
Slované přišli na Hradiště už koncem 7. století 

Znojmo: Už dvacátou sezónu se do znojemské městské čtvrti Hradiště o prázdninách 

nastěhovali archeologové. V roce 1986 začal novodobé výzkumy Archeologický ústav, od 

roku 1993 převzala štafetu Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Z menších 

zachraňovacích výzkumů, které trvají dodnes, se v 80. letech přešlo k rozsáhlejším akcím. 

„Jedná se o výzkumy systematičtějšího charakteru, snažíme se zachytit situaci v širších 

souvislostech,“ uvedl vedoucí výzkumu, docent katedry historie Masarykovy univerzity 

Bohuslav Klíma.  

V letošním roce se navázalo na předchozí výzkumy na různých místech vnitřního hradu 

a předhradí, další se uskutečnily na hradišťských stavebních parcelách, kde už v budoucnu 

nebude možné kopat. Zajímavé objevy byly učiněny v blízkosti barokní sýpky v hloubce 

zhruba 130 cm, kde bylo známé žárové pohřebiště z mladší doby římské. „Ve dvou malých 

sondách jsme zachytili jeden kostrový hrobeček a další žárový hrob s popelnicí. Jednalo se o 

potvrzení plochy pohřebiště. Zachytili jsme jeden z jeho okrajů,“ přiblížil jednu z částí 

letošního výzkumu Klíma. Doposud je odkrytá plocha okolo zbytků prvního 

velkomoravského kostela na Hradišti, ovšem po komisi, která bude svolána v říjnu, bude 

prostor opět zahrnut. Kostel je velmi důležitý, protože dokazuje význam Znojma v období 

před Velkou Moravou. Je spojován s křesťanskou misí v 1. polovině 9. století. Křesťanští 

misionáři zde byli přítomni ještě před příchodem Cyrila a Metoděje.  

Prostor Hradiště je souvisle osídlen od pravěku až do současnosti. Z počátku 8. století je 

doložena přítomnost velmože s jeho vojenskou družinou. „Výzkumy posunuly začátek 

slovanského osídlení o jedno století dozadu,“ uvedl dále Klíma. „Dokládají to objevy 

slovanských ostruh s háčky charakteristickými konec pro 7. a počátek 8. století.“ Jeden 

z velice zajímavých objevů letošního roku je starobylá hradba, která překrývá velkomoravské 

objekty. Jedná se patrně o první kamennou zeď, která může být dána do souvislosti 

s příchodem křížovníků ve 13. století a s jejich opevňovacími pracemi.  

Ze 17. století je zase objev prvního křížovnického dřevěného vodovodu. Dřevo podléhá 

rychle zkáze, a tak se z tohoto díla, z doby probošta Tomáše ze Schlessinu, zachovalo jen 

velice málo. Voda byla tehdy přiváděna samotíží od Mašovic až do velké cisterny na Hradišti. 

Z pozdějšího vodovodu, jehož kameninové roury jsou datovány rokem 1718, by se některé 

díly daly použít ještě dnes. Ovšem z nejmladšího vodovodu z poloviny 20. století nezůstalo 

prakticky vůbec nic.  

Velice zajímavý objev byl učiněn předposlední den výzkumu. Ve výklenku pravěkého 

objektu ze střední doby bronzové byla nalezena krásná keramická nádoba s obilkami. 

Archeologický výzkum probíhal letos šest týdnů ve třech turnusech zhruba po 25 

účastnících. Většinou šlo o studenty vysoké školy, a to nejen z Masarykovy univerzity, 

zastoupeni jsou i učitelé, kteří se již dříve těchto akcí účastnili, výjimku netvoří ani letitější 

účastníci - nejstarším je sedmdesátiletý pan Michálek z Prahy, který posledních 42 roků tráví 

část svého prázdninového volna na archeologických nalezištích Česka.  
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