
Bořivoj Dostál:

ch'clieoloqiekij výzkum ve ^.nvimí-^ůvudilti 
v wee 1957 )

Osada Hradiště, oddělená od Znojma romantickým údolím Granic- 
kého potoka, leží ma místě vyhledávaném člověkem к osídlení pro svou 
chráněnou polohu nad řekou Dyjí již od pradávna. V poslední čtvrtině I. 
tisíciletí n. 1. stálo na tomto ostrohu velkomoravské hradisko, hospodářsko - 
politické centrum okolního slovanského kraje. Na poznání památek z této 
slavné doby byl zaměřen archeologický výzkum, prováděný pod vedením 
prof. dr. F. Kalouska posluchači pedagogické fakulty a později prehisto
rického ústavu brněnské university již od roku 1949.2) Během vykopávek 
na vnitřní ploše hradiska se v prostoru proboštství našly i památky mladší, 
dokreslující obraz pozdějšího dějinného vývoje na Hradišti. Tak již v le
tech 1950-51 bylo na nádvoří proboštství objeveno mladohradištní3) po
hřebiště, jehož pokračování bylo zjištěno v letech 1954-56 i v proboštské 
zahradě, kde se patrně pohřbívalo již v období velkomoravském.4) V za
hradě bylo pohřebiště z 11. a 12. století překryto ve výklenku mezi koste
lem a východním traktem kláštera hřbitovem z konce 17. a z 18. století. 
Polovina tohoto prostoru byla prozkoumána v letech 1955-56 a druhá polo
vina v roce 1957.

Plocha zkoumaná v roce 1957 ibyla 14 m dlouhá a místy až 4 m ši
roká (obr. 1). Výkop byl velmi těžký, neboť terén tam tvořila navážka, 
promíšená různými stavebními i jinými odpadky. Již v hloubce 30 cm bylo 
obnaženo dláždění, sloužící patrně к odvádění dešťové vody od kostelních 
zdí. Bylo položeno až po zrušení hřbitova (r. 1788), neboť překrývá hroby; 
snad se tak stalo v době vnější opravy kostela roku 1887?) Asi 10 cm pod 
dlažbou byl nalezen sklad lidských kostí (více než 400 jedinců), umístěný 
v jámě o rozměrech 300X180X100 cm (obr. 1:4]. Vznikl patrně při stavbě 
nynějšího Chrámu roku 1765,®) kdy se částečně změnil půdorys původního 
kostela, při čemž nové základy porušily i nejmladší hroby z téhož století. 
Zbytek základu staršího kostela (známého na př. z dřevorytu Willenber- 
gova z roku 1593), byl objeven v jihozápadním rohu sondy (obr. 1:3). Ve 
východní části zkoumané plochy byly odkryty dvě zdi. Východnější (obr. 
1:6) byla nesporně v 17. a 18. století hřbitovní zdí, neboť v prostoru jí 
uzavřeném jsou ve vyšších vrstvách hroby novověké a pod nimi hroby slo
vanské, kdežto vně jsou pouze hroby slovanské. Účel druhé zdi není dosti 
jasný. Stála na zbytcích zděného vodovodu [obr. 1:5), к jehož zřízení se 
vztahuje nápis, vyrytý nad vchodem do severního křídla klášterní budovy:
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„Thomas de Schlessin, dignita te praepositus Poeltenbergensis, officio pro- 
notarius apostolicus, gente Leodicensis, saepius hic quaesitae numquam 
repertae anno 1658 repértor felix aquae.“7) Víme tedy bezpečně, že vodo
vod byl zbudován roku 1658; toto datum je důležitým chronologickým 
mezníkem pro datování hrobů, nalezených v tomto prostoru: hroby, ležící 
nad vodovodem jsou mladší než doba jeho vzniku, hroby překryté vodo
vodem jsou starší.

Obr. 1. Znojmo-Hradiště. Výzkum 1957. 1 — šraf ovane: zdi kostela sv. Hypo, 
lita; 2 — zahradní zídka; 3 — nároží staršího kostela; 4 — čárkovaně: místo, 
kde se nad zobrazenou pátou vrstvou hrobů, nacházel sklad kostí; 5 — vodo
vod a na něm postavená mladší zed; 6 — hřbitovní zed. — Kresba: J. Tejral.

V prostoru mezi popsanými objekty bylo prozkoumáno 97 hrobů, 
ležících v šesti vrstvách nad sebou. První se objevily již v hloubce 120 cm, 
nejspodnější byly zahloubeny do skalnatého podloží v hloubce až 235 cm. 
Svrchní čtyři vrstvy hrobů byly uloženy v navážce navršené v tato místa 
někdy v druhé polovině 17. století s úmyslem získat dosti silnou vrstvu 
půdy pro hloubení hrobů. Orientace těchto hrobů byla nepravidelná: Z—V, 
S—J s různými odchylkami. Nálezy zbytků dřeva a železných hřebů svědčí 
o tom, že nebožtíci byli uloženi v rakvích. Mrtví leželi naznak; v rukáoh, 
zkřížených zpravidla na prsou, měli růžence se skleněnými nebo dřevě
nými kuličkami; na nich byly přivěšovány bronzové medaile a křížky, pří
padně sklíčka s malovanými obrázky. Mladí jedinci, patrně jen dívky, měli 
na hlavách jednoduché čelenky z bronzového plechu. Kromě zmíněného 
stratigrafického vztahu hrobů к vodovodu z druhé poloviny 17. století mů
žeme pohřby datovat pomocí nalezených milodarů. Medaile s motivy Krista, 
P. Marie a svátých, nalezené v prvních čtyřech vrstvách hrobů, patří ba
roknímu období. Svědčí o tom jejich výzdobné náměty: sv. Jan Nepomucký 
(obr. 2:6; medaile vznikla v souvislosti s jeho blahořečením roku 1719 ne
bo svatořečením roku 1729), medaile na korunovaci sošky P. Marie ze sv. 
Kopečku u Olomouce z roku 1732, medaile korunované sošky P. Marie 
z Maria Zeli (obr. 2:7) pocházející patrně z téže doby.9) Nápisy na někte
rých medailích svědčí, že byly hradišťskými poutníky přineseny z poutí 
do Olomouce, Maria Zeli, Říma. Medaile s obrazem světce a se jménem 
sv. Jana Padovského patřila patrně členu náboženského bratrstva, existu
jícího koncem 17. a v 18. století na Hradišti.8) Odrážejí tedy milodary
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v hrobech barokní prostředí: dobu absolutní vlády katolické církve, její 
naprostou ideologickou převahu, dobu honosných staveb, vyspělé hudby 
a výtvarného umění, pěstovaného převážně cizinci a pro jejich potřebu 
na straně jedné a dobu vrcholného sociálního a národnostního útisku 
českého selského lidu na straně druhé.

Pod hroby, o jejichž datování jsem se již zmínil, byly ještě další dvě 
vrstvy hrobů, které spočívaly buď na samém skalnatém podloží nebo byly 
do něho částečně zahloubeny. Některé z nich byly obloženy kameny. Orien
tace nebožtíků byla jednotná: hlavou к západu, nohama к východu, takže 
obličej byl obrácen к vycházejícímu slunci. Mrtví leželi naznak, s pažemi 
podle těla. Některé z těchto hrobů byly překryty vodovodem z roku 1658, 
jiné základem staršího gotického kostela, který byl patrně zbudován v sou
vislosti se založením ikřižovnického proboštství snad již v druhé polovině

Obr. 2. Znojmo-Hradiště. Nálezy z hrobů. 1, la — líc a rub denáru Oty 1. 
Sličného; 2, 2a — líc a rub denáru Lutolda Znojemského; 3 — skleněný korál; 
4 — bronzový prsten; 5 — bronzová záušnice; 6,7 — bronzové medaile 

z hrobů z 18. století. — Kresba: St. Šejčík.

13. století.10) Nálezy v těchto hrobech jsou velmi vzácné; jsou to esovlté 
záušnice (obr. 2:5), prsteny jednoduché i pletené (obr. 2:4), nože, skleněné 
korálky (obr. 2:3), střepy z nádob — nálezy typické pro 11. a 12. století. 
Nejspodnější vrstva hrobů zahloubených do podloží je datována nálezy 
mincí z dřívějších výzkumů. Jde o denár údělného knížete olomouckého, 
Oty I. Sličného (obr. 2:1, la), který vládl v letech 1061—1086, a o denár 
údělného knížete znojemského Lutolda (obr. 2:2, 2a), vládnuvšího v letech

83



1092—1097 а pak 1100—1112. Svrchnější vrstva hrobů je o něoo mladší, 
rámcově však patří 12. století a může časově zasahovat nejvýše do první 
poloviny 13. století. Spodní hroby, zjištěné výzkumem v roce 1957, nepatří 
tedy již období velkomoravskému, nýbrž době po dobytí Moravy na Bolá
cích (r. 1018?—1029?) českými Přemyslovci. Tehdy bylo vybudováno z ini
ciativy Břetislavovy na protilehlém břehu Granice menší hradisko s českou 
posádkou, v jehož podhradí vzniklo Znojmo. Mladohradištní pohřebiště ve 
Znojmě-Hradišti souvisí s významným církevním postavením Hradiště, které 
bylo sídlem znojemského arcljáhna snad až do počátku 13. století.11)

Výzkum hradišťského pohřebiště v roce 1957 poskytl nové doklady 
o životě na Hradišti v dobách mocenského úpadku tohoto kdysi význam
ného velkomoravského opevněného střediska. Ukázal, že ani v 10.—13. sto- 
1 tí ?de osídlení neustalo. Kosterný materiál z h-obů je pro antropology 
cenným pramenem к poznání fysického rázu obyvatelstva jak ze století 
11.—12., tak i ze století 17. a 18.

Poznámky:1ý Tento článek je stručným výtahem přednášky, proslovené autorem 
dne 21. března 1958 v Domě osvěty ve Znojmě.

2) O výsledcích výzkumu slovanského hradiska srov. článek F. Kalouska, 
Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě, SbFFBU IV, C 2 
(1955), str. 9—30.

3) V našem archeologickém názvosloví se označuje dosti nevhodně doba 
рос ítecního osídlení našich zemí Slovany jako hradištní. Mladší doba hradištní 
zahrnuj^ období od poloviny 10. století do konce 12. století.

*) J. Kozel. Výzkum slovanského hradiště ve Znojmě-Hradišti v roce 
1954, Vlastivědný věstník moravský X (1955), str. 112—115.5J F. V. Peřinka, Vlastivěda moravská II, Znojemský okres, Brno 1904, 
str 21“

e) F. V. Peřinka, l. c., str. 216.
7) Překlad nápisu: Thomas de Schlessin, z rodu Leodicenského, hodností 

probošt и sv. Hypolita, úřadem místonotář papežské stolice, šťastně objevil 
roku 1658 vodu, častěji zde hledanou, nikdy nenalezenou.

B) Obřad korunovace významných mariánských sošek vznikl roku 1640 
a jeho autorem je Alexandr Sforza Pallavicini. Srov. B. Přibil, Soupis čs. 
svatostek, katol. medailí a jetonů I, Numismat. časopis 1931, pozn. 6 na str. 5.

°) Srov. J. Fukač, Hudba na Hradišti, Podyjí 1958, str. 45, pozn. 24 
na str. 47.

10) Otázka založení kostela sv. Hypolita je sporná; srov. o tom L. Hav
lík, Znojemské hradiště sv. Hypolita, Vlast. vest. mor. XI (1956), str. 5, 
pozn. 64 na str. 61. Jakkoliv nemůže dosavadní archeologický výzkum ani 
potvrdit ani vyvrátit these o vzniku kostela sv. Hypolita v 9. století, v 11. 
století, případně až ve 13. století, ukazuje výzkum z roku 1957, že základ 
staršího kostela (zrušeného roku 1765) byl položen nejdřív ve 13. století, 
neboť porušuje hroby z 12. století.

lr) L. Havlík, Znojemské hradiště sv. Hypolita, Vlastivědný věstník 
moravský XI (1956), str. 8—10.

☆
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