
Archeologové ukončili výzkum hrobů na Hradišti 

Na parcele pro rodinný dům našli badatelé dvacet hrobů. Ve výzkumu hodlají 

pokračovat v dalších letech. 

Výzkum první části velkomoravského pohřebiště na znojemském Hradišti uzavřeli 

archeologové pod vedením Bohuslava Klímy.Úplný konec jednadvacáté výzkumné sezony 

přinesl nález, o který badatelé usilovali celá léta. Nyní věří, že odkryli jedno z největších 

velkomoravských pohřebišť na Moravě. 

„Na ploše sto čtyřiceti metrů čtverečních jsme našli dvacet kostrových a osm žárových 

hrobů z osmého až desátého století. Ve všech jsme našli nějakou výbavu. Mezi pohřbenými 

bylo šest dospělých lidí, ostatní pozůstatky patřili dětem a dospívající mládeži,“ vypočítal 

Klíma. 

Mezi pohřbenými bylo více nemocných či postižených. „Jeden muž zřejmě od dětství 

trpěl chorobou, která se projevila na jeho nohou. Pravou měl zdravou, levou zjevně slabší a 

kratší. Našli jsme také hrob dospělé ženy velmi malého vzrůstu,“ přiblížil Klíma. 

Okraj pohřebiště 

Složení zesnulých podle něj napovídá, že výzkum zachytil okrajovou část pohřebiště. 

„Tam slovanští předkové zpravidla ukládali lidi nemocné a postižené,“ vysvětlil archeolog.  

Ve zmíněném ženském hrobě našli badatelé zajímavou výbavu. „Obsahoval nádherné 

bronzové zlacené kování a skleněný nožík v okrasné pochvě. Našli jsme také herní či metací 

kostku. To všechno by mohlo nasvědčovat tomu, že žena měla funkci například vědmy, 

možná už kvůli svému vzrůstu,“ řekl archeolog. 

Z několika mužských hrobů vyzvedli badatelé mimo jiné sekyry, dýky a nože. „Ve dvou 

jsme v nohách našli dřevěná železem kutá vědra. Jedno z nich se chystáme rekonstruovat,“ 

pokračoval Klíma. 

Za významný považuje nález pohřebiště také Zdeněk Čižmář ze znojemského 

pracoviště Ústavu archeologické památkové péče. 

„Cenné je i to, že pohřebiště obsahuje starší žárové hroby. Předpolí velkomoravského 

hradiska bylo lokalitou, kde je umístění pohřebiště pravděpodobné,“ hodnotil Čižmář. 

Potvrdil, že počet hrobů na odkrytém pozemku naznačuje přítomnost většího pohřebiště. 

„Jak velké ve skutečnosti je, ovšem ukáže až další výzkum. Zatím bychom mohli jen 

spekulovat,“ upozornil. 

Stovky hrobů 

Bohuslav Klíma počítá s pokračováním vykopávek. 

„Hrobů tu mohou být stovky, a čím blíž budeme středu pohřebiště, tím pozoruhodnější 

nálezy lze očekávat. S pomocí geofyziků ověříme také indicie, že na vršku nad pohřebištěm 

by mohla být církevní stavba, hřbitovní kostelík,“ naznačil další plány Klíma. 

http://www.daniz.name/default.asp?nDepartmentID=220&nLanguageID=1


Do práce se brzy pustí zedníci, kteří budou stavět rodinný dům manželů Šobových. 

„Kvůli výzkumu jsme nabrali menší zpoždění, archeologové ale zvládli výzkum tak, jak 

slíbili, a jak jim to dovolilo počasí. Pravidelně jsme se jezdili dívat. Myslím, že jsme viděli 

všechny zajímavé nálezy,“ řekl majitel pozemku Radovan Šoba. 

Znojemský deník, 10.11.2007, Martin Moštěk 

 


