
Pod zahradou ležely doklady tisíce let osídlení 

Znojmo - Hradiště: Dobrou adresou, či oblíbeným místem k bydlení byl vrchol 

hradišťské ostrožny vysoko nad Dyjí už před dobrými třemi tisíci let. Archeologové, kteří 

bádají na parcele v areálu vnitřního hradu významného velkomoravského hradiště nad 

Znojmem, nacházejí stopy hustého osídlení od především id pravěku po Velkou Moravu.  

„Výzkum je letos komplikovaný, ale zajímavý. Vrstvy osídlení se různě překrývají a 

porušují. K nejzajímavějším nalezeným objektům patří dvě velké chalupy z pozdní doby 

římské a doklady slovanského osídlení už z osmého století,“ uvedl šéf výzkumu Bohuslav 

Klíma, který vede práce na Hradišti již dvaadvacátou sezonu. Nálezy na budoucím staveništi 

rodinného domu rozšiřují jak poznání o délce a intenzitě osídlení Hradiště, tak přináší další 

informace o pro lokalitu klíčovém velkomoravském období. „Našli jsme zajímavé zbytky 

kovových ostruh z osmého století. Doplňují podobné nálezy z předchozích let a dalších míst 

na Hradišti. Společně dokládají, že již v osmém stoleté zde působila vojenská družina. 

Hradiště tedy bylo sídlem vlivného velmože,“ dodal Klíma. 

Protože archeologové odkrývají lokalitu, kterou již zčásti znali z výsledků sond 

vykopaných před jednadvaceti lety, bohaté nálezy keramiky, nástrojů a korálků a dalších 

předmětů badatele nepřekvapily. Přesto na ně přinejmenším jeden nepředvídaný nález čekal. 

„Odkryli jsme pěknou zásobní jámu zasekanou do skály. Na plochých kamenech ležela kostra 

psa a na ní pták, patrně slepice. Zjevně šlo o obětinu. K přesnému časovému zařazení bude 

třeba dalšího bádání, ale předběžně jej podle nejmladších střepů v zásypu můžeme datovat do 

časů Velké Moravy,“ přiblížil Klíma. Podobné nálezy dokladující prolínání pohanských a 

křesťanských praktik na Velké Moravě znají archeologové i z jiných lokalit, na Hradišti jde 

podle Klímy o první větší nález. 

Ve třech turnusech se na hradišťském výzkumu vystřídalo na pětasedmdesát studentů. 

Poslední za sebou mají polovinu svého pobytu. Hlavní část prací totiž skončí v závěru příštího 

týdne. „Jsem tady na školní praxi, na vykopávkách jsme poprvé a líbí se mi to. Určitě se ještě 

na nějaký výzkum vypravím a možná se podívám zase i na Hradiště,“ řekla jeda ze studentek 

brněnské pedagogické fakulty Pavla Butorová. Její kolegyně Marie Černáková je jedna z těch, 

které se na Hradiště vrací. „Loni jsme tu byla několikrát, ráda jsem přijela i letos. Kosti a 

střepy mě baví, ráda si na historii sáhnu. A na Hradiště se chystám i v dalších letech,“ dodala 

Černáková. 

Celý výzkum plánují archeologové uzavřít a parcelu předat stavebníkům do dvacátého 

srpna. „Byl to poslední pozemek,  na kterém se na tady dalo stavět. Práce pro archeology je na 

Hradišti ale pro dvě nebo tři další generace archeologů,“ shrnul Klíma. 

Rovnost - Znojemský deník, 4. 8. 2007, Monika Choděrová 

 

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

