nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Věstonice 
měly ale na rozdíl od Předmostí štěstí v tom, že byly prozkoumány 
až později a pečlivěji. Zato Předmostí je nyní téměř zničeno ať už 
těžbou  spraše  na  výrobu  cihel,  či  moderní  zástavbou“, potvrdil 
archeolog Jiří Svoboda z Akademie věd ČR.



Na přelomu 19. a 20. století tady našli vědci pod zemí kosti 
mamutů  z poslední  doby  ledové.  Zvířata  tehdy  táhla  Moravskou 
bránou z Rakouska do Polska a zpátky. Vyvýšeniny poblíž Přerova a 
blízko  vodnímu  zdroji  –  řece  Bečvě  –  byly  pro  paleolitické  lidi 
ideálním místem pro pozorování tahu zvířat i pro život.

Archeolog  Karel  Jaroslav  Maška  v roce  1894  objevil 
v Předmostí  hromadný hrob dvaceti  pravěkých lidí,  kteří  tu žili  25 
tisíc  let  před  naším  letopočtem.  Odborníci  pak  zjistili,  že  jde  o 
samostatný  vývojový  druh  člověka,  který  dostal  označení  Homo 
Predmostensis.

Naleziště  dokládají,  že  Morava  byla  ve  své  době  středem 
kontinentu a že mamuti a lidé před 25 000 lety žili vedle sebe a že 
člověk mamuty zřejmě lovil.

V místech nálezu tábořiště lovců mamutů za hřbitovem, byla 
v roce  1971  umístěna  pamětní  deska  připomínající  význam  této 
události.

Na  Čekyňském  kopci  vzniká  prací  občanského  sdružení 
Predmostensis  skanzen  pravěku.  První  betonová  socha  zvířete  – 
dvouapůlmetrové mládě mamuta, již  stojí  na kopci  nad Přerovem. 
Postupně  přibudou  i  pratuři,  jeskynní  medvědi,  sobi  a  další 
prehistorická zvířata.

Expozice  pravěku  je  instalovaná  v suterénu  nové  Základní 
školy  v  Předmostí.  Pro  veřejnost  otevřeno  každý  první  čtvrtek 
v měsíci, od 15 do 18 hod.

Co proslavilo Předmostí?
 Nález  hromadného  hrobu  dvaceti  lidí  přikrytých 

mamutími lopatkami ze starší doby kamenné. 
 Díky  nálezům  pozůstatků  velkého  množství  kostí 

(odhaduje se asi  1000 exemplářů) bylo možné dát 
dohromady přesnou podobu těchto zvířat.

 Velmi vzácný byl i nález uměleckých předmětů. 
Především je to světoznámá rytinu ženy na mamutím 
klu a našla se i neobyčejně velká řezba mamuta, 
která se nikde jinde nevyskytuje.



Naučná stezka
„Lovci mamutů v Předmostí“

Popis:
Výchozím bodem je zastávka MHD před školou v Předmostí.
Ze  zastávky  přejdete  po  světelném  přechodu,  dáte  se 

doprava  a  za  posledním  panelákem  zahnete  vlevo.  Vyšlapaný 
chodník vás dovede ke stanovišti Skalka (S). 

Odtud se vydáte vpravo po chodníku k začátku Školní cesty 
(C).  Je  to  obnovená  polní  cesta  v délce  300  m,  osázená 
jednostrannou  alejí  dřevin.  Na  konci  zabočíte  doleva  a  po  120 
metrech  u  litinového  kříže  opět  doprava.  Tato  cesta  vás  dovede 
k novému  kamennému  kříži  s lavičkami,  který  stojí  u  vstupu  do 
Písečáku (T).

Pokračovat budete vlevo od kříže a po výstupu do prudšího 
svahu se již dostanete do Naučného lesoparku (L). Ten tvoří 60 nově 
vysázených listnatých dřevin (každý strom má svou popisku) a tři 
drobné stavby – Sluneční brána, Zvonička a Památník.

Celková délka naučné stezky je 2.800 m a je značena siluetou 
mamuta v oranžovém poli.

Zpět  se  můžete  vrátit  stejnou  trasou  nebo  pokračovat  na 
Čekyňský kopec a tam se napojit na zelenou turistickou značku a po 
ní se dostanete opět do Předmostí (4 km).

Z dostupných zdrojů zpracovalo:        Městské informační centrum 
            Kratochvílova 14, Přerov
         tel. 581 217 187

        e-mail:mic@medialine.cz


