
Na Hradišti je práce pro celé generace archeologů 

Archeologie není jen zkoumání předmětů z dob dávno minulých, je to hlavně mnoho a 

mnoho fyzické dřiny - ručního kopání. O tom se každoročně přesvědčují studenti Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jejich hosté, kteří již dvaadvacátou sezonu provádějí 

pod vedením docenta Bohuslava Klímy archeologický výzkum ve Znojmě-Hradišti. 

V letošním roce je centrem jejich zájmu jihovýchodní část Hradiště - parcela, kde bude 

stát rodinný dům. „Na tomto místě jsme pracovali již v prvním roce výzkumu, kdy nám 

tehdejší majitel pozemku dovolil kopat na zahradě mezi meruňkami,“ vzpomíná Klíma. 

Tehdy se podařily skvělé nálezy a letos, kdy se sem archeologové vrátili po dvaadvaceti 

letech, tady výzkum skončí. Na vlastním pozemku byly objeveny předměty od pravěku přes 

pozdní dobu římskou až do doby Velké Moravy.  

Při budování silnice pod tímto pozemkem byly nalezeny ještě před zahájením 

archeologického výzkumu zbytky dřevěného velkomoravského opevnění, které však nikdo 

detailně nezkoumal. Zajímavé jsou objekty z doby bronzové a halštatské - zásobní a odpadní 

jámy, keramické střepy, a dokonce zbytky dvou domů. Z pozdní doby římské (4. století) pak 

pochází zajímavá keramika, skleněné a kostěné předměty a bronzová jehlice. Počátkem týdne 

našli mladí archeologové zlomek velkomoravské ostruhy s ploténkou, který dostanou do 

rukou konzervátoři - ti jej uvedou do takřka původního stavu. Tento významný nález dokládá 

přítomnost jezdecké složky velkomoravského hradiště. „Nyní kopeme ve více jak 

metrové hloubce a začínají se nám objevovat další velkomoravské objekty,“ konstatoval 

s uspokojením Klíma. Zajímavým objevem je asi metr hluboká sídlištní jáma vysekaná ve 

skále. Nad jejím dnem byla nalezena kostra psa a nad ní kostra ptáka - patrně slepice. 

Pravděpodobně se jedná o obětiny.  

Letos prováděli studenti průzkum ve třech turnusech, tento týden budou končit. Na 

dotaz, zda se výzkum Hradiště chýlí ke konci, odpověděl Klíma se smíchem: „Tady je práce 

ještě tak pro dvě až tři generace archeologů.“  
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