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Naučná stezka „Pravěké a historické osídlení Předmostí u Přerova a okolí“

 27760 – Popovice u Přerova – Padělky u Vinar 
U severozápadního okraje intravilánu Popovic u Přerova, v místě projektované dálnice D1, nasbíral roku 2002 Z. Schenk kolekci novověké keramiky 
(16.–18. století).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1156

27810 – Předmostí u Přerova – historické jádro a osada lovců mamutů 
Historický intravilán se nachází na mírné vyvýšenině, nad inundací pravobřeží Bečvy, resp. jejího ramene. První zmínka pochází až z roku 1362 
(Przedmost), zdejší osídlení je však daleko starší. Kostel sv. Máří Magdalény, zmiňovaný rovněž k roku 1362, byl rokokově přestavěn. V intravilánu se 
nacházelo proslulé sídliště kultury gravettien z mladého paleolitu (30.000 – 25.000 př. n. l.) s nálezy obydlí, četných nástrojů, uměleckých předmětů, 
ale též hromadného hrobu 20 jedinců.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1173

27811 – Přerov – Za železniční tratí, železniční spojka 
Za jižním okrajem Předmostí, již na katastru Přerova, u železniční tratě odkryli při archeologickém výzkumu pracovníci přerovského muzea a D. Kolbinger 
sídliště a hroby lidu kultury s lineární keramikou ze staršího neolitu (5 500 – 4 900 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1174

27833 – Přerov – Rybníky, nálezy pravěké a středověké keramiky 
Za jihozápadním okrajem Předmostí, již na katastru Přerov, na místě někdejších rybníků nalezl Z. Schenk v 90. letech 20. století menší soubor keramiky, 
datovaný rámcově do doby bronzové (2.000 – 750 př. n. l.) a do vrcholného středověku (13.–14. století).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1183

27830 – Dluhonice – Dolní Újezd, polykulturní lokalita 
Severovýchodně od intravilánu, na pravém břehu Vinarského potoka, nalezl v letech 1993–2001 při povrchových sběrech Z. Schenk artefakty dokládající 
osídlení kultury s lineární keramiku ze staršího neolitu (5.500 – 1.250 př. n. l.), sídliště a pohřebiště lengyelské kultury z časného eneolitu (5.500 – 1.250 př. 
n. l.), sídliště kultury zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu (2.400 – 2.000 př. n. l.), stopy únětické kultury ze starší doby bronzové (2.000 – 1.500 př. n. 
l.), sídliště kultury lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.), pohřebistě platěnické fáze téže kultury z doby halštatské (750 
– 400 př. n. l.), stopy osídlení z doby laténské (400 př. n. l. – 0), z doby římské (0 – 380 n. l.) a z mladohradištního období (950 n. l. – 1.200 n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1181

27827 – Dluhonice – historické jádro  
Historický intravilán se nachází na říční terase nad pravým břehem řeky Bečvy, resp. jejího ramene. První písemná zmínka pochází z roku 1141 ze Zdíkovy 
listiny (Dilgonici). Pocházejí odtud paleolitické (1.000.000 – 8.000 př. n. l.) a neolitické štípané nástroje (5.500 – 4.000 př. n. l.), dále nálezy z mladší doby 
bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.) a z raného středověku (10. století).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1178

27829 – Dluhonice – Vrchní Újezd, sídliště z neolitu a doby bronzové 
Severně od intravilánu objevil roku 1997 Z. Schenk při záchranném archeologickém výzkumu několik objektů z mladší doby bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.) 
a v roce 2000 byl poblíž při výkopu plynovodu zachycen staroneolitický objekt kultury s lineární keramikou (5.500 – 4.900 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1180

27828 – Dluhonice – Za humny, sídliště z mladší doby bronzové 
U hřbitova na severním okraji intravilánu bylo v roce 1997 výkopem narušeno několik objektů z mladší doby bronzové (1.250 – 1.000 př. n. l.) s netypickými 
fragmenty keramiky. Mohly souviset se staršími nálezy narušených mladobronzových hrobů A. Suchánka přímo na hřbitově.

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1179

27831 – Dluhonice – Slatiny, nález neolitické sekerky
Na severním okraji katastru Dluhonic byl roku 2000 Z. Schenkem při povrchovém sběru nalezen fragment kamenné sekerky, rámcově datovaný do 
neolitu (5.500 – 4.000 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1457

27766 – Předmostí u Přerova – Kavka, paleolitický nález 
Na jižním svahu na severozápadním okraji katastru, u silnice do Kokor, nalezl Z. Schenk roku 2000 při povrchovém sběru patinovaný artefakt z období 
mladého paleolitu (40.000 – 11.000 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1162

27765 – Popovice u Přerova – Podvrší, paleolitický nález 
Na jižním svahu Čekyňského kopce (307,1 m n. m.) byl nalezen roku 2000 Z. Schenkem patinovaný úštěp rámcově zařaditelný do mladého paleolitu (40.000 
– 11.000 př. n. l.).

URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1161
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