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Vážení přátelé památek, 

žijeme v zemi, jejíž podoba je po tisíce 
let ovlivňována lidmi. Doby dávno mi-
nulé, kterým říkáme prehistorie, raný 
středověk, středověk i novověk dnes 
střídají moderní nebo dokonce recentní 
dějiny. Každá z etap vývoje naší krajiny 
v ní zanechala viditelnější či nenápad-
nější archeologický otisk. Byla by chyba 
nějakou z nich pominout. Proces archeo- 
logizace, tedy vzniku nových archeo- 
logických památek, probíhá i nyní. Stačí 
se jiným pohledem podívat na současné 
skládky odpadu nebo se ponořit do spletí 
inženýrských sítí dnešních sídel. V někte-
rých případech mají tyto památky recentní 
archeologie význam již nyní, jindy jej mo-
hou získat až s časovým odstupem.
Tímto průvodcem se Vám dostává do rukou 
kniha, která má za cíl upozornit zejména 
na to, že i my jsme vlastně pouze prostřed-
níky. Je zde řada archeologických lokalit, 
které nikdy neponesou uznávanou značku 

„hradiště“ nebo „pohřebiště“ a nestanou 
se položkou ústředního seznamu kultur-
ních památek tak, jak ho zná náš současný 
památkový zákon. Z pohledu archeologie 
tedy nebudou požívat památkové ochrany. 
Jsou zde mnohdy bezejmenné osady a ves-
nice, pole, cesty a rýžoviště drahých kovů, 
doly a lomy, opevnění první Českosloven-
ské republiky i tábory, ve kterých se odrá-
žejí neblahé dějiny části dvacátého století. 
Někdy jde o památky, u nichž by návštěv-
ník archeologický význam ani nečekal 
nebo alespoň viděl jejich hodnotu jinde.
Předkládáme Vám tedy autorským kolek-
tivem vybrané „příběhy“ stovky archeolo-
gických lokalit Moravy a Slezska. Všimněte 
si jich, prosím, i Vy a společně s námi pak 
třeba hledejte další! V naší krajině je stále 
co objevovat. Dbejme společně na to, aby 
jejich výpověď zůstala zachována i pro ty, 
kteří přijdou po nás.

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka  

Národního památkového ústavu 

Slovo generální ředitelky
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Ochrana archeologického kulturního 
dědictví v krajině

Krajina, a nejen ta naše, je bez pochyby 
pokladnicí, které si ne vždy patřičně váží-
me. Každý z nás v ní hledá a nachází jiné 
hodnoty a také priority každého z nás 
ohledně jejího dalšího vývoje se různí. 
Snad všichni se ale shodneme na tom, 
že o krajinu je nutné pečovat. Možná se 
shodneme také na tom, že je třeba starat 
se o ni způsobem, který nebude zname-
nat její plošné přetěžování a ničení. Hojně 
používané sousloví „trvalá udržitelnost“ 
se v tomto smyslu týká právě krajiny, a to 
velmi bytostně. Lze konstatovat, že v Čes-
ké republice je jen málo míst, o kterých by 
bylo možno s jistotou říci, že zde krajina 
nenese či nemůže nést přídomek histo-
rická. Do naší krajiny, a to včetně jejích 
nejvýše položených partií, člověk zasaho-
val po tisíciletí. Odlesňoval, stavěl, pěsto-
val, bořil, bránil i útočil, pustošil a nechal 
pustnout. Jen málo je míst, která nejsou 
poznamenána komunikacemi, důlními či 
výrobními areály. Jen málo toků není regu-
lováno a na březích mnoha z nich najde-
me pozůstatky mlýnů, náhonů a rybníků. 
I dnes je krajina barevná, složitá skládan-
ka, ve které jeden každý prvek představuje 
neopakovatelnou hodnotu. Tato hodnota 
je často vepsána do tváře krajiny velmi 
nenápadně. Necvičené oko tak často ani 
nepozná, že zde kdysi člověk s krajinou 
aktivně pracoval a využíval ji pro naplnění 
některé ze svých potřeb. 
Archeologie je jedním z vědních oborů, 
jehož prostřednictvím a za použití jeho 
metod může člověk přistoupit k poznává-
ní krajiny. Dobrodružství archeologie dnes 
už totiž nespočívá převážně v rozsáhlých 
archeologických *výzkumech pravěkých 
a raně středověkých *hradišť či pohřebišť. 
Rozsah archeologického bádání se během 
uplynulých desetiletí stal daleko komplex-
nějším. Předmětem výzkumu již není pou-
ze konkrétní archeologická lokalita a z ní 
získané *artefakty. Je to právě co nejuce-
lenější poznání a interpretace celistvých 
úseků krajiny a jejího vývoje (nebo defino-
vaného krajinného výseku), které můžeme 
považovat za hlavní cíle práce archeologů 
a jejich spolupracovníků z jiných vědních 
oborů. Právě takto získávané informace 

pak mohou najít, a také často nacházejí, 
svůj přesah ve smysluplnějším zacházení 
s bohatstvím kulturní a historické krajiny 
naší země. To, co je v krajině z pohledu její 
historické výpovědi podstatné a důležité, 
musí být pečlivě dokumentováno, popiso-
váno a případně také ve smysluplném vý-
běru chráněno pro budoucnost. Pozornost 
a ochranu si v tomto ohledu zaslouží i ty 
skupiny archeologických lokalit, které byly 
doposud opomíjeny a často bez zájmu ni-
čeny. Tyto lokality ve volné (otevřené) kra-
jině, při pohledu do Ústředního seznamu 
kulturních památek ČR (http://pamatko-
vykatalog.cz), tvoří jen velmi malou mno-
žinu ve výčtu *hradů, zámků, *klášterů, 
*hradišť, *mohylníků či sídlišť. Není proto 
v žádném případě náhoda, že významná 
část lokalit, jejichž medailony tvoří pod-
statnou část tohoto průvodce, je vybrána 
tak, aby reprezentovala právě ony zaniklé 
a tedy *archeologizované výrobní areály, 
pozůstatky důlní činnosti, komunikace, 
vesnické *plužiny a podobně. Náš výběr se 
dotkl, pro některé možná překvapivě, také 
problematiky našich moderních národních 
dějin. I zde totiž může archeologie a jí pou-
žívané dokumentační metody přinést řadu 
dosud neznámých a detailních informací. 
I proto se v soupisu dotkneme pozůstatků 
opevnění, které nás mělo ochránit před 
německým wehrmachtem, ale také stop 
po internačním táboře, který měl bohužel 
smysl také pro československou realitu po 
roce 1945. Pro určité zvýraznění tohoto 
pohledu na archeologické dědictví České 
republiky jako celku naopak nejsou v zása-
dě zastoupena známá a takřečená ikonická 
místa moravské a slezské archeologie, jaký-
mi jsou např. Staré Město, Mušov, Mikulčice 
nebo Pohansko u Břeclavi, ale ani Brno či 
Olomouc. Těmto lokalitám již bylo věnová-
no mnoho systematické práce a informace 
o jejích výsledcích jsou dobře dostupné 
v četných odborných publikacích i dalších 
veřejných informačních zdrojích. Jsou pev-
nou součástí představ o archeologickém 
bohatství Moravy a stručný medailon, který 
bychom jim mohli věnovat, by na této sku-
tečnosti již nic nezměnil.
Publikace, kterou držíte v ruce, vznik-
la  v rámci projektu Archeologická mapa 
ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci 
dat. Hlavním cílem tohoto projektu z po-
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majiteli pozemků, na kterých jsou archeo- 
logické nálezy ohroženy např. stavební 
činností. Nemusí to být ale pouze stavební 
činnost, může jít také o zemědělské využití 
krajiny, lesní či důlní hospodaření a podob-
ně. První zmíněnou povinností je povinnost 
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, 
v. v. i. každý zásah, který by mohl narušit 
archeologické nálezy v jejich původním 
uložení, tj. v zemi, a to na tzv. území s ar-
cheologickými nálezy. Druhou povinností 
je umožnit Archeologickému ústavu nebo 
jiné k tomu oprávněné organizaci dle zmí-
něného zákona realizovat záchranný ar-
cheologický výzkum. Je nutné zdůraznit, 
že v praxi pouze ojediněle dojde k tomu, 
že by některá ze stavebních akcí nemohla 
být kvůli archeologické lokalitě realizována 
a realizaci archeologických výzkumů mezi 
veřejností provází řada nepřesných před-
stav. O řádném hospodaření s archeologic-
kým fondem v krajině ale nelze v současné 
době hovořit, protože jej zákon nedosta-
tečně respektuje jako početně omezený, 
konečný (rozuměj vyčerpatelný) a nena-
hraditelný zdroj informací. Zákonná norma 
vytváří totiž podmínky vlastně pouze pro 
„vytěžení“ archeologických lokalit archeo-
logickými metodami. Neusiluje o jejich dal-
ší poznání, zachování a ochranu. Problém 
je jistě i v rozsahu interpretace samotného 
pojmu zákona území s archeologickými 
nálezy. Pro doplnění širšího pohledu na 

problematiku existence archeologických 
lokalit v kontextu našeho právního řádu je 
vhodné dále uvést, že archeologických vý-
zkumů se dotýká také tzv. Stavební zákon 
č. 183/2006 Sb., a to např. ve svém §176. 
Česká republika je ale také součástí širšího 
evropského legislativního rámce. Jako ta-
ková je signatářem Úmluvy o ochraně ar-
cheologického dědictví Evropy, podepsané 
v maltské Vallettě v roce 1992. Součástí na-
šeho právního řádu je tato úmluva od roku 
2000 (99/2000 Sb. m. s.). Velmi perspektiv-
ní při ochraně historické kulturní krajiny, 
a tím i jejích archeologických hodnot, je 
aplikace některých právních předpisů, sou-
visejících s ochranou životního prostředí, 
případně místním rozvojem. 
Smyslem průvodce je tedy zejména nazna-
čit způsoby, jak číst v historii naší krajiny, 
kde stále objevujeme nové a dosud nezná-
mé archeologické lokality. Naše znalosti 
o archeologickém potenciálu území Mora-
vy, Slezska, ale také Čech proto komplex-
ně zpřístupňuje již zmíněný webový portál 
spravovaný Národním památkovým ústa-
vem a jeho archeologická část. Koneckonců 
i výběr lokalit pro tohoto průvodce doklá-
dá, že archeologické lokality mohou být 
prakticky všude, kde dosud nedošlo k vytě-
žení kulturního souvrství až na geologické 
podloží. Jen těch, které jsou již podchyceny 
ve Státním archeologickém seznamu ČR 
(součást IISPP zpřístupněná také webovým 

	Slovanské	hradiště	Mikulčice-Valy.	Základy	desátého	kostela.	Foto.	A.	Knechtová	2012

hledu autorského týmu bylo zpřístupnění 
veškerých informací o památkovém fondu 
archeologické povahy v krajině naší země 
široké veřejnosti, a to v rámci integrované-
ho informačního systému památkové péče 
(IISPP). Stalo se tak prostřednictvím webo-
vého portálu integrovaného informačního 
systému památkové péče Národního pa-
mátkového ústavu (https://iispp.npu.cz). 
Jsme přesvědčeni, že právě skutečnost, že 
široká veřejnost nyní disponuje aktuálními 
údaji (nejen) o archeologickém potenciálu 
krajiny, se zpětně pozitivně odrazí v pozor-
nosti, kterou každý z nás archeologickým 
lokalitám ve svém bezprostředním okolí 
nadále věnuje. Věříme, že kromě infor-
mačního systému může tato publikace také 
upozornit i na ty nenápadné  mezi nimi. Je 
naopak možné, že otevře možnost ama-
térským zájemcům, aby sami upozornili na 
památky a lokality, které dosud pozornosti 
odborníků unikly. Zkušenosti naznačují, že 
také tlak na některé archeologické loka-
lity možná nemusí být tak velký, budou-li 
developeři a projektanti včas informováni 
o možném konfliktu s dlouhotrvajícím a fi-
nančně nákladným záchranným archeolo-
gickým výzkumem. Průvodce samotný má 
ale zejména poskytnout zajímavý návod, 
kam se lze obrátit za poučením a má am-
bici poskytnout pozornému pozorovateli 
nový úhel pohledu i na méně známou kra-
jinu Moravy a Slezska, a to právě z pohledu 

dosud spíše opomíjených skupin archeolo-
gických památek.
Není jistě žádným překvapením, že místa 
s výskytem archeologických nemovitých 
a movitých nálezů jsou už nyní předmětem 
zájmu památkové péče v rámci tzv. památ-
kové legislativy naší země. Je zajímavé si 
uvědomit, že až do roku 1958 na území bý-
valého Československa, a ani nikdy předtím 
v období, kdy bylo České království součástí 
habsburské monarchie, žádný památkový 
zákon nevznikl. Obor archeologie byl sice 
již od roku 1919 zásadně ovlivněn existencí 
Státního archeologického ústavu, legisla-
tiva ale zaostala. Stejně tak již existovaly 
památkové instituce, opět však bez vlivu 
na legislativu první Československé repub-
liky. Archeologie byla základním způsobem 
legislativně upravena jako první činnost 
v rámci dnešní komplexní památkové péče, 
a to vyhláškou protektorátní vlády v roce 
1941. Šlo o dobu, kdy prokazování histo-
rické přítomnosti slovanského elementu 
na našem území dostalo zcela aktuální 
a zásadní rozměr, stejně jako odkazování 
se na bohaté národní dějiny. Jak již bylo 
řečeno výše, až rok 1958 znamenal přijetí 
prvního zákona, kterým se památková péče 
pak řídila dalších třicet let. Dnes stále platí 
již mnohokrát novelizovaný Zákon o státní 
památkové péči č. 20/1987 Sb., který v ob-
lasti archeologie obsahuje dvě základní 
povinnosti směřované ke stavebníkovi či 

	Římská	vojenská	základna	na	Hradisku	u	Mušova.	Foto	A.	Knechtová	2002
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stavu naší společnosti zejména hrozí. Nepo-
chybně je to nadměrný tlak na rozšiřování 
sídel a komunikací, nerespektující histo-
rický vývoj krajiny. Jsou to také lesní a ze-
mědělské hospodaření nebo těžba hornin, 
které jsou v některých místech realizované 
nevhodnými prostředky, zejm. těžkou tech-
nikou. Tyto faktory, vstupující do krajiny 
díky rozvoji moderní společnosti, nelze 
nerespektovat, lze však s archeologickým 
potenciálem krajiny lépe nakládat. Cesta 
k tomu vede přes použití šetrných metod 
hospodaření. I proto je tolik důležitá infor-
movanost. 
Chceme-li se šetrně chovat k archeologické-
mu dědictví, musíme si uvědomit a respek-
tovat některá základní pravidla. Zejména je 
při každé návštěvě archeologické lokality 
nutné mít na zřeteli skutečnost, že většina 
informací je dosud skryta pod zemí. Každý 
zásah do terénu, který je realizován bez 
náležité dokumentace, postupně znehod-
nocuje vypovídací schopnost lokality. Toto 
konstatování se týká i nevhodně prove-
deného archeologického výzkumu a tedy 
také archeologů samotných! Například 
hledač archeologických nálezů, vybavený 
detektorem kovů, se pohybuje za hranicí 
zákona, když používá pro vyhledávání ar-
tefaktů metodu archeologického výzkumu. 
Ty jsou zákonem vyhrazeny pouze k tomu 
oprávněným organizacím a osobám. Kaž-
dá zamýšlená remodelace terénu by měla 
být realizována s rozmyslem, zda například 

nezničí stopy po zaniklých cestách, starých 
důlních pracích a podobně. Také návštěv-
ník, držící v ruce tohoto průvodce, by měl 
vnímat a neměl by ohrožovat zbytky histo-
rických konstrukcí (nejen torza nadzemních 
staveb, ale také např. objekty zahloubené 
do měkkého kamene, např. pískovce). 
Archeologické nálezy jsou v kontextu prá-
va České republiky zásadně veřejným ma-
jetkem. Jsou zejména ve vlastnictví krajů, 
ale také státu, případně obcí. Jsou společ-
ným bohatstvím, o které bychom měli také 
společně dbát. Není totiž pochyb o tom, že 
pouze díky zájmu veřejnosti se může poda-
řit aktivněji chránit alespoň nejdůležitější 
a charakteristické archeologické památky. 
Jedním z prostředků, který lze využít, je 
status kulturní památky zapsané do ústřed-
ního seznamu kulturních památek České 
republiky (archeologických jich je v sou-
časnosti přes 1300). O ostatní bychom měli 
pečovat natolik, aby nebyly ničeny bezdů-
vodně a zůstaly pokud možno součástí naší 
krajiny také do budoucna.

Hlavní archeologická období a kultury 
Moravy a Slezska

Pro větší přehlednost byly základní chro-
nologické údaje o vývoji osídlení Moravy  
a Slezska z pohledu archeologie shrnuty  
do přehledné tabulky, kterou naleznete na 
str. 20.

portálem https://isad.npu.cz), jsou zazna-
menány více než tři desítky tisíc. Další mož-
ná desetitisíce svou cestu mezi ty známé 
a ve svém kontextu podstatné dosud stále 
hledají. Archeologické lokality dochované 
in situ, tedy přímo v krajině, spoluvytvářejí 
její charakter a upozornit na ně je veřejným 
zájmem nejen co se týče ochrany archeolo-
gického kulturního dědictví, ale také ochra-
ny krajiny jako celku. Ve zmíněném infor-

mačním systému, který se stále vyvíjí a je 
neustále doplňován, je možno načerpat 
informace o základních rizicích z pohledu 
archeologického potenciálu krajiny.
Současný stav hospodaření s archeolo-
gickým dědictvím v České republice není 
v žádném případě optimální a v součas-
nosti platný zákon je již dosti zastaralý. Lze 
jistě obecně pojmenovat nebezpečí, která 
archeologické paměti krajiny v kontextu 
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	Terénní	dokumentace	archeologického	výzkumu	kolem	kostela	sv.	Víta	v	Zahrádce.	Podle	P.	Macků	2012	až	2013

	Štola	sv.	Jana	Nepomuckého	v	Jemnici	(okr.	Třebíč).	Foto	P.	Macků	2015



Jak používat průvodce

Část, která je věnovaná výběru stovky zají-
mavých archeologických lokalit krajiny Mo-
ravy a Slezska, je řazena abecedně podle 
názvu katastrálního území, na kterém se 
jejich areály nacházejí. Následuje ještě údaj 
o okrese, který má za úkol více přiblížit lo-
kalizaci. Informace pokračuje základním 
slovním vyjádřením archeologické podstaty 
lokality v podobě kategorie památky (jako 
např. výšinné opevněné sídliště) a jejím po-
místním názvem. Údaj v kilometrech pak 
uvádí, kolik je třeba ujít pěšky k památce. 
Vlastní heslo začíná obecnou charakteristi-
kou lokality. Na tento údaj navazuje dato-
vání známých zásahů člověka do přírodní-
ho prostředí. U řady lokalit, kam se během 
svých dějin člověk sídlící na našem území 
vracel, je tak jmenováno více komponent 
a uváděna tedy i širší datace. Další možné 
vodítko představuje tzv. navigační bod, 
tedy polohopisné souřadnice dominantní-
ho bodu popisované lokality nebo oblasti. 
Krátce je ještě charakterizován také skuteč-
ný přístup na lokalitu; zdaleka ne všechny 
jsou totiž součástí tradičních výletních tras. 
Krátce je charakterizován význam, který 
zvolené lokalitě přikládáme. Následuje 
historie lokality a slovní popis vybraného 
místa. Ten je odkazy provázán s mapami, 
obrázky a slovníkem použitých odborných 
výrazů, který je součástí průvodce a tvoří 
jeho závěrečnou část. Tyto odborné výra-
zy jsou v textu vždy označeny hvězdičkou. 

V zápatí textu jsou uvedeny iniciály autora 
v hranatých závorkách, které lze rozklíčo-
vat dle jmenného soupisu kolektivu autorů. 
Odkaz na další zdroje poučení o vybraných 
lokalitách představuje doporučená litera-
tura. Konečně, vzhledem k tomu, že kra-
jina Moravy a Slezska je velmi bohatá na  
archeologické i architektonické památky, 
které mají svůj významný archeologický 
kontext, je připojena základní charakteris-
tika několika dalších lokalit v okolí, jejichž 
návštěvu by uživatel tohoto průvodce ne-
měl vynechat. Připojený QR kód poskytuje 
elektronickou verzi tohoto průvodce a ná-
sleduje ještě odkaz na základní informační 
systém NPÚ o památkovém fondu České 
republiky (Památkový katalog). Ten umož-
ňuje využít další údaje o potenciálu území 
a jeho zajímavostech. Základní údaje o po-
loze lokality také uvádí rejstřík, který spolu 
s mapou přibližuje jejich polohu v prostoru 
Moravy a Slezska a nachází se až v závěru 
průvodce.
V tomto členění informací vychází náš prů-
vodce z dalšího výstupu projektu Archeo-
logická mapa ČR. Systém pro sběr, správu 
a prezentaci dat, kterým je Archeologický 
atlas Čech. Vybrané památky od pravěku 
do 20. století (M. Kuna a kol. 2014). Obě 
publikace spojuje snaha přiblížit bohatství 
archeologického památkového fondu nej-
širší veřejnosti a maximální možnou mírou 
zachovat společné členění hesel i dalších 
atributů obou publikací.

	Vratěnín.	Reliéfní	pozůstatky	tvrziště	v	poloze	U	Kola.	Foto	M.	Bálek	2003
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Mapy a mapové značky

Kromě slovní navigace jsou druhou základ-
ní navigační a zejména orientační pomůc-
kou na místě již zmíněné mapy. Jde o vý-
řez z turistické mapy usnadňující orientaci 
v krajině a přístup na lokalitu. Dále je při-
pojen plán lokality v přizpůsobeném mě-
řítku dokládající jednotlivé známé či před-
pokládané archeologické komponenty. 
Poměrně častým doplňkem je interpretova-
ný výstup z tzv. leteckého laserového ske-
nování krajiny (*LLS či LiDAR). V některých 
spektakulárních případech může i nahradit 
i mapové dílo. Jedná se o digitální model 
zemského povrchu zpracovaný na základě 
laserových odrazů pořízených z nízko letí-
cího letadla, který umožňuje trojrozměrný 
pohled na antropogenní terénní reliéf jed-
notlivých lokalit.
Mapy i data laserového skenování byly po-
řízeny ve spolupráci s Českým úřadem ze-
měměřičským a katastrálním a na základě 
dohod a licenčních smluv. Podklad, kterým 
je Základní báze geografických dat České-
ho úřadu zeměměřičského a katastrálního, 
ze které jsou odvozeny Základní mapy ČR, 
včetně mapy 1:10 000, byl interpretován 
a doplněn o potřebné konkrétní údaje. 
Použitá měřítka si v některých zdůvodně-
ných případech vyžádala určité zjednodu-
šení tak, aby mapy byly i v tištěné podobě 
dobře interpretovatelné a plnily tedy své 

	J.	Mikulík	a	J.	Kohoutek	v	renesanční	štole	pod	nádvořím	přerovského	zámku.	Foto	Z.	Schenk	2006
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základní poslání – dobrou orientaci na lo-
kalitě. Totéž se týká také leteckého lase-
rového skenování krajiny (LLS). Také zde 
je poskytovatelem na základě zvláštních 
smluv a smluvních ujednání základních dat 
Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
Část podkladů (LLS) vznikla v rámci pro-
jektu „Výzkum historických cest v oblasti 
severozápadní Moravy a východních Čech“ 
(DF11P01OVV029), který realizovalo Cent-
rum dopravního výzkumu, v. v. i., část byla 
pořízena v rámci jiných projektů vědy a vý-
zkumu v Národním památkovém ústavu. 
Připojena je přehledná tabulka mapových 
symbolů, použitých v tomto průvodci. Ta 
v maximální možné míře odpovídá znač-
kám, které byly vytvořeny v rámci přípra-
vy výpravné publikace Archeologický atlas 
Čech. Vybrané památky od pravěku do  
20. století, vydané v roce 2014.
Věříme, že průvodce se stane užitečnou 
pomůckou a zdrojem poučení o bohatství 
archeologické krajiny Moravy a Slezska 
a bude sloužit všem, kteří mají zájem na 
poznání, zachování a dost možná i pre-
zentaci našeho kulturního a historického 
dědictví. [mt] 

	Hrušovany	nad	Jevišovkou.	Tři	soustředné	příkopy	pravěkého	stáří	na	nevýrazném	návrší	u	okraje	původní	terasy	
řeky	Jevišovky.	Foto	M.	Bálek	1999
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/ aRCHaEOLOGICaL fEaTURES aND COMPONENTS
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parkoviště /doporučené místo 
parkování; nádraží / parking 
reccomended parking place; 
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zastávka tramvaje; autobusu / 
tram stop; bus stop
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rozcestník / signpost
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: 
Stará Huť: N 49°18‘23.46“, E 16°40‘39.95“.

Přístup: Parkoviště u Staré huti.

Význam: Josefovské údolí představuje oje-
dinělou lokalitu, kde se nachází archeolo-
gické památky takřka ze všech minulých 
období. Velmi významná je z hlediska his-
torie i industrializace krajiny, která zde, 
s nadsázkou řečeno, začala před více než 
1000 lety. Všechna výrobní zařízení v tom-
to prostoru však postupně zanikla. Vedle 
sklářské huti a železářského hamru (tzv.  
Althamr) železářské huti Františka (dnes 
technická památka Stará huť u Adamova) 
pracovala při potoce v 19. století i pra-
chárna. Údolí je významné také tím, že 
se v něm zachoval většinou původní lesní 
porost (duby, buky, jedle, tisy) s bohatým 
bylinným patrem. Františčina huť, dnes ná-
rodní kulturní památka, patří Technickému 
muzeu v Brně.

32 33Josefovské údolí  Adamov, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

lém novohradském panství využíval k poho-
nu Křtinský potok (dříve Říčka). Jeho exis-
tenci potvrzují dvě listiny, datované k roku 
1506, povolující opravu poškozeného ham-
ru. Hamr tedy pracoval již v 15. století, poz-
ději byl nazýván V lukách či Althamr. Hamr 
je zmiňován také roku 1549, roku 1568 jako 
hamr pustý. Další hamr, vystavěný zřejmě 
na stejném místě, byl v provozu ještě roku 
1712, kdy vrchnost zřídila v údolí nad loka-
litou dva rybníky pro zajištění jeho provo-
zu, na což si stěžovali olomučanští sedláci. 
Tento hamr bývá ztotožňován s Althamrem 
stojícím naproti jeskyni Jáchymce. V šedesá-
tých letech 16. století vznikl další hamr (tzv. 
„Nový hamr“) na novohradském panství, 
a to v místech dnešního Adamova, nazý-
vaného původně Hamry. V lokalitě existo-
vala podle rozpočtu panství z 25. 8. 1632  
vysoká pec, k níž byl roku 1649 povolán 
z Oskavy (severní Morava) slévač. Vysoká 
pec je zmiňována znovu roku 1687, v le-
tech 1679–1690 byly nově vystavěny hamry 
a osada při nich situovaná poprvé jmenová-
na jako Adamsthall. Od roku 1680 zde pra-
covaly dvě vysoké pece a dvojice kujnících 
výhní. Od třicátých let 18. století odebíral 
značnou část produkce erár (kanóny, litino-
vé koule, kartáčové koule). Zvýšená potře-
ba litiny vedla k reorganizaci hutní výroby 
a k založení nové vysoké pece v Josefském 
údolí, blízko tzv. Althamru. Tato pec byla 
vystavěna někdy před koncem roku 1746. 
V tomto roce pracovaly pro lichtenštejnský 
železářský podnik dvě vysoké pece. Stará 
pec na řece Svitavě v Adamově byla brzy 
nato vzhledem k problémům se zásobová-
ním železnou rudou zrušena, v provozu zů-
stala jen vysoká dřevouhelná pec v dnešním 

Josefovské údolí
adamov, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
Pravěk, středověk, novověk
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Historie: Tradice zpracování železa v Mo-
ravském krasu začíná v době halštatské  
(5. století př. Kr.). Z této doby pocházejí ná-
lezy vybavení kovárny (kovadlina, nářadí, 
polotovary) z jeskyně →Býčí skála. Jedná se 
tak o nejstarší doklady zpracování železa 
v Moravském krasu. Po keltských a germán-
ských hutích, které působily dle archeo- 
logických nálezů při okrajových oblas-
tech Krasu (například germánská lokalita 
Sudice u Boskovic), dochází k rozmachu 
slovanského železářství, které zde svou 
činnost vyvíjelo několik staletí. Od doby 
předvelkomoravské po zánik Velké Moravy  
(7.–9. století) a potom znovu až do 12. století 
pracovaly v okolí železářské huti s několika 
šachtovými píckami, zpracovávajícími míst-
ní rudy (limonity), vyhřívané dřevěným uh-
lím. To se pálilo v milířích z místních poros-
tů. Postup výroby uhlí se po staletí neměnil, 
používal se pro zajišťování potřeb huti ještě  
v 19. století. První hamr pracující na býva-

	Pohled	na	zavážecí	rampu,	dvojici	vápenných	pecí	
a	administrativní	budovu.	Foto	K.	Sklenář	2009
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Josefovském údolí. V osmdesátých letech 
18. století vyráběl podnik 7,5 % moravské 
produkce železa. V roce 1793 došlo v huti 
k požáru, při němž byla zničena většina 
výrobního zařízení. Výrobní objekty byly 
obnoveny, pec přestavěna a provoz byl 
uveden na vyšší technickou úroveň. V době 
napoleonských válek byla situace železáren 
natolik nepříznivá, že se uvažovalo o jejich 
zrušení. Většímu rozšíření výroby bránil ne-
dostatek dřeva, a tak se teprve v polovině 
19. století, kdy došlo k technické inovaci, 
podařilo produkci proti dřívějšku něko-
likanásobně zvýšit. Už od čtyřicátých let  
19. století se podnik orientoval stále více 
na výrobu litiny, která byla v době nástu-
pu strojírenského průmyslu velmi žádaná. 
Aby bylo možno vyrábět lité zboží v poža-
dované kvalitě, byly při vysoké peci zřízeny 
v polovině 19. století dvě kuplovny. V roce 
1852 byly postaveny dvě menší pece slou-
žící k výrobě vápna, při jejichž vytápění 
bylo využíváno kychtových plynů z vysoké 
pece. Od roku 1863 pracovala nová válcov-
na, která však byla po necelých čtyřech le-
tech zrušena. Na počátku sedmdesátých let  
19. století byl provoz ve vysoké peci ukon-
čen. Veškeré výrobní aktivity se přesunuly 
do Adamova, kde vznikl strojírenský pod-
nik – pozdější Adast. Do dnešních dnů se 
z bývalé lichtenštejnské Františčiny huti 
dochovala torza tří pecí a dalších výrobních 
objektů spolu s obytnými budovami, které 
pocházejí z 18. a 19. století. Dochované 
objekty byly v roce 1971 důvodem k vyhlá-
šení huti Památkovou rezervací. Slavnost-
ní otevření expozice železářství ve Státní 
technické rezervaci Stará huť u Adamova 
se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodní-
ho dne muzeí 18. května 1984. Roku 1660 
byly v Olomučanech zřízeny sklárny. Maji-
tel panství Karel Eusebius z Lichtenštejna je  



nic Adamov–Křtiny–Olomučany. Silnice 
byla nově vystavěna mimo tradiční trasu  
v 60. letech minulého století. Na ortofoto-
grafii z roku 1953 jsou ještě vidět budovy 
stojící v těchto místech (jsou patrné i na 
indikační skice z roku 1827). Stavby teore-
ticky mohly využívat pozůstatky sklárny. Je 
však zřejmé, že při výstavbě silnice došlo 
i k odstranění většiny pozůstatků této stav-
by. V průběhu archeologického výzkumu, 
doprovázeného obnovou rybníka v roce 
2013 (na indikační skice ještě není), ležícího 
mezi potokem a silnicí, tedy pod předpo-
kládanou sklárnou, byly získány fragmen-
ty sklářských výrobků, sklářského odpadu 
a zlomek sklářské pánve.
Prachové mlýny (D): Z bývalé Rumlerovy 
prachárny je dnes možno v terénu pozo-
rovat především pozůstatky náhonu, který 
probíhá na jižní straně Křtinského potoka 
a kolem kterého jsou patrné zahloubené 
pozůstatky několika blíže neidentifikova-
telných staveb. [dm]

Literatura: Slavík 1902; Kreps – Merta 1973; 
Naučná stezka Josefovské údolí 1978; Sou-
chopová a kol. 2002; Merta 2009; Štěpán 
2009.

Okolí:
(1) Habrůvka (BK), Býčí skála:  
N 49°18‘26.97“, E 16°41‘41.25“ (1,3 km).
(2) Olomučany (BK), zřícenina Nového hra-
du: N 49°19‘26.92“, E 16°38‘30.74“ (3,4 km).
(3) Bílovice nad Svitavou (BK), hrad Ronov: 
N 49°16‘49.66“, E 16°40‘0.24“ (3 km).

tografiích nebo na peci samotné. Současný 
stav odpovídá víceméně stavu poslední pře-
stavby pece po polovině 19. století. Z tělesa 
pece se dochovala pouze kamenná obe-
zdívka, cihelné klenuté pracovní přístěn-
ky a část cihelné vyzdívky. Nezachovala se 
vnitřní vyzdívka, předehřívač dmychaného 
větru, ani nístěj pece. Při archeologickém 
výzkumu, jenž byl jedním z prvních, týkají-
cích se industriálního dědictví na území ČR, 
byla odkryta západní polovina dna pece 
a klenutý kanál vedoucí vodu k dmycha-
dlům. Nepodařilo se však zachytit žádné 
stopy po konstrukci nístěje. Část koruny 
pece, zavážecí můstek a ochoz byly dopl-
něny při rekonstrukci v 80. letech minulé-
ho století podle dochovaných dokumentů. 
Při dřevouhelné peci stojí na úpatí svahu, 
respektive zavážecí rampy, dvě vápenické 
pece. Objekt bývalé modelárny (Kameňák) 
je jednoposchoďová, nepodsklepená stav-
ba z kamenného zdiva, se zvalbenou sed-
lovou střechou krytou pálenou krytinou. 
V přízemí je zachován původní záklopový 
strop nesený trámovou konstrukcí, v patře 
jsou stropy nové. Stavba ze čtyřicátých let 
19. století nese ještě empírové prvky. Po 
skončení provozu hutě byla využívána k by-
dlení pro několik rodin, za druhé světové 
války jako ubytovna totálně nasazených 
dělníků. Od roku 1984 je v budově otevře-
na expozice historie železářství v jižní části 
Moravského krasu, část nadzemního podla-
ží je využívána k depozitním účelům.
Sklárna (C): V místě mladší z uvedených 
skláren se dnes nachází křižovatka sil-

zřídil, aby využil jinak neprodejné dřevo. 
Skláři byli povoláni z jiných podniků. Prv-
ním nám známým sklářem byl Jan Streck. 
Sklárna tehdy vyráběla všechny obvyklé 
druhy skla. Provoz však postupně upadal. 
Sklárna byla roku 1672 přestavěna, což však 
zásadně nepomohlo provoz obnovit. V roce 
1712 byla vybudována nová sklářská huť. 
Ta se nacházela mimo intravilán Olomučan. 
Stávala v Josefovském údolí, při Křtinském 
potoce. Informace o její produkci nejsou 
známy. Huť zanikla v důsledku obecné krize 
českého sklářství pravděpodobně v rozmezí 
let 1747 až 1750. Po roce 1750 byla na je-
jím místě zřízena *draslovna, která zanikla 
v závěru 18. století. Od poloviny 18. století 
byl ve dvou prachových mlýnech, které se 
nacházely přibližně v půli cesty mezi Jose-
fovem a Adamovem, vyráběn černý střelný 
prach. Nejstarší zprávy informují o tom, že 
prachárna vznikla jako vrchnostenský pod-
nik, jehož nájemci odváděli lichtenštejnské 
správě roční poplatek. Mlýn pracoval až do 
31. července roku 1876, kdy vybuchlo 1700 
liber (952 kg) střelného prachu a tím skon-
čil místní prachárenský provoz.

Popis: Výrobní aktivity z období raného 
středověku se odehrávaly v blízkosti Jose-

fovského údolí v terénech severně od něj, 
nesouvisely s ním však přímo. Stejná situa-
ce panuje i v případě středověku a raného 
novověku, kdy v Josefském údolí můžeme 
snad počítat se zpracováním železné rudy, 
která se pravděpodobně těžila na katast-
ru sousedních Olomučan a Rudice. Jediný 
doklad zpracování železa představuje alt-
hamr (B), jenž je považován za pozůstatek 
pozdně středověkého nebo raně novově-
kého hamru. Tato stavba leží v ohybu údolí 
mezi Starou hutí a Býčí skálou (E). K objek-
tu vede v terénu takřka nečitelný náhon při 
severní patě údolí.
areál Staré huti (a): Rezervační území leží 
v údolí při Křtinském potoku přibližně  
3 km na východ od Adamova po obou stra-
nách silnice II. třídy Adamov–Křtiny, jeho 
rozloha činí 11,9 ha. Potok, který tvoří 
páteř celého areálu, je v tomto prostoru 
dnes částečně regulován, silnice přeložená 
v roce 1929 rozděluje původní areál na dvě 
části. Dřevouhelná pec, která tvoří domi-
nantu celého areálu, je nejlépe dochovaná 
hmotná památka bývalé Františčiny huti. 
Její mohutná stavba o základně 12 × 12 m  
dosahuje bezmála desetimetrové výše. Pro-
šla řadou úprav, které dokládají archivní 
materiály, jsou patrné na dochovaných fo-

	Vysoká	pec	Františka,	v	pozadí	vápenické	pece.	Foto	K.	Sklenář	2013

	Vysoká	pec	Františka,	rampa	k	peci.	Foto	K.	Sklenář	2009
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Navigační bod: N 49°45‘19.80“,  
E 18°0‘59.85“

Přístup: V jižní části historického jádra měs-
ta.

Význam: Příklad památkového objektu, 
jehož historii i stavebněhistorický vývoj 
postupně objasňují archeologické výzkumy 
a stavebněhistorické průzkumy.

Historie: Město Bílovec (Woogstadt; 
Wagstadt – „Vokovo město“) bylo založe-
no pravděpodobně mezi lety 1316–1323 
Vokem V. z Kravař jako hospodářské cent-
rum severovýchodní části rozsáhlé domény, 
kterou páni z Kravař vybudovali na počát-
ku 14. století na pomezí Moravy a Opavska. 
Ve 2. polovině 15. století získali bílovecké 
panství páni z Vladěnína (Fulštejna). Opev-
něné sídlo neznámé podoby, situované při 
hradbách v jihovýchodním koutě města, 
existovalo patrně již v první čtvrtině 15. sto- 

36 37zámek Bílovec  Bílovec, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

(hrad v dochovaných písemných prame-
nech figuruje k letům 1515 a 1543). V po-
slední čtvrtině 16. století objekt přestavěl 
další z majitelů bíloveckého panství Ber-
nard Pražma z Bílkova, příp. jeho syn Ka-
rel, do podoby čtyřkřídlého renesančního 
zámku, který po skončení třicetileté války 
přešel do držení rodu Sedlnických z Choltic, 
jehož příslušníci zde sídlili až do roku 1945. 
Po ničivém požáru města v roce 1729 byl za 
Václava Karla Sedlnického z Choltic zámek 
barokně přestavěn, přičemž bylo zbořeno 
jeho západní křídlo a objekt tak dostal 
dnešní trojkřídlou dispozici. V souvislosti 
s událostmi na konci 2. světové války zá-
mek vyhořel, po opravě sloužil jako sklad 
n. p. Zdravotnické zásobování. Nyní je vlast-
níkem objektu Město Bílovec, které zámek 
zpřístupnilo veřejnosti a postupně realizuje 
jeho obnovu.

Zámek Bílovec
Bílovec, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Středověk – novověk (15.–18. století)

letí (duom w Bielowczy uvedený k 12. září 
1424 jako součást věna přemyslovské prin-
cezny Anežky, dcery vévody Přemka Opav-
ského). Tuto zprvu asi jen jednoduchou tvrz 
rozvinuli do formy městského hradu mezi 
lety 1464 a 1543 Vladěnínští z Fulštejna 

	Archeologicky	odkryté	pozůstatky	hradní	brány		
s	druhotně	vloženým	klenutým	suterénem.		
Foto	F.	Kolář

0,02 km

Popis: Zámek se nachází v jihovýchodní 
části městského jádra přímo na horní hra-
ně údolí říčky Bílovky. Zámecký areál, ve-
stavěný do koutu městské *fortifikace, byl 
přístupný od tzv. Dolní brány komunikací 
stoupající podél městské hradby (C), ke kte-
ré se přimykalo také jeho hospodářské zá-
zemí. *Archeologické výzkumy prováděné 
na nádvoří zámku od r. 2004 naznačují, že 
s intenzivnějším osídlením této části města 
lze počítat teprve v průběhu 15. století, což 
koresponduje také s historickými zprávami, 
které ukazují na vznik opevněného sídla 
ve městě nejspíše právě v tomto období. 
Nejstarší identifikované stavební jádro 
zámku, resp. městského hradu, v podobě 
obdélného paláce s rozsáhlým sklepem za-
klenutým valenou klenbou (snad z poslední 
třetiny 15. století) se dodnes dochovalo ve 
hmotě jeho severního křídla (a); nejasný 
prozatím zůstává rozsah případné další zá-
stavby a podoba opevnění. O něco mladší 
stavební fázi, pravděpodobně z přelomu 
15. a 16. století až první třetiny 16. století, 
náleží průjezdná branská věž (f) s padacím 
mostem (E), odkrytá v roce 2015 v průbě-

	Jeden	z	fragmentů	renesančních	stavebních	
článků	nalezených	v	barokních	stavebních	
planýrkách.	Foto	J.	Tůmová



a naznačen je v něm půdorys archeologic-
ky odkrytých reliktů zbořeného západní-
ho křídla zámku, včetně původní branské 
věže. Výsledky archeologických výzkumů 
a stavebněhistorických průzkumů budou 
spolu se získanými artefakty (mj. kamenné 
architektonické články) prezentovány také 
v rámci  plánované expozice stavebního vý-
voje zámku v suterénu jeho nejstarší části. 
[pk, fk, zez]

Literatura: Plaček 1996; Grůza – Augustin-
ková 2001; Kiecoň 2015.

Okolí:
(1) Velké Albrechtice (NJ), pozůstatky stře-
dověké vodní tvrze: N 49°44‘57.62“,  
E 18°3‘1.58“ (2,5 km).
(2) Lubojaty (NJ), kostel sv. Jiří:  
N 49°46‘49.64“, E 18°2‘56.36“ (3,6 km).
(3) Petřvaldík (NJ), středověká dřevěná 
komunikace v řečišti Odry: N 49°43‘28.35“, 
E 18°7‘45.94“ (8,8 km).

	Zámek	na	historické	pohlednici	z	počátku	20.	století.	Muzeum	v	Bílovci,	inv.	č.	1485

hu rekonstrukce nádvoří. Spolu s navazu-
jící hradbou a příkopem (D) chránila tato 
brána areál hradu na západní straně; v té 
době byla také původní palácová stavba 
v místě dnešního severního zámeckého 
křídla prodloužena směrem k západu (B). 
V závěru 16. století byl hrad renesančně 
přestavěn do podoby čtyřkřídlého zámku 
s dvojicí okrouhlých nárožních věží nebo 
bašt na východní straně a branská věž spo-
lu se západní obvodovou zdí byly začleněny 
do jeho nově vzniklého západního křídla. 

Současnou podobu s nádvorní obvodovou 
chodbou dostalo v té době také křídlo vý-
chodní a jižní. Barokní obnově zámku po 
požáru v roce 1729 pak lze připsat vznik 
schodišťového přístavku v severovýchod-
ním koutě nádvoří, změny dispozic a zakle-
nutí některých místností. Z této doby také 
pochází archeologicky odkrytá kamenná 
dlažba nádvoří skládaná z říčních valounů 
a lomového kamene v pravoúhlém rastru. 
V rámci poslední rekonstrukce bylo toto 
historické dláždění opraveno a doplněno 

	Valenou	klenbou	zaklenutý	suterén	nejstaršího	jádra	hradu	s	dodatečně	vloženou	arkádou.	Foto	P.	Kaniová

	Vstupní	portál	suterénní	místnosti	nejstaršího	identifikovatelného	stavebního	jádra	hradu.	Foto	F.	Kolář
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Navigační bod: N 49°31‘36.91“,  
E 16°59‘21.92“ (vrchol kopce, kóta 338).

Přístup: Od rozcestníku Bělecký mlýn (při-
bližně 80 m od železniční zastávky Zdětín) 
na jih, přejít přes železniční trať a vystou-
pat na vrchol kopce tyčící se po levé straně. 
Hradiště se rozkládá kolem kóty 338.

Význam: Významný doklad vývoje pravě-
kého osídlení krajiny a využití strategické 
polohy v blízkosti komunikační trasy již 
od neolitu. Jedno z mála moravských vý-
šinných sídlišť s dochovaným a datovaným 
opevněním.

Historie: Prvotní popis *opevnění na Hradě 
přinesl v roce 1884 V. Houdek. První nálezy 
pocházejí z 80. let 19. století, v roce 1898 
na *hradišti prováděl výkopy I. L. Červinka,  

40 41Pravěké hradiště Hrad u Bílovic  Bílovice, okr. Prostějov, Olomoucký kraj

i konstrukce fortifikace M. Šmíd. V rámci 
česko-amerického výzkumného programu 
byly také odebrány vzorky pro *OCR data. 
Nálezy jsou uloženy v muzeích v Brně, Olo-
mouci a Prostějově.
Nejstarší doklady přítomnosti člověka na 
vyvýšené poloze se váží k neolitu (několik 
zlomků keramiky a broušené kamenné in-
dustrie kultury s lineární keramikou a kul-
tury s moravskou malovanou keramikou). 
Zásadní je vývoj ve starším eneolitu (mladší 
stupeň kultury s nálevkovitými poháry), 
osídlení pokračovalo během celého střední-
ho eneolitu až do počátku mladšího eneo- 
litu (kultura s kanelovanou keramikou, 
jevišovická kultura). Tehdy, přibližně v po-
lovině 4. tisíciletí př. Kr., bylo sídliště opev-
něno, doložena byla vnější dřevěná pali-
sáda a vnitřní hradba s mohutnou *čelní 
kamennou zdí (její vznik byl datován OCR 
daty k roku 3458 př. Kr.), doplněné z vnější 
strany dvěma příkopy. Jako opevněné síd-
liště nebo významný strategický bod byla 
poloha využívána i později nositeli kultury 
se zvoncovitými poháry a v době halštatské 
(platěnická fáze kultury lužických popelni-
cových polí).

Popis: Výšinné opevněné sídliště je situo- 
váno na ostrožně nad pravým břehem  

Pravěké hradiště Hrad u Bílovic 
Bílovice, okr. Prostějov, Olomoucký kraj
3700–3200 př. Kr.
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později s prostějovským badatelem A. Gott- 
waldem. Moderními ověřovacími *archeo- 
logickými výzkumy v roce 1984 a zejmé-
na 2001 přispěl k poznání vývoje osídlení 

		Val	a	vnitřní	příkop,	pohled	od	jihozápadu.			
Foto	P.	Šlézar

0,5 km

Romže, asi 4 km severozápadně od středu 
obce Bílovice, nad hostincem Bělecký mlýn. 
Opevnění má nepravidelný oválný půdorys 
o rozloze přibližně 1,35 ha. Na jihovýcho-
dě, v místě nejsnazšího přístupu, je docho-
ván mohutný *val (a) a dva příkopy. Na se-
verovýchodním „nároží“ končí val a vnější 
příkop, opevnění pokračuje v linii vnitřního 
příkopu (B) dále k severozápadu jako mělký 
příkop s *předprsní. Nad tímto příkopem je 
místy zřetelná hrana, snad pozůstatek jed-
noduššího palisádového opevnění. Vnější 
příkop (C), široký až 6,5 m, je v nejvyšším 
bodu sedla přerušen, snad zde byl situován 
vstup do areálu (D). Dále k jihozápadu již 
příkop není souvislý, linie jam naznačuje, že 
tento úsek příkopu nebyl dokončen.
Archeologickou sondou napříč opevněním 
na jižní straně byla ve valu zjištěna docho-
vaná čelní kamenná plenta a v prostoru 
mezi valem a vnitřním příkopem uměle 
upravený terén – lavice s palisádovým žla-
bem. [hd, pš]

Literatura: Houdek 1884; Čižmář 2004; 
Šmíd 2010.

Okolí:
(1) Bílovice (PV), mohylník: N 49°31‘16.47“, 
E 16°59‘44.90“ (800 m).
(2) Slatinky (PV), hradiště U Varhan a mo-
hylníky v trati Boří a Nad Ostichovcem:  
N 49°32‘36.15“, E 17°4‘39.60“ (6,6 km).



(3) Ohrozim (PV), hradiště Čubernice:  
N 49°28‘25.97“, E 17°1‘20.62“ (6,2 km). 
(4) Březina (VY), Ježův hrad s městečkem, 
pravěká opevněná lokalita Brněnka (ome-
zení – vojenský prostor): N 49°28‘46.03“,  
E 16°56‘45.77“ (6 km).
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	Val	a	vnitřní	příkop,	pohled	od	severu.	Foto	P.	Šlézar

(5) Okluky (PV), drobné středověké opev-
nění Čertův hrádek: N 49°29‘58.09“,  
E 16°54‘32.08“ (6 km).
(6) Malé Hradisko (PV), keltské oppidum 
Staré Hradisko: N 49°29‘53.40“,  
E 16°53‘44.82“ (7,3 km).

	Rekonstrukce	opevnění	podle	M.	Šmída	a	P.	Kose	2010

Navigační bod: N 49°2‘59.87“,  
E 16°37‘56.28“.

Přístup: Hradiště je situováno na návrší 
zhruba 1,4 km jihozápadně od středu obce 
Blučina v poloze Cezavy, přístupné po cestě 
od autobusové zastávky Blučina, Komen-
ského ulice přibližně 900 m jižním směrem.

Význam: Polykulturní archeologická loka-
lita, pozoruhodná množstvím nálezů lid-
ských kosterních ostatků  v nálezových ku-
mulacích nesouvisejících s pohřebním ritem 
a koncentrací  bronzových depotů.

Historie: První nálezy z *hradiště jsou za-
znamenány ve 20. letech minulého století, 
kdy bylo při zakládání vinohradů objeve-
no „staré pohřebiště se spoustou popela 
a popelnic“. V letech 1933–1937 byly ama-
térskými archeology nalezeny čtyři depoty 
bronzových předmětů. Tyto nálezy podní-

Pravěké hradiště Cezavy
Blučina, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
1900–1250 př. Kr.

tily zájem židlochovického právníka a ama-
térského archeologa J. Dezorta, který za-
čal jako první lokalitu pravidelně sledovat 
a v letech 1940–1945 uskutečnil na Ceza-
vách několik drobných výkopů. První cílený, 
povahou zjišťovací *archeologický výzkum, 
byl realizován v roce 1944 brněnskou po-
bočkou Státního archeologického ústavu 
pod vedením J. Poulíka. V  roce 1948 byly 
na lokalitě zahájeny pravidelné odkryvy, 
probíhající až do roku 1960 pod vedením 
K. Tihelky. Výzkumem bylo zjištěno osídlení 
starší doby bronzové, a to únětické kultury 
a především věteřovské skupiny, kdy byla 
vrcholová část návrší opevněna příkopem 
(šířka 5 až 6 metrů, hloubka 5 metrů) a ka-
mennou hradbou o základně široké 3 až  
4 metry. V zásypu příkopu na východní 
straně návrší bylo nalezeno velké množství  

0,9 km

	Letecký	pohled	na	hradiště	od	jihovýchodu.		
Foto	M.	Bálek	1998
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lidských kosterních ostatků, z nichž část 
byla uložená v anatomické poloze, větši-
nu však tvořily pohozené a neúplné části 
koster společně s kostmi dobytka a vel-
kým množstvím keramiky. Situace s lid-
skými kosterními pozůstatky jsou mladší 
než opevňovací příkop a jsou datovány do 
doby popelnicových polí počátku mladší 
doby bronzové (1300–1250 př. Kr.). Drobné 
záchranné a sondážní výzkumy byly pro-

vedeny v letech 1973 a 1974. K obnovení 
terénních výzkumů na lokalitě došlo pod 
vedením M. Salaše (Moravské zemské mu-
zeum v Brně) v roce 1983. Celkem bylo rea-
lizováno 18 výzkumných sezón, během kte-
rých byla odkryta plocha o celkové rozloze 
1080 m² a zachyceny a zkoumány nálezové 
situace všech tří na lokalitě zastoupených 
horizontů doby bronzové – únětické kul-
tury, věteřovské skupiny a velatické fáze 

	Příklad	kumulace	lidských	koster	z	výzkumné	sezóny	v	roce	1990.	Podle	M.	Salaše

	Lidský	pohřeb	v	objektu	č.	458,	nalezený	při	výzkumu	v	roce	2008.	Fotoarchiv	MZM	v	Brně



kultury středodunajských popelnicových 
polí. Lokalita je pozoruhodná téměř dvě-
ma desítkami nálezů bronzových depo-
tů, doklady výroby bronzových předmětů 
a především množstvím nálezů lidských 
koster jak ve výplni příkopu, tak v plošných 
nálezových kumulacích.  Osídlení lokality 
tak bylo v mladší době bronzové  pravdě-
podobně spojeno s různými rituálními ak-
tivitami provázenými mimo jiné  lidskými 
oběťmi. Významný nález byl učiněn při 
sondážním výzkumu v roce 1953, kdy byl 
objeven bohatě vybavený hrob velmože 
z doby stěhování národů, který obsahoval 
kostru muže s unikátní hrobovou výbavou 
– například dvojsečným mečem, kratším 
mečíkem, lukem, šípy, sedlem a šperky. Mi-
mořádné nálezy dokládají výjimečné posta-
vení zemřelého, který nepochybně náležel 
ke špičce germánské společnosti. 

Popis: Lokalita je situována na protáhlém 
návrší v nadmořské výšce okolo 250 m n. m.,  
což je přibližně 70 m nad říční nivou při 
soutoku Svratky a Litavy (Cezavy). Návrší je 
severním výběžkem izolované vyvýšeniny 
Výhon (355 m n. m.), nejvyššího bodu Dyj-
sko-svrateckého úvalu. Hradiště je tvořeno 
centrální částí (*akropolí) o rozloze zhru-
ba 3,6 ha, která je obklopena rozsáhlým 
*předhradím o výměře asi 20 ha. Akropole 
má tvar oválu s delší osou ve směru seve-
rovýchod–jihozápad s přibližnými rozměry 
380 × 110–120 m. Na severozápadní stra-
ně byla chráněna terasou (a), využitou ke 
stavbě opevnění tvořeného valem a pří-

kopem, širokým 5–6 m a hlubokým ca 2,5 
m, obdobně byl opevněn i zbytek obvodu 
akropole. Na severozápadním svahu bylo 
opevnění  předhradí tvořeno dalšími dvě-
ma terasami (B, C), na strmém  jihovýchod-
ním svahu opevnění nebylo nutné. Průběh 
opevnění byl prokázán *geofyzikálním mě-
řením a na dvou místech archeologickým 
výzkumem. V současné době se na lokalitě 
nacházejí vinohrady a ovocné sady. [rs]

Literatura: Tihelka 1957; Sklenář – Skle-
nářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Salaš 
2012.

Okolí:
(1) Židlochovice (BO), rozhledna Akátová 
věž na Výhonu: N 49°2´29.21“,  
E 16°38´22.92“ (1,2 km).
(2) Rajhrad (BO), benediktinský klášter, 
Památník písemnictví na Moravě:  
N 49°5´22.30“, E 16°36´54.48“ (4,3 km). 
(3) Nosislav (BO), opevněný kostel sv. Jaku-
ba: N 49°0´37.64“, E 16°39´39.84“ (5 km).

	Nálezová	situace	bronzového	depotu	z	výzkumu	M.	Salaše	v	roce	1986.	Fotoarchiv	MZM	v	Brně
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Navigační bod: N 49°3‘25.13“,  
E 17°6‘21.46“

Přístup: Na konci vesnice Bohuslavice u Ky-
jova polní cestou západním směrem k vyso-
kému listnatému lesu (oddělení 26), v jehož 
výběžku, v trati „Šotnery“, se mohylník na-
chází. Leží přibližně v polovině kopce „Lís-
kovec“ mezi obcemi Bohuslavice u Kyjova 
a Nechvalín.

Význam: Doklad raně středověkého mohyl-
níku s kostrovými i žárovými pohřby.

Historie: Lokalita byla uvedena do archeo- 
logického povědomí v roce 1931, kdy 
zde bylo zjištěno na padesát *mohyl. Dvě 
z nich byly prozkoumány, systematický ar-
cheologický výzkum lokality však proběhl 
až v roce 1989 pod vedením B. Kavánové. 
Přesný počet mohyl měl upřesnit právě 
archeologický výzkum, neboť některé mo-
hylové náspy, zejména v jihovýchodní části 
*mohylníku, jsou nízké a často spolu splý-
vají. Plocha mohylového pohřebiště byla 
zároveň magnetometricky proměřena.

Slovanské mohylové pohřebiště
Bohuslavice u Kyjova, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj
9. století

Popis: Dnes se na lokalitě vyskytuje celkem 
45 mohyl. Obecně se jejich průměry pohybu-
jí od 4 do 13 m, výška pak od 20 do 150 cm. 
U mohyly č. (15) je dodnes patrný obvodo-
vý příkop. Mrtví, ležící na zádech s rukama 
podél těla, byli uložení v dřevěných rakvích, 
zapuštěných až 300 cm pod úroveň okolního 
terénu. Při výzkumu v roce 1931 byl v mo-
hyle č. (1) v hloubce 220 cm objeven dět-
ský hrob. Poloha skeletu byla orientovaná  
západ–východ. Výbavu tvořily dvě stříbrné 
náušnice a železný nožík. Při tomto výzkumu 
byla v prostoru mohyly č. (2) provedena son-
da, avšak bez nálezu. Systematický archeo- 
logický výzkum v roce 1989 objevil pod ná-
sypem mohyly č. (28) ve výšce 70 cm velkou 
hrobovou jámu, jež se směrem ke dnu zu-
žovala. Přesto dosahovala v hloubce 250 cm  
rozměrů 246 × 86 cm. Na dně ležela kostra 
muže se zbytky dřevěné rakve. Na kratších 
stěnách hrobové jámy byly zaznamenány 
výstupky jako pozůstatky po původní dřevě-
né konstrukci. Pod pravým loktem mužské 
kostry, jejíž výška byla 170 cm, byl nale-
zen nůž a po pravé straně lebky 5 velkých  

1 km

	Pohled	na	mohylník.	Foto	B.	Machová	2010
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hlemýždích ulit. V další mohyle, označené 
číslem (31), ležela v hrobové jámě o rozmě-
rech 248 × 82 × 190 cm v dřevěném sarko-
fágu, jehož rozměry byly 205 × 50–60 cm, 
ženská kostra. Sarkofág byl pravděpodobně 
zhotoven bez dna. Na povrchu, mezi hro-
bovou jámou a východním okrajem násypu, 
byly nalezeny fragmenty nádoby. Na prstu 
pravé ruky zemřelé byl objeven bronzový 
plechový prsten se štítkem, u pánve železný 
nůž. Dalším zkoumaným objektem byla mo-
hyla č. (36), která byla oválného půdorysu 
o rozměrech 1300 × 800 cm. Na jejím podlo-
ží ve středu násypu a v přilehlém úseku ob-
vodového příkopu byla rozpoznána 20 cm  
silná vrstva s pozůstatky spálených kostí, 
uhlíků, kousky mazanice a střepy z nádoby. 
Mezi milodary pro zemřelého se objevilo 
pět hlemýždích ulit, čtyři nože, keramické 
nádoby, dvě ostruhy, bojová sekera, tři náuš-
nice a prsten. Podle těchto nálezů lze soudit, 
že zemřelý měl vysoké sociální postavení.
Jihozápadní kraj lesa lemuje *příkop ve 
směru jihovýchod–severozápad, pokračuje 
dále na severozápad a po přibližně 500 m 

navazuje na dosud v terénu viditelný *an-
tropogenní relikt s příkopem. Vně tohoto 
reliktu bylo povrchovým sběrem zachyceno 
slovanské středohradištní sídliště. Nálezy 
z archeologického výzkumu jsou uloženy 
v Moravském zemském muzeu. [bm]

Literatura: Skutil 1946; Dostál 1966; Kavá-
nová 1993; Machová 2015.

Okolí: 
(1) Bohuslavice u Kyjova (HO), pozůstat-
ky opevněného sídla Hrad: N 49°2‘55.07“,  
E 17°7‘7.25“ (1,5 km).
(2) Bohuslavice u Kyjova (HO), pozůstatek 
středověkého sídla Tvrza: N 49°2‘34.98“,  
E 17°7‘26.64“ (2,4 km).
(3) Nechvalín (HO), reliéf dvoudílného hrád-
ku Klobouk: N 49°3‘9.78“, E 17°4‘27.03“ 
(2,2 km).
(4) Sobůlky (HO), pravěké hradiště a tvr-
ziště Vala: N 49°1‘20.63“, E 17°4‘16.53“  
(4,5 km).
(5) Věteřov (HO), pravěké hradiště Nové 
hory: N 49°1‘32.87“, E 17°3‘53.96“ (4,5 km).

	Detailní	pohled	na	mohyly	narušené	vkopy.	Foto	A.	Knechtová	2015
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Navigační bod: N 50°14‘18.31“,  
E 17°42‘36.39“.

Přístup: Po červené turistické značce, která 
vede z centra obce Bohušov směrem na ji-
hozápad, přes rekreační areál a řeku Oso- 
blahu po pěšině vedoucí na vyvýšeninu nad 
řekou.

Význam: Rozsáhlý areál středověkého hra-
du s mohutným valovým opevněním, vybu-
dovaný pravděpodobně v místě pravěkého 
hradiště z pozdní doby bronzové.

Historie: K nejstaršímu pravěkému osídle-
ní lokality patrně patří mohutné *valové 
*opevnění v její východní části, které bylo 
později využito při budování středověké-
ho hradu. Stáří této fortifikace není úplně 
jasné, na základě několika pravěkých kera-
mických nálezů získaných při průzkumech 
hradního jádra bývá řazeno do pozdní 
doby bronzové. Samotný středověký  *hrad 
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z Choltic byl pak v roce 1622 za účast ve 
stavovském povstání hrad spolu s veškerým 
majetkem zkonfiskován. Během třicetileté 
války byl hrad několikrát značně poničen, 
až jej nakonec obsadila a při svém odchodu 
vyhodila do povětří švédská vojska. Přesto-
že byly učiněny pokusy o jeho opravu, po-
slední majitel, hrabě Julius Leopold z Hodic, 
přesunul sídlo vlastníků panství na zámek 
ve Slezských Rudolticích a hrad Fulštejn tak 
ztratil svůj význam a začal pustnout.

Popis: Pozůstatky hradu Fulštejna se na-
cházejí jihozápadně od Bohušova na vy-
výšenině nad říčkou Osoblahou. Hradní 
jádro nepravidelného oválného tvaru má 
rozměry asi 100 × 55 m a je obklopeno 
hlubokým příkopem a valem. Přístup do 
něho byl zajištěn v severním nároží vstup-
ním koridorem s mostem přes příkop. Jádro 
bylo patrně sekundárně rozděleno nepříliš 
hlubokým příkopem, s tím, že na severozá-

Středověký hrad Fulštejn
Bohušov, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj
Pravěk, polovina 13. století – 17. století

vystavěl Herbord I. z Fulštejna na popud 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauen-
burka a držel jej určitou dobu s biskupem 
ve společném vlastnictví. Dne 6. listopadu 
1255 pak biskup Bruno se souhlasem olo-
moucké kapituly postoupil hrad i pod ním 
položenou ves Gottfriedsdorf (později Ful-
štejn, dnes Bohušov) svému stolníku Her-
bordu I. lénem a Fulštejn pak po více než 
tři století plnil roli hlavního sídla jednoho 
z nejvlivnějších šlechtických rodů morav-
sko-slezského pomezí. Během česko-uher-
ských válek byl hrad roku 1476 poškozen 
vojskem Matyáše Korvína a následně zde 
nejspíše proběhla rozsáhlá přestavba, kte-
rá setřela původní podobu středověkého 
hradu. Této stavební etapě náleží většina 
dodnes dochovaných reliktů zdiva. Po-
slední z rodu Supů (Herbordů) z Fulštejna, 
Jan Sup (†1572), před svou smrtí v r. 1565 
prodal hrad svému bratrovi Jiřímu, který 
jej r. 1567 předal zeti Václavu Sedlnickému 
z Choltic. Karlovi Kryštofu Sedlnickému 

		Pozůstatky	zdiva	renesančního	paláce		
od	jihozápadu.	Foto	M.	Zezulová	2015

1,4 km

padě byl ponechán zhruba 5 m široký pás 
spojující obě části. Dochované relikty zdiva 
pocházejí pravděpodobně až z doby roz-
sáhlé přestavby hradu  na konci 15. či na 
počátku 16. století. U jižní stěny západní 
části jádra (tzv. zadní hrad) jsou patrné po-
zůstatky trojdílné budovy, z níž se zacho-
vala především vnější obvodová zeď a také 
okrouhlý plochý pahrbek s nedávno odkry-
tými relikty zdiva *bergfritu. Ve východní 
části hradního jádra (tzv. přední hrad) se 
nacházejí zbytky dvouprostorové palácové 
renesanční budovy. U obou částí jádra jsou 
na různých místech dochovány fragmenty 
obvodových zdí. Předhradí je vymezeno na 
východě trojitou linií mohutných příkopů 
a valů a na severozápadě strmým srázem 
klesajícím k řece. Bylo také chráněno hrad-
bou z lomového kamene, která je patrná 
na severozápadní straně. *Úvozová cesta, 
která protíná a porušuje valové opevnění, 
byla vybudována někdy v novověku. [mz]

Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wi-
hoda 2000; Kozák – Prix – Zezula 2011.



Okolí:
(1) Hrozová (BR), kostel svatého archandě-
la Michaela – středověké nástěnné malby:  
N 50°12‘37.30“, E 17°43‘7.22“ (3,1 km).
(2) Bohušov (BR), kostel svatého Martina –  
renesanční náhrobky příslušníků rodu Ful-

štejnů a Sedlnických z Choltic, muzeum:  
N 50°14‘43.55“, E 17°42‘52.99“ (990 m).
(3) Pelhřimovy (BR), ves s gotickým kos-
telem sv. Jiří, zaniklá po roce 1948:  
N 50°10‘43.37“, E 17°39‘45.23“ (7,3 km).

	Hradní	jádro.	Podle	Kouřil	–	Prix	–	Wihoda	2000

	Pozůstatek	renesančního	paláce	od	severovýchodu.	Foto	M.	Zezulová	2015

	Vstupní	koridor	s	mostem	do	hradu.	Foto	M.	Zezulová	2015
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Navigační bod: N 49°28‘54.2“,  
E 16°39‘38.10“.

Přístup: Od Muzea Boskovicka (Boskovice, 
ulice Hradní) asi 500 m po červené značce.

Význam: Boskovický hrad představuje vel-
mi rozsáhlý soubor fortifikací (jádro hradu, 
Bašta), na němž lze pozorovat neustále 
modernizované obranné prvky budované 
průběžně po celou dobu hradní existence. 
Hrad patří k nejvýznamnějším středověkým 
šlechtickým sídlům na Moravě.

Historie: Přestože k roku 1222 známe Ve-
lena a Jimrama z Boskovic, první písemná 
zmínka o *hradu je až ze začátku 14. století, 
konkrétně z roku 1313, kdy Jan Lucembur-
ský dobytý hrad vrací Archlebovi z Bosko-
vic. Nevyřešenou otázkou tak zůstává, kde 
bylo původní sídlo. Zda na místě dnešního 
hradu, nebo v prostoru Bašty, odkud po-
cházejí nálezy keramiky ze 13. století, nebo 
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Popis: Jedná se o hradní jádro a tzv. Baštu, 
což je opevněná poloha západně od hra-
du na Zámeckém kopci (ve vzdálenosti asi 
250 m). Vlastní rozsáhlá hradní zřícenina 
zabírá východní část Zámeckého kopce, od 
kterého je oddělena sedlem, jež bylo pro-
hloubeno mohutným příkopem. Vytěžená 
zemina z příkopu vytvořila výraznou plo-
šinu před vstupem do hradu. Jádro hradu 
bylo vystavěno na skalnatém vrcholu vý-
běžku kopce. Okruh *hradby je k západu 
otočen nevýrazným břitem, v něm je obsa-
ženo nejstarší známé těleso hradby. Na jihu 
a jihovýchodě se ke zdi přimykají prostory 
postupně budovaného paláce, který je tak-
řka v celém rozsahu podsklepen. Původní 
vstup byl zřejmě na severní straně, kde bylo 
hradebnímu okruhu představeno branské 
stavení. Hrad s největší pravděpodobností 
neměl věž, typologicky tak patří k hradům 
s *plášťovou zdí. Hradní jádro obklopuje 
rozsáhlý prostor *parkánu, jenž je doplněn 
otevřenými baštami, které směřují přede-
vším do přístupového prostoru. Na severo-
východě je pak k parkánu přiložena velká 
polygonální třípatrová *bašta pro palné 
zbraně. Na jihu byl parkán rozšířen, byl zde 
vystavěn branský komplex doplněný vál-
covou věží. Před tuto bránu bylo následně 

Hrad Boskovice
Boskovice, okr. Boskovice, Jihomoravský kraj
Pravěk, středověk, novověk

zda se jednalo o dvorec v blízkosti kostela 
Všech svatých v prostoru dnešního města. 
Největší majetkový vzestup Boskoviců na-
stal po polovině 14. století, což se odrazilo 
i na výstavbě hradu. Vedlo to mimo jiné 
i k posílení sebevědomí, což dovedlo Jana 
Ozora do opozice proti markraběti Joštovi. 
Roku 1389 byl hrad obléhán a dobyt. Jošt si 
jej zřejmě nějakou dobu ponechal v drže-
ní. Přinejmenším od roku 1398 do 1458 byl 
hrad v držení pánů z Kunštátu, pak jej Jiří 
z Poděbrad vrátil Boskovicům. O takřka sto 
let později Kryštof z Boskovic prodal hrad 
Šimonu Ederovi ze Štiavnice, kterému pat-
řil dvacet let. Po tuto dobu se snažil o pro-
spekci nerostných surovin v blízkém okolí. 
Do roku 1687 byl hrad v majetku pánů ze 
Zástřizl. Pak hrad přešel do majetku Fran-
tiška Waltra z Dietrichsteina, který na něm 
bydlel až do roku 1720. Úplně byl hrad 
opuštěn v roce 1784, kdy jej zcela nahradil 
a zastoupil nedaleký zámek.

	Pohled	na	plášťovou	zeď	hradu	Boskovice.		
Foto	J.	Totusková	2015

0,5 km

doplněno jednoduché předbraní a posléze 
i obdélná budova stájí pod západním par-
kánem.
Na vrcholku Zámeckého kopce se nachází 
rozsáhlý komplex opevnění označovaný 
Bašta. Dějiny fortifikace mají delší historii, 
neboť se zde původně rozkládalo *hradiště 
z pozdní doby bronzové (kultura lužických 
popelnicových polí), využívané i v době hal-
štatské. Relikty pravěkého *opevnění pak 
využilo i opevnění středověké. Na západní 
straně se jedná o pozůstatek obdélné zdě-
né stavby palácového charakteru obehna-
né především na přístupové západní straně 
táhlého hřbetu příkopy a *valy. Skromnější 
příkop odděluje toto opevnění i od jižní 
části návrší. To bylo po obvodu ohrazeno 
dnes nevýrazným valem (v jádru zřejmě 
pravěkého původu) s dvojicí bašt směřující 
k severu, tedy k přístupové cestě k hradu. 
Na této straně valu také předstupuje pří-
kop.
Vzhledem k absenci *archeologického vý-
zkumu (v prostoru hradu byly dokumen-
továny jen nevelké výkopy, a to v prostoru 
parkánu, nikoliv ve vlastním hradním jádru) 
nelze jednoznačně časově zařadit jednotli-
vé stavební fáze hradu ani *předhradí. [dm]

Literatura: Samek 1994; Plaček 2001; Čiž-
mář 2004; Duková 2014; Štětina 2007.
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Okolí:
(1) Krhov (BK), Malý Chlum, pravěké hradis-
ko, rozhledna: N 49°27‘4.19“, E 16°35‘8.70“ 
(11 km, po červené značce do Skalice nad 
Svitavou, pak po zelené).
(2) Knínice u Boskovic (BK), hradiště:  
N 49°32‘20.06“, E 16°41‘59.51“ (15,4 km po 
modré značce).

	Letecký	pohled	na	hrad	od	jihovýchodu.	Foto	M.	Bálek	1999

	Pohled	na	Baštu	z	hradu,	od	jihovýchodu.	Foto	L.	Kundera	2004

	Pohled	na	Baštu	s	částí	příkopu	a	valu.	Foto	J.	Totusková	2015
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Navigační bod: N 49°53‘41.97“,  
E 16°58‘21.67“.

Přístup: Zřícenina hradu je z obce Brníčko 
poměrně dobře přístupná po turistickém 
značení i neznačených cestách.

Význam: Výrazná dominanta v krajině. Jed-
na z mála lokalit zaniklých hradů s docho-
vanými zděnými konstrukcemi v regionu. 
Příklad konzervace zříceniny.

Historie: *Hrad byl vystavěn někdy po roce 
1330 členy rodu z Dubicka a na Otaslavi-
cích. V 90. letech 14. století přechází přímo 
do rukou markraběte Jošta, který jej předal 
svému spojenci Bernardu ze Schutzendorfu 
(též ze Slavoňova). Roku 1407 nebo 1408 
získávají panství jeho příbuzní, páni ze 
Šumvaldu. Po husitských válkách přechází 
do majetku Jana Tunkla z Drahanovic, kte-
rý vlastnil i sousední zábřežské panství. Jan 

58 59Středověký hrad Brníčko  Brníčko u Zábřeha, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Popis: Zřícenina hradu Brníčka se nachází 
na vrcholu kopce východně od stejnojmen-
né obce. Jedná se o hrad s plášťovou zdí, 
obehnaný *příkopem (a) a *valem (B), kte-
rý na jihu přechází do lichoběžníkovitého 
*předhradí. Druhý, vnější příkop odděluje 

Středověký hrad Brníčko
Brníčko u zábřeha, okr. Šumperk, Olomoucký kraj
Vrcholný středověk. 1. polovina 14. století až počátek 16. století

Tunkl Brníčko opravil a zvolil si hrad za své 
rodové sídlo. Brníčko a Zábřeh se stávají 
centry rozsáhlého panství Tunklů na sever-
ní Moravě. Během česko-uherských válek 
byl majetek Tunklů napadán vojsky Matyá- 
še Korvína, protože Janův syn Jiří patřil ke 
spojencům krále Jiřího z Poděbrad. Roku 
1471 bylo Brníčko dobyto, ale nezničeno. 
Jiří Tunkl přestoupil na uherskou stranu 
a po skončení válek obnovil svůj majetek, 
do popředí se však dostává Zábřeh. Brníč-
ko ustupuje na okraj zájmů svých majitelů, 
kterými se později stávají Mikuláš Trčka ml. 
z Lípy (1510) a po něm Ladislav z Boskovic 
(1513). K roku 1513 je Brníčko označeno již 
jako pustý hrad.
V letech 2010–2011 proběhla konzervace 
a statické zabezpečení hradní zříceniny. 
V souvislosti s těmito pracemi byl v sezó-
ně 2010 proveden první archeologický 
výzkum, a to v prostoru vstupu do střední 
části paláce (J. Halama, VM Šumperk).

	Pohled	na	jádro	hradu	z	předhradí.		
Foto	H.	Dehnerová	2015

0,6–1 km

od předhradí *bolverk, na který navazuje 
vnější val (C).
Jádro hradu chránila zalamovaná hradba 
silná 2 m. Ve východní části k ní byl přista-
věn trojprostorový palác (D) s trámovými 
stropy, jehož zdivo je místy zachováno až 
do výše 2. patra. Přízemí i suterény budov 
a prostor nádvoří jsou zasypány sutí (moc-
nost až 2 m). Na stěnách jsou dochovány 



zbytky omítek. Kamenné zdivo bylo vyspra-
vováno s použitím cihel. V jižní místnosti 
paláce je na západní stěně v jedné z ka-
pes dochován zbytek trámu stropu. Z jihu 
k paláci přiléhá zasypaná suterénní pro-
stora s částečně dochovanou klenbou (E). 
V západní části jádra jsou u hradby stopy 
základů další stavby. Jižní čelo hradby bylo 
z vnější strany zesíleno třemi dosud zacho-
vanými masivními pilíři (f). Východně od 
jádra a částečně i na západě je dochována 
parkánová hradba (G) ukončená na seve-
ru pilířem (H). *Parkán původně obíhal tři 
čtvrtiny jádra, od jihozápadu kolem jižní 
strany jádra k východu až k severu.
Na předhradí (I) nejsou povrchové stopy zá-
stavby. Na jeho jižní straně příkop (J) hlubo-
ký 4,5 m protíná šíji a odděluje tak bolverk 
ledvinovitého tvaru (K), který je na jihu od-
dělen dalším šíjovým příkopem (L).
Od jihu kolem západní strany bolverku 
a předhradí vedla příjezdová cesta (M). 
Za zděným vstupním koridorem ostře od-
bočila na předhradí, ale také pokračovala 
po rozšířeném a obezděném valu na sever 
až k mostu, jehož zděný pilíř (N) je zacho-
ván na dně příkopu. Na druhé straně pří-

kopu pokračovala komunikace parkánem 
až k severní části jádra, kde se nacházela 
vstupní brána. [hd, pš]

Literatura: Hosák 1972; Unger 1980; Pla- 
ček 2001; Vrla 2007; Halama 2011; Štáblová 
2011; Novosadová 2013.

Okolí:
(1) Brníčko u Zábřeha (SU), pozdně román-
ský kostel Narození Panny Marie:  
N 49°53‘40.09“, E 16°58‘5.02“ (1 km po 
značce).
(2) Bludov (SU), zaniklý hrad:  
N 49°57‘20.11“, E 16°55‘58.67“ (7,3 km).
(3) Nový Malín (SU), opevněné hornické 
městečko Frankštát ze 13. století:  
N 49°56‘35.10“, E 17°1‘58.21“ (6,8 km).

	Brníčko,	celkový	pohled	na	hrad	nad	obcí	od	jihozápadu.	Foto	H.	Dehnerová	2015

	Budovy	paláce,	pohled	z	nádvoří.	Foto	H.	Dehnerová	2015

	Pohled	na	jádro	hradu	od	jihozápadu.	Foto	H.	Dehnerová	2015

	Brníčko,	model	zříceniny	hradu	
podle	M.	Novosadové	2013

	Brníčko,	rekonstrukce	podle	
M.	Novosadové	2013
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Navigační bod: N 49°52‘17.84“, E 17°8‘5.08“.

Přístup: Od autobusové zastávky Most-
kov, kaple 1000 m jihovýchodním směrem 
k toku říčky Oskavy.

Význam: Dochovaná pole rýžovnických sej-
pů z období vrcholného středověku. V oko-
lí pozůstatky přípovrchové těžby drahých 
i barevných kovů.

Historie: Oblast Jesenicka patřila k vý-
znamným moravským zdrojům drahých, 
barevných i obecných kovů. I když se před-
pokládá jejich získávání již v období pra-
věku a raného středověku, přímé doklady 
k tomu prozatím ve větší míře postrádáme. 
Jednou z mála výjimek je keramický střep 
s příměsí grafitu z období mladší doby že-
lezné z Brníčka na Uničovsku, v jehož po-
vrchu se nacházejí vtavená zrnka zlata. Bě-
hem velkých strukturálních změn českých 
zemí ve 13. století se do popředí zájmu 

62 63Rýžovnické sejpy na řece Oskavě  Břevenec, okr. Olomouc

kopové neodvažovali bydlet nebo nocovat 
v okolních vesnicích. Tato podivná formu-
lace zřejmě znamenala nařízení koncent-
rovat zlatokopy do hornických osad, i kvůli 
lepší kontrole platby desátku (poplatku za 
dolování) panovníkovi a uničovské měst-
ské obci. Jednu z těchto hornických osad 
zlatokopů 1. poloviny 13. století se poda-
řilo prozkoumat na předměstí Rýmařova, 
obdobně jsou datovány pozůstatky těžby 
v →Suché Rudné. V uničovském horním ob-
vodu se zlato získávalo především rýžová-

Rýžovnické sejpy na řece Oskavě
Břevenec, okr. Olomouc
13.–15. století
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rychle dostává i Jesenicko se svými kovo-
nosnými rudami. Jeseníky se stávají před-
mětem mocenských sporů, do kterých se 
roku 1224 vložil i papež Honorius III., který 
upozornil Přemysla Otakara I., že nedávno 
zesnulý markrabě Vladislav Jindřich násilím 
obsadil zlaté doly vratislavského biskupství 
na Zlatohorsku. Mezi tradiční důlní oblas-
ti Jesenicka lze kromě Zlatohorska zařadit 
Suchou Rudnou a Vrbno pod Pradědem 
na Bruntálsku, Stříbrné Hory, Horní Město 
a Hankštejnsko na Rýmařovsku a Hornobe-
nešovsko. Předpokládá se, že z jesenických 
ložisek se podařilo během vrcholného stře-
dověku získat 1,5 tuny zlata a 22,2 tuny 
stříbra. S ochranou práv a zvyklostí horní-
ků souvisí i vysazení měst Bruntálu (před 
rokem 1213) a Uničova (1213). Listina pro 
Uničov z roku 1234 dokonce vymezuje nej-
starší horní obvod v českých zemích, který 
sahal od hranice Čech až do poloviny toku 
Moravice, a od ní až do poloviny toku Bys-
třice. Bylo dokonce nařízeno, aby se zlato-

		Sejpy	při	západním	okraji	areálu	rýžoviště.	
Foto	P.	Šlézar

1,5 km

ním ze zlatonosných sedimentů říčky Oska-
vy a Podolského potoka, případně těžbou 
na Hankštejnsku (okolí Horního Města na 
Rýmařovsku). Pravděpodobně ještě během 
13. století největší vlna „zlaté horečky“ na 
Jesenicku opadá, i když těžba stříbra, olo-
va, mědi i železné rudy pokračuje nadále. 
Správa horního obvodu byla přenesena 
z Uničova do Rýmařova.

Popis: Vodní toky protékající výchozy zla-
tonosných rud s sebou přináší drobné čás-
tečky zlata, které se usazují ve štěrkových 
a písečných sedimentech, tzv. náplavách. 
Odtud mohou být získávány povrchovou 



těžbou, např. jednoduchým rýžováním mis-
kou, případně zdokonalenou technikou rý-
žování pomocí rýžovnického splavu s umě-
lým přítokem vody. Pozůstatky po rýžování 
zlata na Oskavě v podobě *sejpů a hromad 
hlušiny se vyskytují podél toku již od obce 
Bedřichov až k odbočce silnice na Mostkov 
z Oskavy do Libiny. Jižně od této odbočky 
silnice na Mostkov se po obou stranách 
dnešního toku Oskavy na ploše cca 0,55 km2  
v délce zhruba 1100 m po proudu říčky Os-
kavy nachází v lužním lese rozsáhlé rýžovi-
ště široké zhruba 500 m (a). Těžební areál 
se nachází na rozmezí Hanušovické vrcho-
viny a Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 
290 m, asi 11 km severně od historického 
jádra Uničova. V minulosti bylo rýžoviště 
rozsáhlejší, jak o tom svědčí pozůstatky rý-
žovnických kopečků a štěrkového zvrstvení 
vhodného k těžbě i východně od silnice 
vedoucí z Oskavy do Dolní Libiny. Těžebné 
(tzv. sejpové) pole tvoří rýžovnické kopečky 
(tzv. sejpy), což jsou haldy hlušiny, štěrku 
a písku, vzniklé jako odpad z těžby rýžová-
ním. Tyto kopečky prorýžovaného materiá-
lu jsou velmi dobře dochované a dosahují 
výšky kolem 4–5 m. Obsahují valouny o roz-
měrech od 2 do 40 cm a jemný štěrk. Kromě 
rýžovnických kopečků (sejpů) se zde docho-
valy také umělé přívodní kanály, sloužící 
k propírání sedimentů a odvodňování, což 
umožnilo povrchovou těžbu i do větších 
hloubek a použití rýžovnického splavu. 
Vznikly tak hluboké brázdy dosahující mís-
ty až 4 m hloubky. Jak ukázal geologický 

	Zvlněná	krajina	rýžoviště.	Foto	P.	Šlézar

průzkum čtvrtohorních štěrkových nánosů 
říčky Oskavy, vyskytují se zde dodnes zla-
tinky o velikosti 0,1–0,3 mm a obsah zlata 
na krychlový metr sedimentů činí 0,2 mg. 
Lokalita je celkem zachovalá, mírně naru-
šená regulací říčky Oskavy a povodní v roce 
1997. Samotné rýžoviště je datováno nále-
zy mincí a železnými předměty do 13. až 
15. století. Na katastru obce Břevenec jsou 
také pozůstatky klasické těžby přípovrcho-
vým dobýváním zlatonosné rudy. Důlní díla 
z období středověku a novověku se nachá-
zejí severovýchodně od obce v trati Křížo-
vý Vrch a na rozhraní katastrů Břevence 
a Šumvaldu v trati Malá Horka (B). Přímo 
v Břevenci se u kaple sv. Antonína nachá-
zí mlýnský kámen ze mlýna na mletí zlaté 
rudy. [hd, pš]

Literatura: Novák 1985; Šestáková 2012; 
Šlézar 2013a; Zapletal 2013; Gába 2014, 
19–23. 

Okolí: 
(1) Nová Hradečná (OL), trať Hradisko, hra-
diště z doby halštatské a raného středově-
ku: N 49°50‘5.93“N, E 17°6‘2.07“ (4,7 km).
(2) Rešov (BR), trať Pustý zámek, zříceniny 
hradu souvisejícího s ochranou těžby kovů: 
N 49°53‘11.80“, E 17°12‘28.92“ (5,5 km).
(3) Nový Malín (SU), původně opevněné 
hornické městečko, trať Burgstein, zří-
cenina hradu a pozůstatky těžby kovů:  
N 49°57‘2.68“, E 17°3‘58.32“ (10 km).

	Dolní	Dlouhá	Loučka,	středověký	mlecí	kámen	z	mlýna	na	rudu.	Foto	P.	Šlézar

	Kaple	sv.	Antonína.	Zajímavým	
dokladem	hornické	historie	obce	je	
drtící	křemenné	kolo	–	horní	mlecí	
kámen,	ponechaný	v	zemi	vedle	
kaple.	Je	s	ním	spojená	pověst,	že	
nikdy	nepromrzá,	neboť	je	vstupem	
do	podzemí.	Symboly	hornictví	
nacházíme	i	na	pečeti	obce	z	roku	
1647	–	želízko,	mlátek	a	úlomky	
kovu.	Foto	P.	Šlézar
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Navigační body: N 49°40‘2.46“,  
E 16°54‘16.83“ (hrad); N 49°39‘51.44“,  
E 16°54‘35.02“; N 49°40‘8.40“,  
E 16°53‘41.06“ (pece); N 49°39‘59.66“,  
E 16°53‘59.39“ (těžební areál).

Přístup: Z centrálního parkoviště v obci Javo-
říčko na jihozápad po červené a modré turis-
tické značce k Javoříčským jeskyním a odtud 
dále jihozápadním směrem (1,5 km).

Význam: Jeden z mála moravských skal-
ních hradů. Krasový útvar osídlen již v ob-
dobí paleolitu, využíván v době bronzové. 
V okolí unikátně dochovány pozůstatky 
pecí na pálení vápna.

66 67zkamenělý zámek – pravěká lokalita a středověký hrad ...  Březina, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

využil moravský markrabě Jan Jindřich, 
jenž hrad roku 1359 získal do vlastní drž-
by. Osudným se hradu stalo období sporů 

Zkamenělý zámek – pravěká 
lokalita a středověký hrad 
Špránek s vápenickými pecemi
Březina, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
15000–11000 př. Kr, 1000–500 př. Kr., 13.–15. století.

Historie: Krasový útvar Zkamenělého zám-
ku s *hradem Špránkem byl osídlen již v ob-
dobí mladého paleolitu (magdalénien),  
jak o tom svědčí nalezená kamenná čepe-
lová industrie. Zlomky keramiky kulturní-
ho komplexu lužických popelnicových polí 
(KLPP) v prostoru kolem romantické skal-
ní brány dokládají využívání této polohy 
v pravěku, a to zřejmě ve spojitosti s rituál- 
ními či kultovními praktikami. Hrad byl pa-
trně založen na přelomu 13. a 14. století 
a je poprvé uváděn v přídomku Dětřicha 
de Spran v roce 1313, který v letech 1329 
až 1355 zastával úřad brněnského sudího. 
Náleželo k němu nevelké panství čtveřice 
vsí v okolí hradu. Úmrtí Dětřicha de Spran 

	Šachtová	vápenka	z	roku	1931	v	Kovářově	v	trati	
Rachava,	současný	stav,	pohled	od	jihu.		
Foto:	K.	Faltýnek

1,5 km

mezi markrabaty Joštem a Prokopem. Hrad 
zaniká někdy kolem roku 1380, protože 
roku 1389 markrabě Jošt zapsal Erhardovi 
z Kunštátu zbylé hradní zboží a „tvrziš-
tě“ Špránek. Lokalita nebyla nikdy syste-
maticky archeologicky zkoumána. Nálezy 
pochází z povrchových sběrů, jedná se 



2 m s hliněnou kopulí, pod níž se dochovala 
mazanicová destrukce. Pozůstatky vápenic-
tví v podobě pecí a těžebních areálů jsou 
však roztroušeny po celé národní přírodní 
rezervaci Špraněk. Reprezentantem déle 
trvající těžby vápence je prostor v okolí tzv. 
Žákova lomu u Kadeřína (E). Koncentraci 
cca desítky pecí najdeme nad Vidmucho-
vem u naučné stezky mezi Vojtěchovem 
a rozcestníkem Pod skálou. Další pece se 
nachází roztroušeny v levobřeží potoka 
Špránku, a to v širším pruhu jihovýchodně 
od Kadeřína podél cesty lemující hranici 
NPR Špraněk. Za zmínku stojí koncentrace 
desítky pecí v místě lidově zvaném „Joklova 
zmola“ (f). Charakteristické je uspořádání 
těchto pecí do baterií, jejich umístění v ex-
travilánech obcí, přímo na ložiscích vápen-
ce. Pece s hliněnou kopulí bývají zahloube-
ny přímo do terénu, mají podkovovitý tvar 
o rozměrech cca 5 × 3 m. Stěny zahloube-
ného topeniště byly omazány hlínou, v ně-
kterých případech bylo topeniště vyzděno 
z kamene a omazáno hlínou. Chronolo-
gicky náležejí do období novověku (16. až 
18. století). V období 19. a 20. století zde 
existovaly tzv. selské vápenky, situované již 
výhradně do intravilánu obcí, zejména do 
zadních částí parcel. Pece byly stále sice po-
někud zapuštěné do okolního terénu, ale 
bývaly již výhradně zděné z kamene. Často 
nesly jména svých majitelů (např. Švecova, 
Žákova). Pozůstatky těchto pecí můžeme 

zejména o zlomky keramiky a *mazanice  
(K. Faltýnek, D. Vích, P. Šlézar). Ve 30. letech  
20. století na lokalitu upozornil J. Blekta, 
autor řady výzkumů středomoravských hra-
dů (Ježův hrad, Smilův hrad, Starý Plumlov), 
v 60. letech 20. století pak Z. Gardavský. 
K lokalitě se vztahuje několik lidových po-
věstí, mimo jiné o vzniku loštických syrečků. 
Unikátní je zbytek vápenické pece, souvise-
jící s výstavbou hradu. Pec se nachází pod 
hradem nad potokem Špránkem a byla zde 
nalezena keramika ze 13. stoleti. V celé ob-
lasti údolí potoka Špránku se nachází desít-
ky vápenických pecí – pozůstatků lidového 
vápenictví 16. až 19. století (zejména na  
k. ú. Kadeřín, Javoříčko).

Popis: Skalní útvar Zkamenělý zámek je 
součástí Javoříčského krasu. Hrad stával na 
plošině na vrcholu výrazného vápencového 
skalního bradla nazývaného Zkamenělý zá-
mek nad pravým břehem potoka Špránku. 
Terénní dispozice hradu je zcela ovlivněna 
terénními možnostmi. Hrad zaujal částeč-
ně srovnanou vrcholovou plošinu hlavního 
bradla na úbočí (a). Obvodová hradba uza-
vírala nepravidelnou plochu cca 30 × 20 m, 
na které stával věžovitý palác. Bradlo bylo 
pro obranu ideální, jeho svislé stěny prud-
ce spadají do údolí potoka Špránku, v jeho 
patě se navíc nachází skalní brána přírod-
ního původu a jeskyňka. Od planiny před 
hradem na východě je hrad oddělen dvěma 

uměle rozšířenými a prohloubenými příko-
py (B). Na uměle přitesaném skalním suku 
mezi příkopy vzniklo nevelké předhradí  
(C; 14 × 18 m), jehož zástavba byla dřevo- 
hliněná. V současnosti jsou relikty obvodo-
vých zdí dochovány na severním až západ-
ním úbočí. Nově byly identifikovány zbytky 
zdiva i na svahu pod severní obvodovou 
hradbou. Upravený prostor nad potokem 
přímo pod hradem může naznačovat další 
lidské aktivity v tomto prostoru. Pozůstatky 
vápenické pece z doby výstavby hradu se 
nachází na červeně značené turistické cestě 
pod hradem nad potokem Špránkem (D). 
Pec je značně poničená průběhem cesty, 
jeví se však jako původně kruhová nadzem-
ní, zřejmě šachtovitá pec o průměru cca  

najít v blízkém Kadeříně a Blažově. Závě-
rečnou fázi vývoje vápenictví na Javoříčsku 
(do poloviny 20. století) doprovází snaha 
konkurovat průmyslové velkovýrobě váp-
na stavbou menších kruhových šachtových 
pecí. Reprezentantem dokonalejší šachtové 
vápenky z roku 1931 je pec v trati Rachava 
u obce Kovářov. [hd, pš]

Literatura: Svoboda a kol. 1994; Tymonová 
1996; Plaček 2001; Faltýnek – Šlézar – Ženo-
žička 2012.

Okolí:
(1) Ludmírov (PV), trať Průchodnice, 
krasový útvar osídlený v magdalénienu 
a pravěku: N 49°38‘25.63“, E 16°53‘14.06“ 
(3,5 km).
(2) Kovářov (OL), šachtová vápenka z roku 
1931: N 49°41‘23.70“, E 16°56‘29.64“  
(3,7 km).
(3) Bouzov (OL), původní hrad přestavěný 
v 19. století do romantické podoby:  
N 49°42‘17.15“, E 16°53‘21.69“ (5 km).
(4) Kladky (PV), *hradiště KLPP:  
N 49°37‘49.22“, E 16°49‘1.23“ (7,5 km).
(5) Vranová Lhota (SY), zříceniny hradu 
Vraní Hora: N 49°42‘58.20“, E 16°48‘35.83“ 
(8,5 km).
(6) Biskupice (SY), trať Hradisko nad Necta-
vou, velkomoravské hradiště:  
N 49°39‘20.04“, E 16°46‘41.80“ (9 km).

	Relikty	zahloubené	vápenické	pece	podkovovitého	tvaru	v	tzv.	Joklově	zmole	u	Kadeřína.	Foto	K.	Faltýnek 	Navrátilova	pec	v	Blažově	za	humny	statku		čp.	17,	pohled	od	severovýchodu.	Foto	K.	Faltýnek

	Novověká	vápenická	pec	v	Blažově	v	trati	„Niva“	
narušená	výkopem	pro	vodovod	v	roce	2008.	Kresba	
K.	Faltýnek	a	P.	Šlézar
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Navigační bod: N 49°6‘12.62“,  
E 17°17‘24.45“.

Přístup: Ze silnice E50 Brno – Uherské Hra-
diště od parkoviště bufetu Tramp po místní 
komunikaci (tzv. stará brněnská cesta, sou-
běžná se silnicí E50, zároveň i cyklotrasa  

70 71Pravěké hradiště Holý kopec  Buchlovice, okr. Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Význam: O výjimečnosti hradiště svědčí vý-
hodná strategická poloha na jednom z do-
minantních vrcholů Chřibů, jeho mohutné 
opevnění a v neposlední řadě velký počet 
zde nalezených cenných bronzových před-
mětů. Hradiště sloužilo zřejmě jako sídlo 
společenské elity a poskytovalo významnou 
ochranu okolnímu obyvatelstvu v době ne-
bezpečí.

Historie: *Hradiště na Holém kopci se stalo 
předmětem vědeckého zájmu v roce 1897, 
kdy je objevil I. L. Červinka, který jej zprvu 
zařadil do slezské fáze lužických popelni-
cových polí, později do platěnické kultury 
starší doby železné. V roce 1940 hradiště 
zdokumentoval V. Hrubý a současně zde 
M. Šolle provedl zjišťovací *archeologický 
výzkum. V 80. a 90. letech 20. století pro-
vedli podrobné zhodnocení naleziště a dří-
vějších výzkumů V. Dohnal a J. Nekvasil. 
Vzhledem k ničení hradiště hledači kovů 
za pomocí detektoru nastala nutnost po-
kusit se zachytit stopy osídlení a zpřesnit 
znalosti o konstrukci opevnění. Proto od 
roku 2007 provedl M. Vaškových několik 
zjišťovacích sondáží v jihozápadní části hra-
diště zvané „Rynek“ a na rovinné terase 
v okolí skalních výchozů. Zachytil pozůs-
tatky kamenného závalu a několik půlmet- 

Pravěké hradiště Holý kopec
Buchlovice, okr. Uherské Hradiště, zlínský kraj
1200–700 př. Kr.

5150) na rozcestí pod Holým kopcem, na 
křižovatku červené a zelené turistické 
značky, dále po zelené turistické značce 
vpravo a po přibližně 0,5 km odbočit dole-
va ke Kamenné studánce. Dál pokračovat 
východním směrem na hřeben na nejvyšší 
bod kopce, na hradiště.

	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Bálek	2001

1,7 km

rových jam uspořádaných do řady, patrně 
pozůstatků po kůlové konstrukci. Dále byla 
odkryta asi 50 cm mocná *kulturní vrstva, 
obsahující četnou keramiku, datovanou do 
sklonku kultury lužických popelnicových 
polí. Zároveň provedl O. Šedo ve spodní 
části lokality průzkum hloubkovým detek-
torem, při kterém získal blíže nedatované 
železné předměty. Pracovníci Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti dále provedli 
přesné zaměření hradiště, včetně vypraco-
vání trojrozměrného modelu.

Popis: Na temeni výrazného osamoceného 
zalesněného kopce, obklopeného malými 
vodními toky, se v nadmořské výšce 548 m 
rozkládá hradiště o rozloze přibližně 10 ha. 
Je nepravidelně protáhlého tvaru, orien-
tované delší osou ve směru východ–západ, 
s přibližnými rozměry 850 × 150–180 m. 
Jeho mohutné *opevnění je tvořeno *va-
lem, vysokým 2–5 m, do jehož konstrukce 
jsou na severní straně začleněny přirozené 
skalní výchozy (a). Původní vstup do hradi-
ště se nacházel nejspíše v místě přerušení 
valu v jihovýchodní části lokality (B), další 
porušení fortifikace jsou patrná v místech 
bývalých kamenolomů (C–E). Četné nálezy 
potvrzují dobu vzniku hradiště v období 
lužických popelnicových polí a pokračo-
vání jeho obývání i v pozdní době halštat-
ské, případně časně laténském období. 
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Hradiště bylo bohaté na nálezy vzácných 
bronzových předmětů, kvůli jeho „vydran-
cování“ za pomoci detektorů neodborníky 
však o jejich počtu a složení nemáme bližší 
informace. To bohužel zabraňuje odborní-
kům komplexně vyhodnotit význam hradiš-
tě i po této stránce. [dv]

Literatura: Nekvasil 1990; Sklenář – Sklená-
řová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Vaško-
vých 2008.

Okolí:
(1) Buchlovice (UH), slovanský mohylník  
U Karlovy skály: N 49°5‘26.33“,  
E 17°17‘5.28“ (1,4 km).

(2) Buchlovice (UH), hrad Buchlov:  
N 49°6‘26.63“, E 17°18‘39.45“ (2,1 km).
(3) Buchlovice (UH), pravěké hradiště na 
vrchu Modla s kaplí sv. Barbory:  
N 49°6‘31.60“, E 17°19‘6.99“ (2,7 km).
(4) Osvětimany (UH), slovanské hradiště 
sv. Klimenta: N 49°5‘8.79“, E 17°13‘3.14“ 
(5,3 km).

	Kameny	v	tělese	valu.	Foto	J.	Janál	2008
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Navigační bod: N 49°42‘32.62“,  
E 16°4‘28.61“ (vstup od severu);  
N 49°42‘28.02“, E 16°4‘29.19“ (vstup od 
jihu).

Přístup: Od loveckého zámečku Karlštejn 
po modré turistické značce přibližně 1,3 km  
nebo od parkoviště hotelu Svratka lesní 
cestou po vrstevnici asi 2,3 km k rozcestí 
U Knížecí studánky a dál po modré značce 
k jihu nebo z konce ulice Cikanecké od roz-
cestí u ČOV levou lesní cestou až k modré 
značce a dál vlevo přibližně 2 km vzhůru 
na lokalitu. Doporučené místo k parkování 
u zámečku i ČOV.

Význam: Doklad výrazně se projevujících 
sídelních pozůstatků v lesní krajině, které 

Pravěké a raně středověké 
hradiště, středověký hrádek 
Zkamenělý zámek
česká Cikánka, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
750–400 př. Kr., 2. polovina 10. století – 14. století

pro svoji ochranu využívají velké skalnaté 
bloky, dotvářející spolu s opevněním speci-
fický ráz části prostoru, jenž je prohlášen za 
kulturní i přírodní památku.

Historie: Lokalita byla objevena již před ro-
kem 1798, nálezy jsou však známy zejména 
z *povrchových sběrů a *archeologických 
výzkumů K. V. Adámka v letech 1887–1989. 
Práce v areálu byly obtížné, protože někte-
ré vnitřní i vnější části byly zavaleny sesu-
tými kameny z výrazných skalních bloků, 
které byly primárně využity pro ochranu 
sídelního prostoru. Nejstarší *artefakty 
z lokality jsou datovány již do mladší doby 

1,3 (2,3; 2) km

	Nejvyšší	skalní	blok (K)	na	severozápadě	areálu.	
Foto	A.	Knechtová	2014
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kamenné. Prostor vrcholového srubu, na-
zvaný Zkamenělý zámek, byl především 
nevelkým *hradištěm pravděpodobně 
z doby halštatské, případně i z období ra-
ného středověku, které je obehnané dvo-
jitým *příkopem. Později bylo *opevnění 
patrně využito ve vrcholném středověku 
pro stavbu hrádku, což dokládají nálezy ze 
13. a 14. století. Někdy se místo nesprávně 
nazývá Starý Karlštejn podle nedaleké vsi 
Karlštejn založené roku 1776. Lokalita čeká 
na přesnější vyhodnocení terénních pozůs-
tatků i časového zařazení. Revize keramic-
kých nálezů ze starých výkopů, které jsou 
uloženy v chrudimském a dalších východo-
českých muzeích, přinesla dataci do mlad-
šího období kultury s lineární keramikou 
a kultury slezskoplatěnické z pozdní doby 
bronzové a halštatské. Byly také zrevido-
vány dostupné středověké nálezy. Další ná-
lezy z vrcholného středověku pocházejí až 
z povrchových sběrů v 90. letech 20. století.

Popis: Na česko-moravském pomezí v pro-
storu Českomoravské vrchoviny v chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy se rozpro-
stírá táhlý vrch místy porostlý lesem smr-
kovým a bukovým. Na jeho temeni v nad-
mořské výšce 762 m se rozkládá částečně 
rozpadlý skalní srub vytvořený z magma-
tických rul vypreparovaných z okolních 
měkčích hornin ve středu vrcholové partie 

dlouhého hřbetu. Zde bylo vybudováno 
hradiště dosahující rozměrů přibližně 55 m  
ve směru severovýchod–jihozápad a 85 m 
ve směru severozápad–jihovýchod. Jeho 
vrcholová část je obklopena dvojicí příko-
pů. Vnější příkop (1) začíná na severo-se-
verovýchod a končí na jihu před místem 
pravděpodobného vstupu. Vnitřní příkop 
(2) začíná na severovýchodě, kde je zavalen 
kameny. Na jižní straně je přerušen v mís-
tě pravděpodobného vstupu a pokračuje 
asi 20 m k západu. Vzhledem k malému 
rozestupu obou příkopů vytváří předěl 
mezi nimi jakýsi dojem *valu (3). Zřetel-
ným pozůstatkem opevnění je zachovaný 
krátký val (4), nasypaný z kamene na již-
ní straně, který uzavírá snadno přístupné 
místo mezi skalními útvary (a) a (C). V zá-
padní části se nachází rozervaná skalní 
skupina, jejíž nejvyšší skalisko v severní 
části vypadá jako zkamenělá věž (K). Od 
ní se v severozápadní  části lokality zatáčí 
na sever kolem vnější části samostatného 
kamenného bloku (D) snad mělký příkop 
(5). Zde se nachází asi 20 m široká mezera 
mezi skalami (a) a (D). Mezi skalními bloky 
(B) a (f) je přibližně 3 m dlouhý úzký pro-
stup ukončený schodovitými kameny (6) do 
vnitřního prostoru celého areálu o rozloze 
přibližně 15 × 50 m. Terén má značný spád 
od jihovýchodu k severu a severozápadu. 
Větší výkopy byly prováděny pouze kon-

	Zkamenělý	zámek	–	plánek	podle	K.	V.	Adámka	



	Krátký	kamenný	val	mezi	skalními	bloky	(A)	a	(C)	na	jižní	straně	areálu.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Úzký	schodovitý	prostup	mezi	skalními	bloky	(B)	a	(F).	Foto	A.	Knechtová	2015

cem 19. století. Dle popisu K. V. Adámka 
bylo nejvíce zlomků keramiky nalezeno 
ve středním prostoru mezi skalami (a, B, 
C a D), u skály (D) a na ní a mezi skalami  
(B, C) a skalou (E), kterou odděluje od skály 
(B) úzká rozsedlina. Přímo pod skalou (B) 
se nacházela největší koncentrace želez-
ných šipek. Na vrcholu skály (K) popisuje  
K. V. Adámek základy jakéhosi objektu 
s nálezy uhlíků a *mazanice. Vzhledem ke 
své  výjimečné přírodní poloze, nadmořské 
výšce a využití velkých skalních bloků pro 
obranu a zachování výrazných fortifikač-
ních *antropogenních tvarů stojí za ná-
vštěvu v rámci objevování archeologických 
památek ve střední části České republiky. 

Lokalita se nachází na značené turistické 
trase a je opatřena informačním panelem. 
[ak]

Literatura: Adámek 1902; Frolík 1979; Fro-
lík 1985; Čtverák – Lutovský – Slabina – 
Smejtek 2003.

Okolí:
(1) Křižánky (ZR), soubor lidové architektu-
ry: N 49°41‘19.75“, E 16°3‘47.42“(3 km).
(2) Krátká (ZR), soubor lidové architektury: 
N 49°38‘29.73“, E 16°5‘46.18“ (7,5 km).
(3) Cikháj (ZR), sražená voda – umělý kanál 
na vodu: N 49°38‘44.56‘‘,  
E 15°59‘14.10‘‘(9,5 km).
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Navigační bod: N 49°39‘10.14“,  
E 17°20‘10.81“.

Přístup: Z autobusové zastávky Dolany, 
Pod Kartouzkou jít východním směrem po 
cyklotrase 6030 na Radíkov a po přibližně 
150 m odbočit doleva na stoupající les-
ní cestu (po modré značce) dalších 140 m 
k rozcestníku U Kartouzky.

Význam: Unikátní pozůstatky středověké-
ho kartuziánského kláštera. Archeologicky 
z velké části prozkoumaná lokalita v blíz-
kosti Olomouce je oblíbeným turistickým 
cílem. To ale také přináší zvýšené ohrože-
ní odkryté torzální architektury, narušené 
i erozí.

Středověký kartouzský klášter 
„Vallis Josaphat“
Dolany u Olomouce, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
80. léta 14. století až rok 1425

Historie: *Kartuziánský *klášter „Vallis Jo-
saphat“ (Údolí Josafat) vznikl ve 2. polovi-
ně 80. let 14. století rozdělením *konventu 
v Tržku u Litomyšle a přechodem části mni-
chů do Dolan u Olomouce, a to se souhla-
sem olomoucké *kapituly i biskupa Petra 
III., zvaného Jelito. K potvrzení souhlasu 
došlo 22. května 1388. Vznik kláštera pod-
poroval Petr ze Šternberka a markrabě Jošt, 
za jehož účasti byl v červenci 1392 slavnost-
ně posvěcen základní kámen konventního 
chrámu Panny Marie. Vzhledem ke krátké 
době existence nebyl klášter v Dolanech 
nikdy dostavěn. Klášter fungoval až do  

0,35 km

	Velký	ambit	od	východu,	vpravo	cely	mnichů.	
Foto	H.	Dehnerová	2013
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2. února 1425, kdy byli jeho obyvatelé vy-
hnáni a *kartouza byla obsazena husity, 
kteří si zde zřídili opevněný opěrný bod pro 
hospodářskou blokádu Olomouce. Po neú-
spěšném obléhání nakonec město Olomouc 
vykoupilo od husitů dolanskou kartouzu za 
peněžitou úplatu, a aby se v budoucnu ne-
stala opět zázemím protivníka, nejpozději 
do konce roku 1425 byla zbořena. Mniši se 
usadili v Olomouci, kde na Předhradí vy-
budovali nový klášter. V roce 1716 byla na 
místě zaniklého kláštera postavena barok-
ní kaple sv. Kříže, která ale byla roku 1800 
zbořena.
Dolanský klášter (a) byl situován ve strate-
gické poloze u vyústění Jívovské cesty (B) 
z kopců Nízkého Jeseníku do nížiny Horno-
moravského úvalu, proto byl klášter využí-
ván husity. Komunikace směřující na Opavu 
zmiňovaná písemnými prameny 13. a 14. 
století, v novověku označená jako zemská 
silnice, zřejmě fungovala již od pravěku 
(doba bronzová). S ochranou komunikace 
souvisí i vysazení *hradu Tepence s celnicí 
a městečkem na *předhradí. U trasy zem-
ské silnice stojí bývalé formanské hospody –  
Horní a Dolní boudy.
Amatérské výkopy vyvolaly *archeologický 
výzkum prováděný v letech 1962–1975 pod 
vedením V. Buriana (Vlastivědný ústav, po-
sléze muzeum Olomouc). Výzkum lokality 

s časově omezenou dobou trvání zásadně 
přispěl k poznání hmotné kultury přelomu 
14. a 15. století. 

Popis: Klášter *kartuziánů byl situován se-
verovýchodně od obce, na ostrožně nad 
údolím Dolanského potoka. Ze severu 
a jihu má ostrožna poměrně prudké svahy, 
přesto je na jižním patrný zbytek *parká-
nového *valu. Směrem na západ se terén 
terasovitě svažuje, tvoří tři plošiny s výško-
vým rozdílem asi 5 m. Na terasách nebyl 
proveden archeologický výzkum, nejsou 
zde patrné terénní pozůstatky stavebních 
konstrukcí. Mohly být součástí hospodář-
ského zázemí kláštera. Na východní straně 
je plošina kláštera chráněna zbytkem pů-
vodního skalnatého hřebene, za ním dále 
k východu je šíje přerušená dvěma příkopy 
doplněnými valem. Východně od kláštera, 
přibližně 400 m po svahu, by se mělo na-
cházet kruhové *opevnění s příkopem a va-
lem (C; průměr 23 m).
Velká část kartouzy byla odkrytá archeo-
logickým výzkumem, obnažené zdivo sahá 
do výšky až 2 m. Archeologický výzkum 
prokázal, že dispozice kartouzy odpovída-
la ustálené podobě typu užívaného kartu- 
ziány ve 14. století. Střed areálu byl tvořen 
jednolodním orientovaným konventním 
kostelem (D) s pětibokým závěrem *pres-



	Pohled	na	malý	ambit	a	konventní	kostel	od	jihozápadu.	Foto	H.	Dehnerová	2013

	Zřícenina	kláštera	od	severu.	Foto	M.	Kalábek	2006

bytáře. Kostel byl příčně dělen *letnerem 
(E) na část kněžskou (chór otců) a část laic-
kou (chór bratří; tato byla výzkumem od-
kryta jen v okolí letneru). Ze severu a jihu 
přiléhaly k presbytáři kaple (z nichž jižní 
měla plnit funkci sakristie; f). Severní kaple 
(G) sousedila s kapitulní síní (H; výzkumem 
rovněž odkryta jen částečně), odkud vedl 
východním směrem velký *ambit (I), v do-
lanském klášteře nedostavěný. Ze severu se 
na velký ambit napojovaly tři mnišské *cely 
(J). Byly vybaveny otopným a sociálním 
zařízením a zahrádkami. Z jihu ke kostelu 
přiléhal malý ambit (K) a jižní část velkého 
ambitu, na nějž navazovaly další místnosti, 
snad také cely mnichů (L). Na východní stra-
ně nebyl klášter dobudován. [hd, pš]

Literatura: Burian 1966; Vrána 2002; Bolina 
2004; Unger 2008.

Okolí:
(1) Dolany u Olomouce – Jívová (OL), svaz-
ky středověkých a novověkých úvozových  
cest – pozůstatky Jívovské cesty:  
N 49°39‘20.71“, E 17°20‘6.33“ (450 m);  
N 49°39‘50.51“, E 17°20‘51.29“ (1,4 km).
(2) Jívová (OL), zaniklý středověký hrad 
Tepenec a pravěké hradiště (omezení – 
blízkost dobývacího prostoru):  
N 49°42‘17.50“, E 17°21‘52.64“ (6,1 km). 
(3) Hlubočky IV (OL), zřícenina hradu 
Hluboký: N 49°40‘5.86“, E 17°25‘48.01“ 
(6,8 km).
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Navigační bod: N 48°53‘18.60“,  
E 16°38‘34.90“(Dolní Věstonice, rozcestník 
u archeologické expozice); N 48°52‘42.90“, 
E 16°40‘36.78“ (rozcestí k archeoparku  
v Pavlově).

Přístup: Od rozcestníku u archeologické 
expozice v Dolních Věstonicích po silnici ar-
cheostezkou východním směrem 900 m ke 
Kalendáři věků. Po silnici 100 m zpět a dál 
vzhůru neznačenou cestou jižním směrem 
400 m k infopanelu naleziště Dolní Věsto-
nice II, dál po červené značce 1,2 km k roz-
cestníku Obora a vlevo po zelené značce  
2 km k pavilonu v Pavlově. Možnost par-
kování v Dolních Věstonicích před expozi-
cí, poblíž Kalendáře věků a v Pavlově před 
pavilonem.

Pozůstatky paleolitického 
osídlení ve svazích Pavlovských 
vrchů
Dolní Věstonice, Pavlov, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
Před 38 000 až 28 000 lety

Význam: Unikátní doklad zachování osídle-
ní lovců mamutů na základě dlouhodobých 
archeologických výzkumů a průzkumů na 
svazích Pavlovských vrchů. Zdroj poznání 
způsobu života, společenského prostředí 
i vývoje krajiny během posledního glaciál-
ního cyklu s vrcholem v období gravettie-
nu.

Historie: Paleolitický sídelní areál nacháze-
jící se na území obcí Dolní Věstonice a Pav-
lov se svojí komplexností i stavem zachová-
ní osídlení pod současným povrchem řadí 
mezi nejvýznamnější archeologické areály 
v celosvětovém měřítku. Na severních a vý-

4,6 km

	Dolní	Věstonice	II	–	trojhrob	nalezený	při	výzkumu	
v	roce	1986.	Foto	J.	A.	Svoboda	1986
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chodních svazích pod Pavlovskými vrchy 
je *archeologickými výzkumy prokázána 
neobyčejně intenzivní a hustá koncentra-
ce paleolitických sídlišť, daná dlouhodo-
bým osídlením, s celou řadou unikátních 
kulturních fenoménů, které jsou zdrojem 
poznání mnoha vědních oborů, jako je ar-
cheologie, geologie, paleontologie, antro-
pologie, vývoj životního prostředí, klimatu 
apod. Proto se v dnešní době klade velký 
důraz na ochranu a zachování pozůstatků 
tohoto osídlení. Vedle stop sídelních a lo-
veckých aktivit (obydlí, ohniště, skládky 
mamutích kostí) jde především o projevy 
duchovního života (rituální pohřby, umě-
ní) i zatím nejstarší doklady výrobních 
technologií (vypalování hlíny, výroba texti-
lu). Unikátní lovecká sídliště se dochovala 
pod pleistocenní spraší, která dle umístění 
na svahu může dosahovat mocnosti až ně-

kolika metrů. První archeologické výzku-
my v této oblasti vedl v letech 1924–1938  
K. Absolon, od roku 1947 do 80. let  
B. Klíma, od 2. poloviny 80. let potom  
J. A. Svoboda, a to včetně povrchových 
sběrů. Podle této lokality je pojmenová-
na *archeologická kultura pavlovien, da-
tovaná do doby před více než 30 000 lety 
jako starší fáze gravettienu, spojovaná 
s lovci mamutů. Archeologické výzkumy 
a průzkumy rozsáhlého sídelního areálu 
odkrývají jednotlivá naleziště s různou in-
tenzitou osídlení, známá pod názvy Dolní 
Věstonice I, II, III, Pavlov I až VI. Nejzná-
mějším archeologickým nálezem je soška 
Věstonické venuše, mezi další význam-
né nálezy můžeme zařadit lidskou hlavu 
z mamutoviny, kel mamuta ozdobený slo-
žitým geometrickým vzorem interpretova-
ným jako mapa krajiny nebo vlastní sídli-
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	Kalendář	věků	v	hliníku	bývalé	cihelny.	V	nejnižším	místě	–	pás	hnědé	lesní	půdy	z	poslední	doby	meziledové	(cca	
110	000	let),	následují	vzhůru	3	černé	pásy	stepních	černozemí,	které	odpovídají	teplejším	výkyvům	na	přechodu	
doby	meziledové	a	ledové.	Podstatné	části	stěny	tvoří	světlá	spraš	vrcholící	ledové	doby.	Nepříliš	zřetelné,	světlé	
pásmo	půd,	které	spraš	člení	zhruba	uprostřed,	indikuje	sérii	přechodných	oteplení.	Gravettské	osídlení	leží	na	
rozhraní	tohoto	pásma	a	nadložní	spraše	v	hloubce	6	m	od	vrchní	hrany	současného	terénu.		
Foto	A.	Knechtová	2015

	Skládka	mamutích	a	jiných	zvířecích	kostí	prezentovaných	in	situ	v	podzemním	pavilonu	v	Pavlově.		
Foto	R.	Stránská	2015

ště nad meandrující řekou, ale i skládky 
mamutích kostí či lidský trojhrob.
Popis: Dolní Věstonice I (a) – Absolonova 
stanice: Právě tady se našla soška Věsto-
nické venuše. Z vyhodnocení dokumentace 
archeologických výzkumů vyplývá, že mezi 
jednotlivými prozkoumanými plochami 
v centrální části zůstávají poměrně rozsáh-
lé bloky mocných intaktních nálezových 
*kulturních vrstev (v 90. letech provedl  
J. A. Svoboda síť sond, které prokazují je-
jich existenci). Spolu s Pavlovem I je lokalita 
jedinečná svou úplností – zahrnuje doklady 
osídlení, lovu, pohřbívání i umění, včetně 
nejstarších dokladů výroby keramiky a tex-
tilu.

Dolní Věstonice II (B) včetně Kalendáře 
věků – Cihelna, nad cihelnou, Pod lesem: 
Sondáže B. Klímy v letech 1959–1960 a ar-
cheologický výzkum B. Klímy a J. A. Svo-
body z let 1985–1988 při těžbě spraše pro 
stavbu násypů třetí nádrže na Dyji odkryly 
komplex gravettských sídlišť. Byly zjiště-
ny doklady lidských rituálně pohřbených 
koster i drobných zlomků kostí volně roz-
ptýlených v kulturní vrstvě a první přímé 
doklady o přípravě rostlinné stravy drcením 
kořenových tkání. Dále bylo potvrzeno výji-
mečně dobře dochované dřevo, což není na 
paleolitických nalezištích běžné, v někte-
rých případech i se stopami po opracování. 
Nejucelenější soubor nálezů byl získán ze 



tří velkých sídelních celků z temene lokali-
ty, odkud pochází také známý trojhrob lid-
ských jedinců v natažené poloze, nalezený 
v roce 1986. Pohlavně nevyhraněný centrál-
ní skelet (antropologickými metodami ne-
lze určit pohlaví), ležel na zádech mezi dvě-
ma mladými muži. Ti měli na lebkách stopy 
červeného barviva a byli ozdobeni provrta-
nými zuby šelem a přívěsky z mamutoviny.
Kalendář věků (C): Na východním okra-
ji Dolních Věstonic se nachází vytěžená 
cihelna, v jejíž stěně jsou rozpoznatelné 
jednotlivé horizonty půd, které nejsou jen 
pouhým záznamem o usazování a typu 
jednotlivých sprašových půd v minulosti, 
ale zachycují také poslední *glaciální cyk-
lus. Gravettské osídlení je patrné v hloub-
ce 6 m pod úrovní terénu. Půdní horizonty 
pomáhají odborníkům při určování stáří 
archeologických nálezů nebo půd i v dal-
ších částech území. Sprašová stěna bývalé 
cihelny s odkrytými geologickými vrstvami 
působí tvarově dojmem přírodního amfi- 
teátru. Aby byl profil čitelný, potřebuje stě-
na pravidelnou údržbu.
Dolní Věstonice III (D) – Rajny: V prudkém 
svahu pokrytém vinohrady mezi naleziš-
těm Dolní Věstonice I. a III. jsou situovány 
jednotlivé gravettské sídelní celky. Na poli 
směrem k lesu pokračuje osídlení ověřené 
povrchovým sběrem s nálezy z období au-
rignacienu.
Pavlov I (E): Naleziště je situováno severně 
od obce Pavlov na východním svahu kopce 
Děvín. Systematický výzkum, který zde byl 
prováděn B. Klímou v letech 1952–1954, 
1956–1958, 1960–1965 a 1969–1972, zjis-
til bohatou kulturní vrstvu z doby před  
30 tisíci lety, ze které pochází velké množ-
ství unikátních nálezů, např. kostěná a pa-
rohová industrie, ozdobné předměty (pro 
naleziště jsou typické čelenky se složitým 
geometrickým vzorem), keramické sošky 
zvířat i torz lidí a více než 1 milion kusů 
štípané industrie. V souvislosti s výstavbou 
výstavního objektu Archeopark Pavlov byl 
v letech 2013–1915 prováděn archeologic-
ký výzkum pod vedením J. A. Svobody. Bylo 
zjištěno bohaté souvrství, které nově do-
sáhlo až do starších fází mladého paleolitu. 
V ploše navazující na již prozkoumané části 
naleziště byla zjištěna skládka mamutích 
kostí, která je *in situ prezentována v rámci 
expozice zaměřené na paleolitické osídlení 
pod Pavlovskými vrchy. Pavilon bude ote-
vřen na jaře 2016.
Pavlov VI (f): Naleziště se nachází na vý-
chodním okraji obce při cestě do Milovic. 

Archeologický výzkum J. A. Svobody v roce 
2007 zde odhalil úplně dochovaný gravett-
ský sídelní celek. Výsledky archeologických 
výzkumů jsou k vidění již řadu let také 
v expozici Věk lovců mamutů muzea v Dol-
ních Věstonicích a paleolitická archeologic-
ká lokalita Dolní Věstonice – Pavlov je na 
místech starších archeologických výzkumů 
opatřena infopanely. [ak, rs]

Literatura: Klíma 1983, 1990; Svoboda 
a kol. 1999; Svoboda 1999; 2005, 2010, 
v tisku.

Okolí:
(1) Dolní Věstonice (BV), nížinné hradiště 
Vysoká zahrada: N 48°53‘28.21“,  
E 16°38‘41.57“ (320 m).
(2) Pavlov u Dolních Věstonic (BV), zříceni-
na hradu Děvičky: N 48°52‘32.99“,  
E 16°39‘42.88“ (1,5 km).
(3) Horní Věstonice (BV), zřícenina hradu 
Neuhaus: N 48°51‘58.18“, E 16°38‘10.91“ 
(2,8 km).
(4) Perná (BV), zřícenina kaple sv. Antonína 
z roku 1652: N 48°51‘27.54“,  
E 16°38‘14.19“ (3,4 km).
(5) Klentnice (BV), zřícenina hradu Sirotčí 
hrádek: N 48°50‘43.72“, E 16°38‘26.06“  
(4, 9 km).
(6) Klentnice (BV), pravěké hradiště Stolo-
vá hora: N 48°50‘25.72“, E 16°38‘13.59“  
(5,4 km).

	Sonda	s	profily,	v	pozadí	J.	A.	Svoboda,	v	popředí	
Z.	Schenk.	Foto	A.	Knechtová	2013
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Navigační bod: N 49°49‘58.39“,  
E 17°50‘1.33“ (Domoradovický mlýn);  
N 49°49‘46.85“, E 17°50‘5.38“ (Albrech-
tický mlýn); N 49°49‘18.66“, E 17°49‘6.03“ 
(Rozsocháčský mlýn).

Přístup: Ze Žimrovic (rozcestník Pošta) po 
červené turistické značce, která vede čás-
tečně podél papírenského náhonu, proti 
proudu řeky Moravice, cca 4,2 km k rozcest-
níku Papírenský splav. Pod místem, kde za-
číná papírenský náhon, na louce u řeky pod 
vzrostlými stromy, je místo, kde se nacházel 
Domoradovický mlýn. Albrechtický a Roz-
socháčský mlýn se nacházely na druhém, 
pravém břehu řeky Moravice, při asfaltové 
cestě ze Žimrovic do obory Jelenice. Al-
brechtický mlýn najdeme v oboře cca 350 m  
od brány, Rozsocháčský mlýn cca 1,8 km 
dále po cestě proti proudu řeky, na konci 
obory, na louce směrem k řece.

Vodní mlýny v údolí řeky 
Moravice
Domoradovice, Lesní albrechtice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
16.–20. století

Význam: Řeka Moravice byla díky svému 
vhodnému spádu ideálním místem pro pro-
voz vodních mlýnů, kterých byly na celém 
jejím toku přes tři desítky. Mlýny dokládají 
využívání vodního toku ve vazbě na sídelní 
síť patrně již od doby kolonizace území při 
jejím středním toku, i když první písemné 
zmínky o nich pocházejí až z novověku.

Historie: Vodní mlýny byly známé v antickém 
světě už od 3. stol. př. Kr. Jejich existence 
v českých zemích je předpokládána již ve 
2. polovině 10. století, širší rozšíření těchto 
technických zařízení dokládají ale až písemné 
zmínky z 12. a 13. století.  Vodní mlýny jsou 
zařízení sloužící k mletí obilí, případně jiných 
potravinářských i nepotravinářských surovin 
(např. rudy). Tato technologická zařízení fun-

7 km

	Relikt	zdiva	Rozsocháčského	mlýna.	Foto	M.	Zezula	
2015
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gují tak, že voda svou energií pohání vodní 
kolo, které díky soustavě převodů pohybuje 
mlecím zařízením. Podle způsobu přívodu 
vody na mlýnské kolo jsou rozlišovány mlýny 
s kolem na horní, střední a spodní vodu. Kro-
mě budov s technologickým zařízením patří 
k mlýnu také přívodní kanál, tzv. náhon.  

Popis: Domoradovický mlýn. V písemných 
pramenech je Domoradovický mlýn zmiňo-
ván od poloviny 17. století. V druhé polovi-
ně 19. století koupil mlýn Karel Weisshuhn, 
který jej v roce 1889 prodal knížeti Lichnov-
skému, jenž mlýn následně přestavěl na há-
jenku. Hájenka se na konci 2. světové války 
stala dočasným útočištěm občanů z Hradce 
nad Moravicí. Po válce nějakou dobu slou-
žila k rekreaci dělníkům z Ostravy, než se 
rozpadla. Vodní náhon je doposud v někte-
rých úsecích trochu patrný. Císařské otisky 
stabilního katastru ukazují, že mlýn v roce 
1836 tvořilo 5 kamenných budov a několik 
menších dřevěných, zakreslena jsou také 
dvě mlýnská kola. Náhon začínající nad ka-
menným jezem měl délku cca 700 m.

Albrechtický mlýn.  Nejstarší zmínka o tom-
to mlýnu je z roku 1711. Roku 1862 si mlýn 
pronajali bratři Karel a Paul Weisshuhno-
vé, oba se zde oženili a k mlýnu přistavěli 
pilu. Významnému opavskému podnikateli 
Karlu Weisshuhnovi a jeho ženě Friderice 
se zde narodily čtyři z jejich celkem třinácti 
dětí. V roce 1872 se oba bratři i s rodinami 
přestěhovali do Opavy. Během výstavby 
papírny v Žimrovicích a k nim vedoucího 
papírenského náhonu prodal Weisshuhn 
mlýn majiteli hradeckého panství knížeti 
Lichnovskému, který jej vzápětí přestavěl 
na hájovnu. Po válce hájovna sloužila jako 
ubytovna lesních dělníků a jako rekreační 
dům. V 70. letech 20. století byla rekonst- 
ruována na loveckou chatu. Původní vod-
ní náhon je v terénu patrný minimálně. 
Podle map stabilního katastru byl areál 
mlýna v roce 1836 tvořen 6 kamennými  
a 10 dřevěnými stavbami, náhon měl délku  
cca 700 m a začínal nad dřevěným jezem.
Rozsocháčský mlýn (Rozsochacký nebo také 
Lesní mlýn). První zmínka o tomto mlýnu je 
v urbáři hradeckého panství z roku 1574. 

Okolí:  
(1) Žimrovice (OP), zaniklá pila Šustka:  
N 49°50‘4.62“, E 17°49‘55.70“ (260 m od 
Domoradovického mlýna).
(2) Hradec nad Moravicí (OP), vojenské 
opevnění – šance na Kalvárii:  
N 49°51‘43.77“, E 17°53‘6.59“ (4,9 km od 
Domoradovického mlýna).
(3) Hradec nad Moravicí (OP), vojenské 
opevnění – šance na Hanuši:  
N 49°52‘28.44“, E 17°51‘30.01“ (5 km  
od Domoradovického mlýna). 
(4) Jakubčovice (OP), vojenské opevnění – 
šance: N 49°51‘1.33“, E 17°54‘54.76“  
(6,1 km od Domoradovického mlýna).

	Pozůstatek	Rozsocháčského	mlýna	s	náhonem.	Foto	M.	Zezula	2015

Také tento mlýn získal v 19. století Karel 
Weisshuhn, který jej společně s Albrechtic-
kým mlýnem prodal knížeti Lichnovskému 
a ten jej opět přestavěl na hájenku. Po  
2. světové válce byly budovy bývalého mlý-
na ještě chvíli obydleny, po opuštění ale 
zpustly a rozpadly se. Dnes jsou na místě 
vidět rozvaliny původních kamenných sta-
veb a původní vodní náhon, jenž byl ne-
dávno obnoven. V roce 1836 sestával areál 
mlýna z 5 kamenných a 7 dřevěných budov, 
náhon nad dřevěným jezem měl celkovou 
délku přes 1 km. [mz]

Literatura: Klápště 2005; Solnický 2007; Ga-
lusová 2011.

	Údolí	řeky	Moravice	s	patrným	mlýnským	náhonem.	Foto	M.	Kalábek	2015



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°40‘48.31“,  
E 17°31‘50.70“ (střed zaniklé obce),  
N 49°40‘24.11“, E 17°31‘36.77“ (klášter).

Přístup: Z Města Libavá – po ulici Smilovské, 
před místní částí Dřemovice odbočit vlevo 
a dále na jih, asi 5 km. Místo zaniklého 
kláštera se nachází necelý kilometr jižně od 
zaniklé obce.

Význam: Obec Olejovice patřila do sou-
boru vesnic a dalších stavebních a archeo- 
logických památek zaniklých v důsledku 
poválečného vysídlení a vzniku vojenského 
výcvikového prostoru. Na katastru zanik-
lých Olejovic stál v 1. polovině 13. století 
románský klášter Panny Marie a sv. Jiří, kte-
rý byl jedním z významných činitelů v pro-
cesu kolonizace oblasti „lesa Střelná“. Jde 
o neprozkoumanou a nedotčenou krajinu 
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Olejovice, zaniklá obec a klášter 
(omezení – vojenský prostor) 
Dřemovice u Města Libavá, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
Vrcholný středověk až polovina 20. století

vzniklou díky omezenému přístupu do vo-
jenského prostoru.

Historie: Rozhodnutím československé vlá-
dy ze dne 17. září 1946 byl zřízen Vojenský 
výcvikový tábor Moravský Beroun – Výcvi-
kový prostor Libavá o výměře úctyhodných 
327 km2. Tímto radikálním zásahem do kra-
jiny došlo k přerušení několikasetletého vý-
voje lidských sídel na Libavsku, spojeného 
převážně s německy hovořícím obyvatel-
stvem. Správním střediskem se stalo Měs-
to Libavá a do *vojenského prostoru bylo 
zahrnuto celkem 24 lidských sídel, přičemž 
v průběhu formování a existence vojen-
ského výcvikového prostoru zcela zaniklo  
plných 19 z 24 obcí. Ve všech zdejších ob-
cích žili do roku 1945 téměř výhradně Něm-
ci, kteří byli v letech 1945–1946 nuceně 
vysídleni a nahrazeni českými přistěhovalci. 

	Olejovice	ve	30.	letech	20.	století.	Podle		
L.	Bergmanna	1937

5,5 km

Znovu osídlené obce byly nuceně podruhé 
vysídleny v průběhu roku 1947, některé 
však až počátkem 50. let. V průběhu násle-
dujících let byly opuštěné vesnice postup-
ně zdemolovány, a to včetně historických 
památek, kterými byla řada kostelů, kaplí 
i polních křížů, vodních a větrných mlýnů 
i tradičních selských usedlostí. Výjimkou 
se stalo pouze Město Libavá a bývalé obce 
Heroltovice, Luboměř pod Strážnou, Koz-
lov a Slavkov, kde je dodnes sporé osídlení.
Celá oblast Oderských vrchů („les Střelná“) 
byla horečně *kolonizována v průběhu  
13. století. O starším osídlení toho není pří-

liš známo, první v písemných pramenech 
zmiňovanou lokalitou je Varhošť (Haslicht, 
lat. Vargosci) v listině olomouckého bisku-
pa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Nedlouho 
po roce 1200 vznikla nad soutokem Buno-
va (Bohna) a Střelné poustevna a později 
*klášter Panny Marie a sv. Jiří, založený 
hradišťskými premonstráty. Představený 
Abrahám se sborem řeholníků začali bu-
dovat klášter (a), který neměl dlouhého 
trvání, zanikl ještě před polovinou 13. sto-
letí, přesto měl zásadní vliv na kolonizační 
proces lesa Střelná. Na pozůstatky kláštera 
narazil roku 1926 A. Zink z blízkých Olejo-
vic, který zahájil odkryv zdiv. Na něj navázal 
roku 1938 K. Schirmeisen s dalšími terénní-
mi pracemi. Svědectvím intenzivní koloni-
zace 2. poloviny 13. století jsou spory pre-
monstrátů kláštera Hradisko, olomouckého 
biskupství a pánů ze Šternberka o hranice 
území a rudonosná ložiska.
Samotná obec Olejovice (B; Ölstadtl) se 
poprvé v písemných pramenech připomíná 
v letech 1535 a 1545, v tu dobu jako pustá. 
Obec byla obnovena krátce před rokem 
1581. Jméno a počátky Olejovic jsou odvo-
zeny z názvu Altstadt, později v německém 
nářečí Ölstadt, označující „staré město“, 
tedy zaniklý premonstrátský klášter Pan-
ny Marie a sv. Jiří z 1. poloviny 13. století 
u Velké Střelné. Obec se postupně rozvíje-
la, v roce 1921 zde bylo celkem 34 domů 
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a žilo zde 164 obyvatel, takřka výhradně 
německé národnosti. Před odsunem v roce 
1946 obec čítala celkem 32 domů včetně 
kaple sv. Jana Nepomuckého a hřbitova, 
drobných sakrálních památek v krajině  
(8 křížů), školy, hasičské zbrojnice, rychty, 
mlýna, hostince, dvou obchodů, knihovny, 
záložny a řady kulturních spolků a organi-
zací. Po vzniku vojenského tábora již neby-
la vesnice znovu obydlena, její území bylo 

zahrnuto do prostoru tankové střelnice 
a byla tak postupně zničena.

Popis: Dnes zaniklá obec Olejovice leží 
v dodnes obtížně přístupné oblasti Oder-
ských vrchů, asi 5 km jižně od Města Libavá. 
Domy byly situované podél silnice, vedoucí 
z Libavé do Lipníka nad Bečvou přes Novou 
Ves nad Odrou. V severní části podlouhlé 
návsi stála kaple sv. Jana Nepomuckého 

z roku 1829 se hřbitovem (C), nedaleko ní 
se rozkládala drobná vodní plocha, další 
vodní nádrž (D) byla na protějším konci 
návsi. Asi 360 m jihovýchodně od okraje vsi 
stával na levém břehu Odry mlýn (E), jehož 
počátky sahají snad až do středověku.
Z bývalých budov jsou dochovány pouze 
torza zdiv, zejména kaple se zdevasto-
vaným hřbitovem, některé zemědělské 
usedlosti, dvě studny a zbytky olejovického 
mlýna. V místě se nachází mnoho stop po 
pobytu sovětské armády – nápisy, konzervy 
a zbytky vypálené munice.
Klášter s přilehlým hřbitovem a provozními 
zařízeními ležel na nevýrazné vyvýšenině 
jižně od Olejovic, poblíž soutoku drobných 
vodotečí – Střelenského a Bunovského 
potoka. Při výzkumech ve 20. a 30. letech 
20. století se podařilo odhalit základy ka-
menné stavby o rozměrech 7,8 × 7,5 m in-
terpretované jako modlitebna, pec na vý-
robu cihel či dlaždic, skupinu sedmi hrobů 
a hlavně pro české země výjimečný soubor 
zdobených románských terakotových dlaž-
dic z 1. poloviny 13. století. Údaje o nále-
zech nároží ze zvláštního bílého pískovce 
mohou svědčit o přítomnosti hutě stavějící 
z tzv. spongilitu, používaného na román-
ských stavbách v Olomouci, např. známém 
Přemyslovském paláci. V současné době je 

prostor kláštera bez znatelných terénních 
reliktů s výjimkou mezí někdejších polností 
patřících do olejovického extravilánu. 
Historické fotografie zaniklých obcí na úze-
mí vojenského újezdu Libavá jsou k dispozi-
ci na webových stránkách www.libavsko.eu.  
[hd,pš]

Literatura: Bergmann 1937; Hoffmann 
1964; Papoušek 1998; Baarová – Moš – Šlé-
zar 2003; Glonek 2007; Wihoda 2007; Kou-
řil 2011; Wihoda 2011.

Okolí: 
(1) Velká Střelná (OL), *tvrziště Velká 
Střelná (omezení – vojenský prostor):  
N 49°40‘6.46“, E 17°30‘46.12“ (1,8 km).
(2) Hlubočky IV (OL), zřícenina *hradu 
Hluboký: N 49°40‘5.86“, E 17°25‘48.01“  
(7,4 km).
(3) Čermná u Města Libavá (OL), U Zelené-
ho kříže, rozcestí, pohřebiště popravených 
zločinců a sebevrahů, pověstmi opředená 
Smolná (omezení – na hranicích vojenského 
prostoru): N 49°36‘47.64“, E 17°33‘46.30“ 
(7,7 km).
(4) Město Libavá I (OL), barokní poutní 
kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Sta-
ré Vodě: N 49°44‘25.80“, E 17°34‘16.73“  
(7,3 km).

	Velká	Střelná,	tvrziště	(motte)	na	jihovýchodním	konci	zaniklé	obce.	Foto	M.	Papoušek	1998

	Plán	katastru	Velké	Střelné	se	zákresem	archeologických	nálezů	v	areálu	zaniklého	kláštera	z	20.	a	30.	let		
20.	století	(A);	F	–	tvrziště	(Altes	Haus)	Velká	Střelná.	Zakreslil	J.	Hoffmann	1955;	podle	J.	Hoffmanna	1964

	Olejovice,	rekonstrukce	zástavby	obce	v	roce	1900	podle	katastrálních	map.	Zhotovil	D.	Buršík
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Navigační bod: N 49°27‘3.68“,  
E 17°35‘46.04“ (střed lokality).

Přístup: Z Dřevohostic od rozcestníku Dře-
vohostice, bus po modré turistické trase 
směrem na sever na Bezuchov. Přibližně  
1,4 km za obcí cesta vstupuje do lesa, v je-
hož západní části se nachází mohyly.

Význam: Jedinečný doklad funerálních 
památek pravěkého osídlení krajiny a bi-
kulturní mohylník kultury se šňůrovou ke-
ramikou a kultury zvoncovitých pohárů, 
dokládající kontakty obou kultur a paměť 
generací na mohyly předků. Většina obje-
vených pohřebišť obou pohárových kultur 
závěru eneolitu na území České republiky 
se dnes jeví jako plochá, řada indicií však 
svědčí o existenci původních mohylových 
náspů. Dochované mohylové náspy jsou 
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Pravěký mohylník
Dřevohostice, Bezuchov, Hradčany, Nahošovice, okr. Přerov, Olomoucký kraj
2800–2100 př. Kr.

vzácností a evidujeme je zejména v oblasti 
střední a východní Moravy.

Historie: Objev prvních 11 *mohyl v Dřevo-
hostickém lese, učiněný F. Přikrylem, spadá 
již do roku 1890. Tehdy lokalitu označil jako 
Bezuchov a sedm mohyl zároveň prokopal. 
V roce 1908 se počet známých mohyl roz-
rostl o dalších 9 a v roce 1920 k nim přibylo 
ještě dalších 12, a to díky I. L. Červinkovi, 
který již nálezy označil jako dřevohostické. 
Celkem bylo tedy objeveno 32 mohyl, kte-
ré byly následně rozděleny do 9–10 skupin 
dle jejich koncentrací. Více než polovina 
z mohyl byla v minulosti prozkoumána. 
Sedm mohyl náleželo kultuře zvoncovitých 
pohárů, devět mohyl nebylo možné blíže 
datovat, dvě mohyly nebyly prozkoumány 
a zbývající patřily kultuře se šňůrovou ke-
ramikou. V této kultuře byly pohřby uklá-

	Mohyly	v	trati	Zadní	les	v	severní	části	
Dřevohostického	lesa.	Foto	A.	Knechtová	2012

3,8 km

dány do zahloubených hrobových jam ob-
délného nebo oválného půdorysu. Na dně 
spočívala nejčastěji jedna kostra v typické 
skrčené poloze, kterou doprovázely milo-
dary v podobě keramiky (tzv. dřevohostic-
ký džbán), kamenné broušené industrie 

(sekeromlaty, sekerky) a štípané kamenné 
industrie. Naproti tomu kultura se zvon-
covitými poháry ukládala své pohřby ve 
skrčené poloze nad úroveň podloží a na ně 
navršila mohyly bez složitější vnitřní kon-
strukce. V hrobech se objevovaly takřka 
výhradně typické zdobené zvoncovité po-
háry. V letech 2011–2013 se *mohylník stal 
objektem zájmu společného týmu archeo- 
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logů z plzeňské a olomoucké univerzity  
a Archeologického centra Olomouc. Mo-
derně vedený *archeologický průzkum za-
hrnoval zaměření mohylového pohřebiště, 
využití *nedestruktivních terénních metod 
(*povrchové sběry v okolí, *geofyzikální 
měření, laserové skenování) i sondážní *ar-
cheologický výzkum dvou nejseverněji po-
ložených mohyl. Získané *radiokarbonové 
datování z doby budování mohyl se pohy-
buje v rozmezí let 2350–2230 př. Kr.

Popis: Největší zachovalé mohylové po-
hřebiště ze závěru eneolitu na území 
České republiky se nachází na protáhlé 
zalesněné terénní vyvýšenině táhnoucí se 
ve směru severo-severovýchod – jiho-jiho-
západ od obce Bezuchov k Nahošovicům 
v nadmořské výšce 300–302 m. Mohyly se 
nachází ve skupinkách nebo také izolova-
ně v různých vzdálenostech od sebe podél 
lesní cesty z Dřevohostic do Bezuchova. 
Mohyly, pravidelně kruhového nebo lehce 
oválného půdorysu, mají v průměru 6–15 m  
a jsou dochovány do výšky od 0,5 do 1 m. 
Dříve bylo v terénu rozpoznáno devět či 
deset skupin mohyl, v současnosti je dob-
ře rozlišitelných sedm skupin mohylových 
náspů. Mohyly se koncentrují zejména 
západně od cesty spojující Dřevohostice 
a Bezuchov, jen minimum se nachází jižně 
od této cesty. V minulosti prozkoumané 
mohyly jsou rozpoznatelné díky charak-
teristickému výkopovému kuželu ve svém 
středu. [hd, pš]

Literatura: Peška – Plaček 2002; Peška 2013; 
Peška a kol. 2014.
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Okolí:
(1) Pavlovice u Přerova (PR), drobné 
středověké opevnění v trati Zámčisko:  
N 49°27‘41.52“, E 17°33‘36.76“ (2,8 km).
(2) Pavlovice u Přerova (PR), pravěký mo-
hylník v trati Pálenina: N 49°28‘27.51“,  
E 17°34‘35.75“ (3 km).
(3) Hlinsko (PR), eneolitické hradiště Nad 
Zbružovým: N 49°30‘8.95“, E 17°35‘7.67“ 
(6 km).
(4) Hlinsko (PR), eneolitický mohylník v tra-
ti Kouty: N 49°29‘57.87“, E 17°35‘33.81“  
(5,4 km).
(5) Týn nad Bečvou (PR), pravěké hradiště 
a zřícenina hradu Helfštýn: N 49°31‘2.96“,  
E 17°37‘39.85“ (7,8 km).

	Průzkum	okolí	mohyly	8	v	rámci	projektu	2011–2013.	Foto	J.	Peška

	Dřevohostický	les,	řez	mohylou	8	v	trati	Zadní	les,	archeologický	průzkum	v	rámci	projektu	z	let	2011–2013.	
Foto	J.	Peška
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°18‘27.89“,  
E 16°41‘39.72“.

Přístup: Z Adamova od rozcestníku turi-
stických cest Adamov, obchodní dům na 
Smetanově náměstí po trase naučné stezky 
Josefovské údolí přibližně 4,5 km, přímo 
k jeskyni vede značená odbočka této nauč-
né stezky.

Význam: Jedna z nejvýznamnějších spe-
leoarcheologických lokalit ve střední Ev-
ropě, místo prvního paleolitického výzku-
mu u nás, jeskyně světově proslulá nálezy  
J. Wankla z let 1868–1882.

Historie: Jeskyně Býčí skála je nejstarší  
archeologicky zkoumanou jeskyní na Mora-
vě. Již v roce 1867 nalezl během svého vý-
zkumu v tzv. Jižní odbočce lékař J. Wankel 
pozůstatky osídlení, náležející lovcům sobů 
z období magdalenienu, kultury starší doby 

96 97Jeskyně Býčí skála  Habrůvka, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Jeskyně Býčí skála
Habrůvka, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
13 000 př. Kr. až do současnosti

kamenné. V této části jeskyně pokračovali 
ve zkoumání paleolitického osídlení kon-
cem 19. století také A. Makowski, J. Knies, 
M. Kříž a další badatelé. Ve 30. letech  
20. století zde pokračoval ve výzkumech  
K. Absolon, na nějž v letech 1983–1985 na-
vázali J. Seitl a J. A. Svoboda.
Nejvýznamnější nález, časově spadající do 
horákovské kultury starší doby železné, 
učinil J. Wankel v Předsíni. V této části jes-
kyně bratranci Felklovi v roce 1868 náhod-
ně nalezli bronzovou sošku býčka, což jej 
přimělo pokračovat s *archeologickým vý-
zkumem i v roce 1872. Pod silnou vrstvou 
uhlíků tehdy odkryl dvě velká žároviště 
s pozůstatky čtyřicítky lidí, několika zvířat, 
zejména však množstvím jedinečných nále-
zů, z nichž můžeme zmínit stovky keramic-
kých a desítky bronzových nádob, desítky 
bronzových a železných zbraní a zbroje, 
bronzových, železných a zlatých ozdob, ti-
síce skleněných a jantarových korálků. Bylo 

	Celkový	pohled	na	jeskyni	od	severozápadu.	
Foto	M.	Přichystal	2001

0,3 km

zde i kovářské a tkalcovské náčiní a železné 
polotovary. Unikátní jsou pozůstatky tří až 
čtyř vozů, které svědčí o příslušnosti maji-
tele k velmožské vrstvě. Nález v Býčí skále 
vysvětloval J. Wankel jako honosný halštat-
ský knížecí pohřeb s lidskými oběťmi, ov-
šem jeho vysvětlení bylo brzy překonáno.  
Studiem a interpretací nálezu se zabývali 
například J. Nekvasil, V. Podborský, A. Při-
chystal, M. Golec, V. Peša a M. Šimánek. 
V současné době jsou známy na dvě desítky 
interpretací nálezu, které vysvětlují nález 
například jako pohřeb významné osoby, 
násilné pobití skupiny lidí, ale zejména 
jako kultovní a obětní místo. Další jsou 
teorie, že mohlo jít o katastrofu v podobě 
výbuchu moučného prachu, či pádu stro-
pu jeskyně. Vzhledem k tomu, že prostor 
Předsíně byl zničen stavebními úpravami 
a že dokumentace J. Wankla nedosahovala 
současných měřítek, je nepravděpodobné, 
že by se tato otázka jednoznačně vyřešila. 
Jeskyně Býčí skála s významným nálezem 
evropského rozměru tak i nadále zůstává 
„jeskyní otazníků“.

Popis: Moravský kras je největším krasovým 
územím Českého masivu, tvořeným pruhem 
devonských vápenců v délce 25 km, s cha-
rakteristickými podzemními vodními toky 
a asi tisícovkou dosud objevených jeskyní. 
Jeskyně Býčí skála leží na severovýchodní 
straně Josefovského údolí poblíž Křtinské-
ho potoka. Je největší jeskyní střední části 
krasu, původně byla výtokovou jeskyní Je-
dovnického potoka v Rudickém propadá-
ní, které je druhým nejdelším propadáním 
krasových vod v České republice. Prostor 
jeskyně Býčí skála má délku 7 km, dalších 

6 km připadá na systém sifonů a dómů Ru-
dického propadání. Z jeskynního systému 
Býčí skály pouze dva úseky přinesly archeo- 
logické nálezy – vstupní část, zvaná Před-
síň, a tzv. Jižní odbočka. Předsíň, která je 
využívána počínaje starší dobou kamennou 
až do současnosti, je dlouhá 50 m, široká 
20 m a vysoká 12–16 m, nad jejím vchodem 
je ve výšce 14 m skalní okno. Dále jeskynní 
systém pokračuje chodbou k Jižní odbočce 
s doklady osídlení ze starší doby kamenné. 
Jeskyně Býčí skála utrpěla nenávratné po-
škození za 2. světové války, kdy zde byla 
plánována stavba podzemní vojenské to-
várny a v rámci příprav došlo v roce 1944 
k odstřelu skalních stěn a k zabetonování 
podlahy Předsíně, čímž byly zničeny pří-
padné dosud nezjištěné nálezy a zamezeno 
možnosti revidovat výsledky starších výzku-
mů. Jeskyně Býčí skála není celoročně pří-
stupná, pouze každým rokem v květnu se 
zde pořádají komentované prohlídky, kdy 
je možné se s částí jeskyně seznámit (infor-
mace jsou uvedeny na webových stránkách 
ZO ČSS 6-01 www.byciskala.cz). [dv]

Literatura: Podborský 1993; Matoušek – 
Jenč – Peša 2001; Sklenář – Sklenářová – 
Slabina 2002; Kos 2012.

Okolí:
(1) Habrůvka (BK), Barová jeskyně s dokla-
dy pravěkého osídlení: N 49°18‘30.67“,  
E 16°41‘35.37“ (100 m).
(2) Březina u Křtin (BK), veřejně přístupná 
jeskyně Výpustek s expozicí:   
N 49°17‘26.90“, E 16°43‘27.28“ (2,7 km).
(3) Olomučany (BK), zřícenina hradu Nový 
hrad: N 49°19‘26.78“, E 16°38‘31.37“  
(4,4 km).
(4) Adamov (BK), technická rezervace Stará 
Huť s prezentací železářské výroby:  
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N 49°18‘24.16“, E 16°40‘41.71“ (1,2 km).
(5) Olomučany (BK), zřícenina hradu Čer-
tův hrádek: N 49°20‘14.02“, E 16°39‘7.69“  
(4,5 km).

	Detail	upraveného	vchodu	do	jeskyně.	Foto	K.	Sklenář	2015

Navigační bod: N 49°5‘24.44“,  
E 16°57‘58.42“ (zaniklá vesnice),  
N 49°6‘34.60“, E 16°55‘55.98“ (Jalový 
dvůr),  N 49°5‘51.36“, E 16°56‘38.16“  
(rozcestí cyklotrasy a neznačené cesty).

Přístup:  Od autobusové zastávky Žarošice, 
Těšanka (na silnici mezi Žarošicemi a Níž-
kovicemi) asi 3,5 km po modré značce vý-
chodním směrem k rozcestí U Andělíčka 
a  po žluté značce  800 m k jižnímu okraji 
lokality nebo od Jalového dvoru v Heršpi-
cích (možné parkování) cyklotrasou 507 ji-
ho-jihovýchodním směrem přibližně 1,5 km 
k neznačené  lesní cestě, po ní jihovýchod-
ním směrem 300 m k rozcestí neznačených 
cest a dál východním směrem k posedu  na 
okraji lesa u hrádku Kepkov.  Potom z  kop-
ce dolů na neznačenou cestu, po ní asi 50 m  
na sever k rozcestníku a po žluté značce ji-
hovýchodním směrem 1,5 km k zaniklé vsi.

Význam: Doklad zaniklé středověké vsi, je-
jíž pozůstatky tvrziště, hřbitova s kostelem, 
*motte a několika usedlostí jsou konzervo-

Zaniklá středověká vesnice 
Konůvky
Heršpice, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj
14. století – polovina 15. století

vány a dodnes dobře patrné v kulturní kra-
jině na okraji Ždánického lesa.

Historie: Zaniklá středověká vesnice Ko-
nůvky patří ke krátké dvojřadé lesní lánové 
vsi seskupené kolem potoka.  Z písemných 
pramenů je doložena doba trvání vesnice 
v průběhu 14. a v 1. polovině 15. století. 
Roku 1365 vesnici prodal místní zeman 
Jakub z Kunovic Pavlovi ze Sovince. Jeho 
žena Kateřina prodala potom roku 1412 
ves s tvrzí Oldřichovi z Duban a ten Kočko-
vi z Říčan. Tato jednoduchá tvrz v podobě 
spíše rezidenčního dvorce nebo dvora byla 
zbudována spíše už ve 14. století – uvádí se 
v letech 1325, 1412 a 1420. Vyhodnocení 
archeologických nálezů ze vsi poukazuje na 
skutečnost, že život v ní nepokračoval snad 
již po husitských válkách. Mezi lety 1448–
1475 jsou však ještě zaznamenány převo-
dy vsi, takže její definitivní zánik by také 
bylo možno vztáhnout až k tažení uher-
ského krále Matyáše Korvína na Moravu  

3,6 (4,2) km
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	Celkový	pohled	na	tvrziště.	Foto	A.	Knechtová	2015
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v roce 1468. O pusté vsi s tvrzištěm se vý-
slovně hovoří však až roku 1481. V místech 
zaniklých Konůvek byla později majiteli 
z moravské větve Kouniců zřízena obora 
a tím byla řada reliktů stavení ochráněna 
před zničením orbou. V 60. a 70. letech  
20. století probíhal v prostoru vesnice sys-
tematický *archeologický výzkum pod  
vedením D. Šaurové z tehdejšího Historic-
kého muzea ve Slavkově u Brna. Po její smr-
ti byl archeologický materiál převezen do 
Moravského zemského muzea v Brně, kde 
konečné kompletní vyhodnocení výsledků 
provedla Z. Měchurová.

Popis: Ves (a) se rozkládala po obou stra-
nách vodoteče u obchodní cesty v nej-
schůdnějším mělkém údolí severozápadní 
části Ždánického lesa. V jižní části lokality 
byly zjištěny na vyvýšenině pozůstatky tvr-
ze (B) a chlebové pece (C), nad ní hřbitovní 
terasa s kostelem a hroby (D) a na východní 
straně vsi motte (E). Archeologický výzkum 
odhalil půdorysy deseti zemědělských used-
lostí se zjištěným základovým zdivem a dal-

ších 23 se dalo identifikovat povrchovým 
průzkumem. Pásy kamenného podložení 
bez hlubší základové rýhy ohraničovaly 
tříprostorové půdorysné členění (síň, jiz-
ba, komora) vesnických stavení roubené 
konstrukce. K  jizbě čtvercové plochy byly 
pravoúhle připojeny dva další prostory, 
čímž byl vytvořen půdorys domu ve tvaru L. 
Domy pak byly orientovány podélnou stra-
nou k potoku. Při vnitřní zdi místnosti byla 
pec, další prostory byly bez topeniště a ne-
dlážděné. Prostor, ze kterého vedl vstup do 
jizby, mohl plnit funkci síně a třetí pravo-
úhle připojená místnost vedoucí do dvora 
mohla být komorou či chlévem. Zajímavý 
v rámci organismu vesnice je nenápadný 
objekt v proluce nad domem č. 1, interpre-
tovaný snad jako *sloupový větrný mlýn. Při 
výzkumu zde byla nalezena prohlubeň, ve 
které mohl být osazen nosný sloup a zbyt-
ky kamenného podložení, které by pak 
neslo křížové pražce.  Tvrz byla postavena 
na nevelké ostrožně lichoběžníkovitého 
tvaru.  Uvnitř ohrazení se nacházely dvě 
stavby se suterénními kamennými prostory. 

Jižní byla obytná pravděpodobně věžovitá 
stavba o téměř čtvercovém půdorysu pa-
trně s více nadzemními podlažími s kam-
ny z pohárových kachlů v nižším z nich. 
Stěny tvořilo dřevěné, případně hrázděné 
zdivo, což dokladuje nález většího množ-
ství mazanice. Severní suterén byl patrně 
původně dvojpodlažní obdélnou obytnou 
stavbou. Mezi oběma budovami se nachá-
zelo nádvoří pokryté kamennou dlažbou. 
Vydlážděný byl také prostor vchodu do 
věže a stezka vedoucí k okrouhlé, patrně 
chlebové peci na jihovýchodním okraji vy-
výšeniny. Zde se patrně nacházela i brána 
v ohrazení, kterou vedla cesta do svahu 
na terénní terasu s kostelem a hřbitovem. 
Přibližně ve středu terasy se nacházela ka-
menná destrukce církevní stavby s úlomky 
malty. Vně kostela, rekonstruovaného au-
torkou výzkumu do podoby nepravidel-
ného vícebokého půdorysu s trojbokým 
závěrem, byl zachycen hřbitov s běžnými 
hroby z doby trvání vesnice. Ve východní 
části se nacházela kumulace lidských kostí, 
představující snad *osárium, předchůdce 
karneru-kostnice. Na pravé straně vodote-

če, která tvoří osu vesnice, se nachází paho-
rek v trati zvané „U kostelíka“ obklopený 
příkopem, který jej dělí od svahu za ním. 
Zřejmě uměle navršený pahorek (motte) 
má přibližně čtvercový tvar se zaoblenými 
rohy, ale archeologické nálezy úplně chybí. 
Snad představuje pozůstatky nedokonče-

	Pokus	o	rekonstrukci	kostelíka	podle	D.	Šaurové,	
archiv	MZM



ného hrádku typu motte.  Při výzkumu byla 
nalezena dnes opuštěná a částečně zarost-
lá cesta nad staveními nad levým břehem 
potoka, která sleduje celou délku vesnice. 
Areál vsi leží na pozemcích Vojenských lesů 
a Lesů České republiky. Vede tudy naučná 
stezka, která je v jednotlivých částech opat-
řena kvalitními infopanely, ale jinak terén 
podléhá režimu lesního využívání vlastníky 
a v posledních letech není příliš udržován. 
V létě je místy zarostlý bujnou vegetací, 
proto je vhodnější navštívit tuto v minulosti 
archeologicky zkoumanou lokalitu spíše od 
podzimních po jarní měsíce. [ak]

Literatura: Šaurová 1973; Měchurová 1997, 
2002, 2015.

Okolí: 
(1) Rašovice (VY), pozůstatky hrádku Kep-
kov: N 49°5‘46.88“, E 16°57‘3.69“ (1,5 km).
(2) Kobeřice u Brna (VY), pravěký mohylník 
Bezedník: N 49°4‘34.75“, E 16°55‘17.11“ 
(3,5 km).
(3) Mouřínov (VY), reliéf hrádku Újezd, 
Na Hradisku: N 49°5‘12.68“, E17°0‘2.09“  
(3 km).

	Pokus	o	rekonstrukci	tvrze.	Podle	dokumentace		
D.	Šaurové	vyhotovila	S.	Doleželová,	archiv	MZM

	Hrnčířská	pec	v	jiho-jihovýchodním	nároží	tvrze.	Foto	A.	Knechtová	2015
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Navigační bod: N 49°30‘27.66“,  
E 16°25‘9.91“ (tábor).

Přístup: Od autobusové zastávky pěšky po 
červené turistické značce přibližně 1,1 km 
k táboru (hřbitov – 1,3 km), parkování je 
možné přímo u památníku.

Význam: Doklad bývalého protektorátního 
i poválečného tábora, památník pro uctění 
všech obětí internace.

Historie: V zalesněné části východně od 
obce byly v srpnu roku 1940 položeny zá-
klady kárného pracovního tábora (1), kte-
rý byl do roku 1942 využíván k internaci 
zdravých mužů starších 18 let, kteří se vy-
hýbali práci a nemohli prokázat, že si řád-
ným způsobem zajišťují obživu. Byl zřízen 
k účelu výstavby dálkové silnice (mezi Plzní 
a Moravskou Ostravou) ve vymezeném úse-
ku mezi obcemi Hodonín a Rozseč. Část ká-
ranců tvořili Romové (zpravidla 10–25 %), 
ale tábor nebyl určen výhradně jim.  Tábor 

Tábor v Hodoníně u Kunštátu
Hodonín u Kunštátu, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
1940–1950

tvořily od června 1941 tři velké barákové 
stavby, z nich každá mohla pojmout až 100 
osob, a v březnu 1942 byl transformován 
do podoby sběrného tábora. I ve sběrném 
táboře byli soustřeďováni pouze muži, ženy 
mohly být drženy pouze v donucovacích 
pracovnách. S platností od 1. srpna 1942 
zde pak vznikl cikánský tábor a do prosin-
ce 1943 v něm byli soustřeďováni jednot-
livci i celé rodiny romského původu, tedy 
i děti, ženy, nemocní a staří lidé. V táboře 
bylo internováno přes 1300 Romů, přičemž 
řada z nich zemřela vlivem těžkých podmí-
nek a na následky epidemie břišního tyfu 
a  byla  pohřbena na nedalekém hřbitůvku 
(2). Většina z nich však byla deportována 
hromadnými transporty do koncentračního 
tábora v Osvětimi. První z nich se uskuteč-
nil 7. prosince 1942 (tzv. transport asociá-
lů), kdy z Hodonína odjelo 78 převážně 
starších Romů. Klíčový transport takřka  

0,1 km

	Lesní	hřbitůvek	internovaných	obětí	v	táboře.	
Foto	A.	Knechtová	2015
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750 vězňů z Hodonína odjížděl 21. srpna 
1943. Po tomto odsunu zbylo v táboře jen 
pár jednotlivců, kteří byli předáni kriminál-
nímu oddělení policejního ředitelství v Brně 
a zařazeni do transportu „asociálů“, který 
do Osvětimi dorazil 28. ledna 1944. Tábor 
mohl být tedy 1. prosince 1943 oficiálně 
zlikvidován. V roce 1944 sloužil vězňům 
pracovně-výchovného tábora. V zimě a na 
jaře roku 1945 se v areálu cvičili příslušníci 
wehrmachtu. V květnu a červnu 1945 zde 
byli ubytováni příslušníci jednotek rumun-
ské armády a v létě roku 1945 tábor slou-
žil jako lazaret Rudé armády. Po skončení  
2. světové války byl využit (v roce 1946) pro 
internaci části německého obyvatelstva, 
která nebyla schopna odsunu z pováleč-
ného Československa, zejména z důvodu 
vysokého věku nebo vážné nemoci. I tato 
etapa má své zemřelé, kdy většina z nich 
byla rovněž pohřbena na přilehlém hřbi-
tůvku, pozůstatky dalších 32 zemřelých byly 
převezeny do Anatomického ústavu v Brně. 
V roce 1947 sloužil prostor jako letní tá-
bor pro mládež vojenské správy. V letech  
1949–1950 zde fungoval „převýchovný“ 
Tábor nucené práce (TNP) pro politické od-
půrce komunismu.  V letech 1952–1955 byl 
využíván jako výcvikový a rekreační tábor 

sboru vězeňské stráže. Později se z tohoto 
prostoru stalo rekreační středisko Žalov, 
které využilo stávající barákové stavby, a jež 
bylo využíváno až do roku 2009, kdy byl 
pozemek odkoupen Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2011 byly 
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského pověřeny vytvořením 
Památníku. Památník Hodonín u Kunštá-
tu bude především prezentovat smutnou 
historii romského holocaustu v kontextu 
českých, resp. československých a evrop-
ských dějin. Připomene však i osudy dalších 
osob, které byly na tomto místě vězněny. 
Tábor je významný i díky dodnes zachova-
nému vězeňskému baráku, ve kterém byli 
internovaní nuceni žít. Podlaha jednoho 
nově rekonstruovaného domu byla v letech 
2012 archeologicky zkoumána, poté byl 
barák upraven do původní podoby z doby 
tzv. cikánského tábora za 2. světové války. 
Dochovaný barák dozorců bude zrekon-
struován v roce 2016. Pro účely expozice 
je v rekonstruovaném objektu vyhrazeno  
6 místností, přičemž expozice v jednotli-
vých místnostech bude chronologicky od-
rážet vybavení a účel jednotlivých etap, 
kterými tábor prošel. Od léta roku 2015 do 
léta 2016 probíhá výstavba nové budovy – 

	Dobový	situační	plánek	tábora	v	Hodoníně	u	Kunštátu.	Podle	C.	Nečase	1973

tzv. infocentra (umístěného mimo pietní 
plochu, nad rekonstruovanou budovou ba-
ráku dozorců), ve které bude umístěna stá-
lá expozice nově vytvářeného Památníku. 
V areálu budou rovněž vyznačeny půdorysy 
dnes již neexistujících táborových budov 
dle dochované axonometrie z roku 1943. Ty 
budou v rámci budování Památníku vyrýso-
vány kamennou zídkou (D). Pietní plocha, 
tedy prostor bývalého tábora, bude ohra-
ničena tyčemi v počtu odpovídajícím počtu 
zemřelých v táboře v letech 1940–1950 (E). 
Památník Hodonín u Kunštátu bude Národ-
ním pedagogickým muzeem a knihovnou  
J. A. Komenského zpřístupněn veřejnosti.

Popis: Původní kárný tábor tvořily pouze 
dřevěné baráky, z nichž tři velké sloužily 
k ubytování vězňů, ve čtyřech menších byl 
zabezpečován provoz. Postupně byl tábor 
rozšiřován. Po válce byly zbořeny nové zdě-
né baráky mimo původní půdorys tábora 
a postupem doby byly vězeňské baráky 
modernizovány a přizpůsobeny ubytování 
a stravování pro rekreační účely. V tomto 
období byl v areálu vybudován bazén. V té-
měř nezměněném stavu se zachovaly pouze 
dva původní objekty tábora. Prvním z nich 
je dřevěný vězeňský barák (a), na situačním 
plánku označený č. 3, druhým je dřevěný ba-
rák (B), označený jako č. 11, sloužící původ-



ně jako správní budova tábora. *Archeo- 
logický výzkum odkryl pozůstatky interié-
ru dlouhého obytného domu a kamenné 
podsklepené stavby s terasovitou úpravou 
verandy nebo podezdívky, která byla vyu-
žívána od 80. let 20. století jako smetiště 
rekreačního zařízení. Při průzkumu podlah 
po stržení baráku byly zaměřeny drobné 
kruhové jamky, jež lze interpretovat jako 
stopy po zapuštěných stojkách nábytku. 
Mezi podlahami byly v podsýpkách nale-
zeny mince z 60.–80. let minulého století 
a velké množství nálezů, které mohly pa-
třit i do období internačního tábora. Ve 
svrchních vrstvách smetiště se nacházely 
zlomky předmětů z období fungování re-
kreačního zařízení. Pouze na jeho podlaze 
ležely pozůstatky starých tiskovin psaných 
švabachem, které mohly být součástí staré 
knihy, snad ze 17. století. Podlaha by mohla 
souviset se zánikem objektu ve 2. čtvrtině  
20. století, kdy se zde nacházel kárný pra-
covní tábor. Výzkum 14 m hluboké studny 
(C) nepřinesl starší nálezy než z období 
fungování rekreačního tábora, což nazna-
čuje, že byla průběžně čištěna. Její dno bylo 
zasekáno 40 cm do skalního podkladu. Ne-
daleko tábora se nachází malý dřevěným 
plotem ohrazený hřbitůvek internovaných 
obětí, na kterém jsou dodnes viditelné tři 
terénní vlny hrobů. Právě zde se konal prv-

ní pietní akt v roce 1973, uspořádaný Sva-
zem Cikánů-Romů. V současnosti se pietní 
shromáždění v místě tzv. cikánského tábora 
v Hodoníně u Kunštátu konají každoročně 
jako připomínka 21. srpna 1943, kdy byl 
z tábora vypraven nejpočetnější transport 
romských vězňů do vyhlazovacího kon-
centračního tábora Osvětim II – Březinka. 
Převážná část Romů z tohoto transportu 
v Osvětimi zahynula. Na katastru obce 
Louka, mezi obcemi Hodonín u Kunštátu 
a Rozseč nad Kunštátem, se dodnes v les-
ním porostu dochovalo v délce přibližně 
1,2 km předpokládané těleso silnice (3), 
zčásti jako 9 až 11 m široký a mnohdy i přes 
tři metry vysoký násep a zčásti jako rovná 
cesta, která se zařezává do terénu.  [ak,ph]

Literatura: Nečas 1973, 1974; Kos 2012, 
2013.

Okolí: 
(1) Louka (BK), zřícenina hradu Louka:  
N 49°31‘55.09“, E 16°25‘50.63“ (2,9 km).
(2) Štěpánov nad Svratkou (ZS), středověké 
sídliště a důlní díla Havírna: N 49°30‘55.80“, 
E16°21‘40.57“ (4,4 km).
(3) Osiky (BK), zaniklá středověká vesnice 
Přibyslavice: N 49°27‘44.53“, E 16°23‘1.93“ 
(5,5 km).

	Prostor	tábora	se	zachovaným	barákem	č.	3	a	studnou	před	celkovou	rekonstrukcí.	Foto	A.	Knechtová	2014
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Navigační bod: N 49°59‘56.35“,  
E 17°48‘32.68“.

Přístup: V centru obce Holasovice v těsné 
blízkosti turistické značené cesty a cyklo-
trasy 55 („Slezská magistrála“), část budov 

Pravěké hradiště a zeměpanský 
hospodářský dvůr
Holasovice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
Kolem 3600 a 1200–750 př. Kr., 12.–13. století

bývalého hospodářského dvora využívá 
Muzeum Slezský venkov, v plánu je zřízení 
archeologické expozice.

Význam: Lokalita s vazbou na počátky a vý-
voj archeologie a muzejnictví ve Slezsku 
v 19. a 20. století, pravěké hradiště s ar-
cheologicky doloženými příkopy, výrobní 
a distribuční areál broušené industrie, od 
12. století zeměpanský hospodářský dvůr, 
archeologicky zkoumané pozůstatky raně 
gotického kostela a ještě starší dřevěné sa-
krální stavby.

Historie: Holasovice jsou nejdéle zkouma-
nou archeologickou lokalitou moravsko-
-slezského pomezí. Tomu odpovídá i značný 

0,1 km

	Dobová	kresebná	dokumentace	eneolitické	
keramické	nádoby.	Podle	A.	Petera	1870

	Letecký	snímek	hospodářského	dvora	v	místě	
západní	části	pravěké	a	středověké	výšinné	lokality.	
Foto	M.	Zezula
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počet zpráv o nálezech, většinou nacháze-
ných při těžbě cihlářské hlíny a výstavbě 
budov v areálu holasovického hospodář-
ského dvora náležejícího až do roku 1926 
Krnovské knížecí komoře. První dochovaná 
zmínka o objevu archeologických památek 
pochází z roku 1818, kdy rakouský spisova-
tel F. Sartori ve svém cestopise podrobně 
popisuje nálezy lidských i zvířecích kostí, 
hliněných nádob („uren“), kamenných se-
kerek a jiných artefaktů na Krnovsku. Další 
zprávy o zdejších archeologických památ-
kách pocházejí také od spoluzakladatele 
opavského gymnaziálního muzea F. Ense, 
který poprvé zmiňuje pozůstatky kostela 
spojovaného s domnělým sídlem rytířské-
ho řádu Templářů. Holasovice pronikly 
záhy též na stránky předních rakouských 
vědeckých časopisů, kde byly informace 
o zdejších nálezech publikovány zásluhou 
konzervátora A. Petera a právníka R. Kulky, 
který řadu holasovických nálezů postoupil 
do vídeňského Přírodovědného muzea. 
V roce 1903 dokonce vídeňská antropolo-
gická společnost v rámci svého výjezdního 

zasedání v Holasovicích podnikla několik 
výkopů; z nich pocházející nálezy se pak sta-
ly základem archeologické sbírky Slezského 
zemského muzea v Opavě. Od 2. polo- 
viny 19. století začaly být nálezy z Hola-
sovic dávány do souvislosti také s centrem 
slovanského kmene Holasiců, jmenovaným 
kolem poloviny 9. století v rukopisu zva-
ném „Geograf Bavorský“. Jméno kmene se 
promítlo také do názvu polské piastovské 
kastelánie uváděné k roku 1155 a nástup-
nické přemyslovské provincie zřízené po 
připojení tohoto území k Moravě v 80. le-
tech 12. století. Odkryvy realizované v roce 
1922 V. Kargerem a v letech 1959 a 1995  
V. Šikulovou posléze skutečně přinesly in-
formace o osídlení lokality v závěru 12. a ve 
13. století, kdy zde vznikl zeměpanský dvůr 
vybavený zprvu dřevěným, později zděným 
raně gotickým kostelem a s nimi souvisejí-
cím pohřebištěm. Stopy středověkého osíd-
lení potvrdily také *archeologické výzkumy 
provedené v letech 2011–2015 Národním 
památkovým ústavem v souvislosti s vý-
stavbou inženýrských sítí. Kromě toho bylo 

však těmito výzkumnými pracemi poprvé 
doloženo ohrazení východní části lokality 
dvojící příkopů datovaných do pozdní doby 
kamenné (kultura nálevkovitých pohárů) 
a mladší doby bronzové (kultura lužických 
popelnicových polí).

Popis: Sprašové návrší v centrální části obce 
Holasovice je chráněné od severovýchodu 
řekou Opavou a z jihu a jihozápadu úžlabi-
nami vymodelovanými potokem Lipinkou. 
Zástavba sestávající z hospodářských budov 
a obytných objektů pochází z 18. – 1. polo-
viny 20. století, i když nelze vyloučit, že bu-
dova v severozápadní části dvora („ovčín“), 
nerespektující ortogonální urbanistickou 
osnovu tohoto hospodářského komplexu, 
může být i staršího původu. Do západní 
části Dvora se koncentrují také středověké 
archeologické nálezy. Ty jsou spojeny pře-

devším s raně gotickým kostelem, jehož 
relikty se dochovaly v zahradě bývalé školy 
přestavěné na obytný dům rodiny Javor-
níkových (čp. 83). Archeologický výzkum  
V. Šikulové doložil, že se jednalo o jed-
nolodní stavbu s obdélným, polygonálně 
uzavřeným presbytářem s opěrnými pilíři 
a pravděpodobně též severní sakristií, vy-
stavěnou z lomového kamene kladeného 
na maltu a orientovanou západovýchodně 
s mírnou odchylkou k jihu. Nálezy kamen-
ných článků (klenební žebra aj.), učiněné 
v těchto místech v roce 1948 při demolici 
čeledníku, a ještě dříve nalezené mozai-
kové cihelné dlaždice, ukazují na účast 
stavební huti spojené s velehradským kláš-
terem při výstavbě kostela, jehož počátky 
tak spadají do 30.–40. let 13. století. Kostel 
měl dřevěného předchůdce, z něhož se po-
dařilo odkrýt část pravoúhle uspořádaných 

	Raně	gotické	mozaikové	dlaždice	nalezené	v	roce	1846	v	západní	části	lokality.	Foto	Slezské	zemské	
muzeum	Opava
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základových žlabů a požárovou destrukci 
tvořenou zuhelnatělým dřevem a přepále-
nou hliněnou omazávkou. Archeologické 
výzkumy dokumentovaly rovněž několik 
hrobů souvisejících s těmito sakrálními 
stavbami; bronzová esovitá záušnice vel-
kého průměru z jednoho z nich, stříbrný 
prsten s křišťálovou muglí nalezený v blíz-
kosti návrší a soubor keramických zlomků 
ukazují na počátky středověkého osídlení 
této lokality ve 2. polovině 12. století, tedy 
v době přemyslovské anexe Holasicka. Star-
ší pravěké nálezy reprezentuje především 
dvojice částečně se překrývajících příkopů 
náležících osídlení kultury nálevkovitých 
pohárů a  kultury lužických popelnicových 
polí, které protínaly návrší ve směru se-
ver–jih a vymezovaly tak jádro *hradiště 
situované v jeho východní části. Zde se se-
tkáváme také s pravěkou *kulturní vrstvou, 
na jejímž vzniku se možná podílel materiál 
z rozplanýrovaného *valu, a sídlištními já-
mami. Z movitých nálezů spojených s eneo-
litickým osídlením zasluhují pozornost pře-
devším doklady výroby broušené industrie 
(sekeromlaty aj.), využívající kamennou 

surovinu z místních výchozů prachovců 
a kulmských drob. Středověkému a novo-
věkému vývoji lokality pak náleží různé re-
likty zaniklých staveb, zásobní a vápenné 
jámy, dlažby a také nálezy zakopaných ske-
letů uhynulých zvířat. [zez]

Literatura: Jisl 1952b, 1955, 1964; Bakala 
1969; Kouřil 1994; Šikulová 1966; Prix 2012; 
Šikulová – Zezula 2012.

Okolí:
(1) Holasovice (OP), místo archeologické-
ho odkryvu raně středověkého pohřebiště 
a pravěkého a časně historického sídliště:  
N 49°59‘37.24“, E 17°48‘59.80“(0,8 km).
(2) Jaktař (OP), v jádru raně gotický kostel 
sv. Petra a Pavla v místě eneolitické výšin-
né lokality: N 49°56‘55.01“, E 17°52‘8.71“  
(7 km).
(3) Brumovice (OP), Benešovský vrch, areál  
bývalé pískovny s nálezy kultury nálev-
kovitých pohárů a věteřovské kultury:  
N 50°1‘31.26“, E 17°45‘55.96“ (4,3 km).

	Řez	pravěkým	a	středověkým	souvrstvím	ve	výkopu	před	jednou	z	budov	v	severní	části	Dvora	(tzv.	„kůlny“)

	Archeologický	výzkum	2011.	Řez	výplní	pravěkého	příkopu	(v	řezu	nahoře	je	tato	archeologická	sonda	označena	
šipkou).	Foto	J.	Motěšický
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Navigační bod: N 49°25‘28.58“,  
E 17°28‘49.54“ (Horní Moštěnice – Švédské 
šance). 

Přístup: Švédské šance: Od parkoviště 
u hřbitova v Lověšicích po žluté turistické 
značce asi 2 km východním a jihovýchod-
ním směrem k rozcestníku Švédské šance, 
samotné opevnění se nachází přibližně  
500 m severovýchodně od rozcestníku na 
vrcholku kopce.

Význam: Jeden z mála větších vojenských 
táborů z dob třicetileté války na Moravě. 

Historie: 
Během vpádu Švédů na Moravu pod vede-
ním vojevůdce Torstensona byla roku 1642 
obsazena Olomouc, načež následujícího 
roku zahájili císařští protiofenzívu z Kromě-
říže a Přerova. Torstenson však dobyl Kro-

Švédské šance, novověké polní 
opevnění
Horní Moštěnice, okr. Přerov, Olomoucký kraj
1643 – období Třicetileté války

měříž a řadu dalších míst a nechal zbudovat 
opevněný tábor u Tovačova k zabezpečení 
tohoto území. Poloha u Tovačova se však 
ukázala po komunikačně-strategické strán-
ce jako nevhodná, a proto byl ještě roku 
1643 vybudován v příhodné poloze u Horní 
Moštěnice nový opevněný vojenský tábor. 
V širokém rámci opevnění této unikátní 
raně barokní fortifikace na Moravě se na-
cházelo i samotné městečko Horní Moštěni-
ce, zabíralo však jen malou plochu tábora. 
V areálu byly umístěny jednotlivé druhy 
vojsk: dragouni, pěchota i dělostřelectvo 
v samostatně ohrazeném prostoru. Téměř 
současně s dokončením tábora vypukla vál-
ka Švédů s Dánskem, do které vojska od-
táhla a na Moravě zůstaly jen nejnutnější 
posádky několika měst a hradů. Opevnění 

2,4 km

	Detail	střílny	betonového	bunkru	poblíž	kóty	Švédské	
šance.	Foto	Z.	Schenk
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tábora tak sloužilo jen krátkou dobu a po 
definitivním odchodu Švédů v důsledku 
vestfálského míru se začalo trvale rozpadat. 
Lokalita se nechvalně zapsala do novo-
dobých dějin 20. století v noci z 18. na  
19. června 1945, kdy se zde odehrál tzv. 
Masakr na Švédských šancích (též Přerovský 
masakr). Zavražděno zde bylo 265 karpat-
ských Němců, Maďarů a Slováků, převáž-
ně žen a dětí. Na Švédských šancích se též 
nacházejí relikty opevnění protivzdušné 
obrany budované prvorepublikovým Čes-
koslovenskem a využívané ještě v 50. letech 
20. století.

Popis: Z původního táborového komplexu 
se do dnešní doby dochovaly pouze relik-
ty vnější reduty v poloze Švédské šance (a) 
severovýchodně od Horní Moštěnice. Stopy 
opevnění v polích a na okrajích rozšířeného 

intravilánu Horních Moštěnic zanikly díky 
kultivaci a terénním úpravám, nicméně 
jsou patrné na leteckých snímcích.
Táborový komplex se rozkládal na katastru 
dnešních obcí Horní Moštěnice a Dobrčice, 
s externím objektem hlavní šance (B) na  
k. ú. Přestavlky u Přerova. Původně měl tá-
bor šestiboký půdorys, náspy byly zesíleny 
trojbokými a čtyřbokými sypanými *bastio-
ny. Plochou tábora protékala vodoteč Moš-
těnka, vhodná jako zdroj užitkové vody 
pro napájení koní. Mimo opevnění byly 
vybudovány čtyři *reduty. Jedna ležela na 
jihovýchodě (C), tři se nacházely v linii před 
severním nárožím tábora (rekonstrukce po-
lohy dle Peška – Plaček 2002). 
Pozoruhodným externím objektem byla 
tzv. hlavní šance – čtyřúhlá hvězdice seve-
rovýchodně nad Přestavlky, v místě také 
zvaném Švédské šance. [hd, pš]
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Literatura: Kreutz 1927; Polišenský 1970; 
Plaček 2001; Peška – Plaček 2002.

Okolí:
(1) Horní Moštěnice (PR), trať Na Hradě, za-
niklá středověká ves s tvrzí a mlýn Štulbach: 
N 49°24‘50.98“, E 17°28‘35.26“ (1,2 km).
(2) Přestavlky u Přerova (PR), tvrziště v tra-
ti Ve Skále: N 49°23‘24.66“, E 17°29‘3.83“  
(3,8 km).
(3) Stará Ves u Přerova (PR), eneolitic-
ký mohylník (kultura se šňůrovou ke-
ramikou) v lese Dubina: N 49°23‘0.16“,  
E 17°30‘19.20“ (5 km).
(4) Předmostí (PR), paleolitické naleziště 
a Památník lovců mamutů: N 49°28‘0.81“,  
E 17°26‘13.86“ (5,6 km).
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	Letecký	pohled	na	Švédské	šance	a	porostové	příznaky	od	jihu.	Foto	M.	Kalábek	2006



	Pohled	od	jihu	směrem	k	Přerovu	ze	střílny	betonového	bunkru	kóty	Švédské	šance.	Foto	Z.	Schenk

	Památník	místa	masakru	karpatských	Němců	v	roce	1945,	remízek	v	pozadí	–	kóta	Švédské	šance.	
Foto	Z.	Schenk
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Navigační bod: N 49°23‘13.07“,  
E 15°30‘22.68“ (jihozápadní okraj vsi).

Přístup: Ze silnice č. 602 z Jihlavy na Hube-
nov odbočit po 600 m za kruhovým objez-
dem na sever na lesní cestu. Vůz ponechat 
za mostkem přes drobný potok, který je 
proti proudu vhodné sledovat až k pra-
meni. Vesnice se nacházela po obou jeho 
stranách.

Význam: Zaniklá středověká vesnice s po-
zůstatky po dolování stříbra v okolí.

Historie: Ves je poprvé zmiňována v histo-
rických pramenech roku 1226 jako majetek 
želivského kláštera. O více než sto let poz-
ději, roku 1365, ji vlastnil jihlavský měšťan 
Mikuláš Derer, který ji před smrtí daroval 
jihlavskému špitálu. Zajímavá je zmínka 

Zaniklá středověká ves Bradlo
Hosov, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
13. – 2. polovina 15. století

z roku 1451, kdy vesnici zastavují Jan a Zik-
mund Beránkové Mance z Biskupic, proto-
že roku 1459 ves už zase prodávalo město 
Jihlava Ondráčkovi z Kostelce. V závěru 
své existence tak často střídala majitele. 
Pravděpodobně někdy v druhé polovině  
15. století ves z neznámých příčin zaniká 
(snad kvůli odchodu obyvatel do nedaleké 
Jihlavy), což naznačuje zmínka z roku 1526, 
kde se v místě uvádějí pouze louky na Bra-
dle a Bradelský rybník.

Popis: Ves ležela na východním svahu  
vrcholu Bradlo kolem bezejmenného poto-
ka ústícího do řeky Jihlavy, rozprostírající 
se v malém sedle mezi okolními kopci. Osa 
vesnice byla orientovaná v jihozápadním– 

0,75 km

	Destrukce	staveb	zaniklé	středověké	vesnice.		
Foto	P.	Macků	2015
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severovýchodním směru. Dnes je v terénu 
pozorovatelná asi v rozloze 200 × 100 m  
a nachází se v ploše povětšinou porostlé 
lesem s drobnými zalesňovanými proseky. 
Zřetelné jsou destrukce staveb, projevující 
se terénními nerovnostmi, které tvoří drob-
né kopečky (1) a zahloubeniny. Půdorysně 
vesnice připomíná ležící písmeno „L“ s krat-
ší stranou směřující k severozápadu. Domy, 

kterých nebylo mnoho, byly orientovány 
štítovou stranou do návsi a nacházely se 
především na jižní straně vodoteče. Jejich 
podobu nelze přesně určit, ale při jejich 
stavbě se uplatňoval kámen (podezdívky, 
zdi).  Při západním okraji vsi se nachází 
pozůstatky po dvou menších vodních nádr-
žích. V nejbližším okolí pak jsou dochovány 
části úvozů a místy i zaniklá pole – plužiny. 
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	Středověké	nálezové	situace	odhalené	vývratem	stromu.	Foto	P.	Macků	2015

ně, severně a především severozápadně se 
nachází terénní pozůstatky po dolování 
stříbra (Bradlo-doly, Vlčí jámy atd.), sestá-
vající ze soustav jam hlubokých 3–4 metry 
a obvalů (5). Pro úplnost je nutné zmínit 
ještě pomístní název Na Bradle, nacházející 
se 1,3 km jiho-jihozápadně od vesnice, kde 
byly v roce 1966 nalezeny střepy středově-
kých nádob. [pm]

Ty se projevují charakteristickým zvlněním 
krajiny v delších úsecích. Lokalita je poško-
zena detektorářskými výkopy, které bohu-
žel narušily i základové konstrukce stře-
dověkých domů (2). K postupnému zániku 
lokality přispívá ovšem především práce les-
níků. Těžba stromů a rozsáhlé odvodňovací 
strouhy v celé oblasti narušily na mnoha 
místech středověké vrstvy či zdivo (3). Kvůli 
strouhám dochází i k vývratům stromů, od-
halujícím středověké vrstvy (4). Jihovýchod-

	Poškození	destrukce	středověkých	staveb	nelegálním	průzkumem	detektory	kovů.	Foto	P.	Macků	2015

	Důsledky	lesní	hospodářské	činnosti	na	lokalitě.	Foto	P.	Macků	2015



	Terénní	pozůstatky	po	dolování	stříbrné	rudy.	Foto	P.	Macků	2015

Literatura: Nekuda 1961; Bláha 1968; Mě-
řínský 1976.

Okolí: 
(1) Kostelec u Jihlavy (JI), tvrziště:  
N 49°21‘49.55“, E 15°29‘21.97“ (2,6 km).
(2) Plandry (JI), Rantířovský hornický náhon 
a středověký hornický areál s motte:  
N 49°25‘7.86“, E 15°31‘40.28“ (3,7 km).
(3) Rohozná u Jihlavy (JI), rozsáhlé relikty 
hornického areálu v okolí Čertova Hrádku: 
N 49°21‘42.14“, E 15°23‘37.64“ (8,5 km).
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Navigační bod: N 49°4‘43.66“, E 16°4‘16.92“ 
(zaniklá ves); N 49°4‘36.32“, E 16°4‘11.66“ 
(vstup od jihu).   

Přístup: Od autobusového nádraží v Hroto-
vicích asi 4,5 km po zelené turistické značce 
nebo od Boříkovského dvora v Přešovicích 
k rozcestí a dál na sever po cyklotrase 401. 
Doporučené parkování je u rozcestí v Pře-
šovicích nebo u hřbitova v Hrotovicích.

Význam: Významný doklad sídlištního 
komplexu, systematicky zkoumaného pro 
poznání opevněného sídla, hmotné kultury 
nižší šlechty a vývoje domu ve venkovském 
prostředí. Prezentované pozůstatky tvrze, 
dvora, usedlostí a hospodářských objektů 
jsou v krajině dobře viditelné.

Historie: Na základě vyhodnocení archeo- 
logických nálezů byl tento prostor osíd-
len již v neolitu, stopově je doložena čas-

Zaniklá středověká vesnice 
Mstěnice s tvrzí, panským 
dvorem a vodním mlýnem
Hrotovice, okr. Třebíč, kraj Vysočina
2. polovina 13. století – 2. polovina 15. století

ně slovanská a středohradištní keramika, 
větší rozsah osídlení pochází z doby mezi  
10. a začátkem 13. století. Od druhé polo-
viny 13. století zde postupně navázala na 
starší tradici osídlení středověká ves (1) 
s tvrzí, vodním mlýnem a předsunutým 
opevněním. Poprvé roku 1353 se uvádí 
v písemných pramenech jméno Mikuláše 
ze Mstěnic. Tvrz se připomíná roku 1392 po 
smrti Mikulášova syna Miloty a při prode-
ji zboží. Mstěnice patrně zanikly za uher-
ských válek v druhé polovině 15. století. 
Pozůstatky tvrze i vsi zůstaly po zániku 
zachovány, protože prostor nebyl později 
osídlen a výrazně se ho nedotkly ani in-
tenzivnější zemědělské či lesní práce. Na 
lokalitě probíhal od roku 1960 systema-
tický archeologický výzkum pod vedením  

1 (3,5) km

	Tvrz	–	skalnatá	plošinka	s	relikty	hradební	zdi	
a	centrální	obytné	věže,	na	levé	straně	vstupní	část		
tvrze.	Foto	A.	Knechtová	2013
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V. Nekudy z Moravského zemského muzea 
v Brně. Během téměř půl století byla pro-
zkoumána podstatná část tvrze, panský 
dvůr a vesnice, kterou tvořilo 17 usedlostí. 
Jako poslední byl mezi lety 1998 a 2005  
R. Nekudou zkoumán vodní mlýn na zá-
padním konci vesnice. Starším sídlem před 
tvrzí je hrádek (2), dochovaný na ostrožně  
v meandru potoka Rouchovanka (dříve 
Mocla) přibližně 500 m severo-severový-
chodně od vesnice, který vznikl snad již 
okolo poloviny 13. století. V jižní části loka-
lity na hraně zvýšené terasy pravobřeží Ra-
čického (dříve Mlýnského) potoka jsou dvě 
dočasné fortifikace (3, 4), k jejichž zřízení 
patrně vedly husitské války.

Popis: Ves se rozkládala v údolí mezi po-
tokem Rouchovanka a Račickým potokem, 
soutok dále nese název Rouchovanka. Pů-
dorys vesnice tvoří 17 usedlostí, situova-
ných ve dvou obloukovitých řadách kolem 
čočkovité návsi (a). V jižní části lokality se 
nachází pozůstatky tvrze (B). Ke tvrzi na se-
verozápadě přiléhal velký panský dvůr (C). 

Východně od severního traktu dvora byly 
nalezeny základy sušárny obilí a stodoly 
(D) a západně pozůstatky vodního mlýna 
(E). Zásobu vody obstarával rybník na poto-
ce, vzdálený cca 100 m západním směrem. 
Výzkum potvrdil, že základní formu obydlí 
ve vesnici představoval *trojdílný dům ko-
morového typu. Jeho prostor pravoúhlého 
půdorysu byl uspořádán tak, aby síň byla 
uprostřed, jizba na jedné a *komora na 
druhé straně. Prostředním prostorem byla 
*síň, ze které se vcházelo do *světnice na 
jedné straně a do komory na straně opač-
né. Jizby většinou čtvercového půdorysu 
byly opatřeny pecí. Do síně se vstupovalo 
ze dvora. Domy byly, až na jeden případ, 
orientovány štítem do návsi. Kromě obyt-
ných domů tvořily jednotlivé usedlosti 
i další stavby, *špýchary, chlévy a různé 
kolny, které byly většinou pokračováním 
půdorysu domu, někdy stály i samostatně. 
Součástí domů byly také sklepy, přičemž 
u některých z nich zasahovaly i mimo jejich 
půdorys. Vstupovalo se do nich pak úzkou 
chodbou z komory nebo ze síně. Ve vsi se 

	Letecký	snímek	zaniklé	vsi	s	prezentovanými	základy	domů	a	relikty	tvrze,	v	horní	části	výzkum	vodního	mlýna.	
Foto	M.	Bálek	2000

vyskytovaly i dvojdílné domy, kterým chy-
běla komorová část, což svědčí o sociálních 
rozdílech mezi obyvateli. Byly objeveny 
i domy jednoprostorové, které netvořily 
samostatnou jednotku, ale patřily k jed-
notlivým usedlostem snad jako výměnek. 
Stěny staveb byly buď zděné z kamene na 
hlínu, nebo byly roubené. Obytné části 

domů byly postavené převážně ze dřeva na 
kamenném základě, špýchary se budovaly 
z kamene. Nedaleký hrádek nahradila ve  
2. polovině 13. století zděná tvrz, která byla 
situována mezi ves a Račický potok, který 
dodával vodu do jejích příkopů. Čtvercový 
areál tvrze o straně 28 m sestával z cent-
rální obytné hranolové věže, postavené na 



skalnaté plošince, kolem které obíhá hra-
dební zeď o síle 1,5 až 2 m. V jihovýchod-
ním nároží ohrazeného prostoru stála další 
menší věž. Hradbu obklopoval 10 m široký 
a 2,5 m hluboký vodní příkop (f). Do tvrze 
se přes něj vstupovalo padacím mostem 
k bráně v severním úseku hradby. Archeo- 
logický výzkum odkryl také pozůstatky vod-
ního mlýna, stojícího na Račickém potoku, 
který je datován do 14. století. Budovy mlý-
na tvořily čtverec o velikosti 20 × 20 m. Na 
východní straně byl patrně dvoudílný dům. 
Na západní straně se nacházela patrová 
mlýnice o 2 místnostech a také patrový špý-
char spojený s mlýnicí ohradní zdí. Výzku-
mem byla získána kolekce fragmentů mlýn-
ských kamenů, kruhových brusů a moždíř. 
Mlýn zanikl společně se vsí a tvrzí. Zaniklá 

	Model	zaniklé	vsi	Mstěnice.	Foto	S.	Doležalová

	Dočasné	opevnění	(3)	nad	zaniklou	vesnicí.	Foto	A.	Knechtová	2015

středověká ves Mstěnice je součástí naučné 
stezky Hrotovicko. U prezentovaných ob-
jektů byly instalovány informační panely. 
Vodní mlýn prezentován není, jeho prostor 
je soukromým vlastníkem zemědělsky vyu-
žíván. [ak]

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Nekuda V.  
1985, 1999, 2000;  Nekuda R. – Nekuda V. 
1997; Nekuda R. 2006, 2007; Galusová 2015.

Okolí:
(1) Hrotovice (TR), hrádek Mstěnice:  
N 49°4‘57.32“, E 16°4‘22.18“ (500 m).
(2) Dukovany (TR), zřícenina hradu Rab-
štejn: N 49°5‘48.67“, E 16°9‘13.67“ (6,2 km).
(3) Dalešice (TR), tvrziště a ZSV Čalonice:  
N 49°8‘17.46“, E 16°5‘58.53“ (6,7 km).
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Navigační bod: N 48°46‘17.20“,  
E 16°50‘32.77“ (místo, kde se na pravou 
stranu silnice z Charvátské Nové Vsi do 
Lednice napojuje polní cesta).

Přístup: Od severního okraje obce po silni-
ci směrem na Lednici, projít asi 400 m, po 
pravé straně je průmyslový areál, po obou 
stranách silnice v poli je poloha tábora.

Význam: Jeden z největších krátkodobých 
římských táborů z doby markomanských 
válek na našem území, doklad římské ex-
panze na území za Limes Romanus.

Historie: Expanze římské říše do Podunají 
a vznik nových provincií vyvolaly potřebu 
nově ochránit dobyté území před útoky 
germánských kmenů ze severu. Proto byl 
vybudován Limes Romanus (římská hrani-

Římský krátkodobý tábor v trati 
„Prostřední veliké“
Charvátská Nová Ves, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
172–180 po Kr.

ce), pás hraničního území, jehož součástí 
byly vojenské objekty, hradby, cesty a vodní 
toky. Koncem 2. století po Kr., za vlády císa-
ře Marca Aurelia, se zde začaly množit úto-
ky germánských kmenů, což vyvolalo tzv. 
*markomanské války, probíhající v letech 
166–180 po Kr., které byly ukončeny mí-
rovou smlouvou mezi císařem Commodem 
a germánskými kmeny. V období marko-
manských válek vybudovala římská armáda 
na území Moravy řadu dočasných pochodo-
vých táborů pro zajištění bezpečnosti svých 
vojsk při krátkodobých pobytech na nepřá-
telském území, případně proto, aby zde 
přečkala zimu. Z antických zdrojů jsou zná-
my principy stavby táborů podle přesně da-
ných parametrů, v praxi se však setkáváme 

0,4 km

	Pohled	na	lokalitu	od	severozápadu.		
Foto	P.	Vavřín	2003
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s různými úpravami, využívajícími příznivé 
morfologické vlastnosti místa stavby tábo-
ra (např. strategicky výhodná nepřístupná 
strana řeky), případně naopak nedosta-
tek místa a času na výběr vhodné lokace. 
O předpokládané existenci římských *krát-
kodobých táborů na Moravě v době mar-
komanských válek psal již J. Dobiáš v roce 
1964, ale až v posledním dvacetiletí, díky 
rozvoji letecké archeologie, jejímiž průkop-
níky u nás byli M. Bálek a J. Kovárník, byly 
objeveny zatím na sedmi lokalitách. Touto 
nedestruktivní metodou se zjišťují stopy 
archeologických objektů, které jsou vidi-
telné za příznivých půdních a vegetačních 
podmínek, kdy se projevují odlišným zbar-
vením porostu, případně okolního terénu. 
Menší část z těchto táborů byla nalezena 
také při záchranných archeologických vý-
zkumech, kdy byly zachyceny části průběhu 
jejich příkopů a následně byly identifiko-
vány jako krátkodobé římské pochodové 
tábory (Modřice, Hulín-Pravčice, Olomouc-
-Neředín). Problematikou římských krát-
kodobých táborů na Moravě se zabývají 
odborníci na dobu římskou E. Droberjar, 
O. Šedo, B. Komoróczy a M. Vlach. Množ-
ství, velikost a rozmístění krátkodobých 
římských táborů na našem území pomáhá 
k utvoření lepší představy o síle barbarské-

ho odporu a o prostoru, v němž se válečné 
konflikty v neklidné době Markomanských 
válek odehrávaly. Až donedávna byla na 
území Moravy archeologicky prozkouma-
ná pouze stálá římská vojenská základna 
u Mušova, v jejímž zázemí se pochodové 
tábory předpokládaly a také zde následně 
byla objevena jejich největší koncentrace. 
Novým zjištěním však je, že římská vojska 
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buje od 2,5 do 3,6 m, hloubka byla kolem 
2 m. Nové informace o struktuře tábora 
poskytla nedávno provedená geofyzikální 
prospekce tábora a terénní sondáž v jeho 
části, díky kterým se podařilo rozšířit infor-
mace, získané z leteckých snímků a geolo-
gických vrtů. Byly například získány nové 
poznatky o konstrukci tábora v prostoru 
brány na severní straně, dále asi 15 m seve-
rozápadně od ní byl zjištěn asi 270 m dlou-
hý příkopovitý útvar, paralelní se západní 
hranou tábora. Z příkopu pochází unikátní 
nález nepálených cihel, které byly součás-
tí hradby, což může být dokladem snahy 
Římanů vybudovat zde stálejší opevněný 
útvar. V dosud poznaných  krátkodobých 
táborech středního Podunají nebylo nic 
podobného nalezeno. Přestože krátkodobý 
římský tábor u Charvátské Nové Vsi není 
v terénu čitelnou archeologickou památ-
kou, do tohoto seznamu byl zařazen jako 
reprezentant přínosu letecké archeologie 
pro identifikaci jinak nezjistitelných struk-
tur. [dv]

Literatura: Bálek – Šedo 1998; Droberjar 
2002; Komoróczy et al. 2014; Šedo 2001; 
Vlach 2008.

Okolí:
(1) Valtice (BV), tvrziště Aloch (Kuperk) 
a stejnojmenná ZSV: N 48°45‘48.47“,  

postoupila do značné vzdálenosti na se-
ver od této oblasti (Modřice, Hulín-Pravčice 
a Olomouc-Neředín).

Popis: Tábor v Charvátské Nové Vsi byl ob-
jeven J. Kovárníkem v roce 1996 při letecké 
prospekci. Nachází se v polní trati Veliké 
za kovárnou, plocha tábora se rozprostírá 
na pravobřežní štěrkové terase řeky Dyje, 
v nadmořské výšce kolem 165 m n. m. Je 
zhruba kosodélného půdorysu, orientova-
ný delší osou ve směru severo-severozápad 
– jiho-jihovýchod, jeho rozloha činí cca 41 
ha a je tak jedním z největších dosud zná-
mých římských krátkodobých táborů na 
Moravě. Typickým znakem tohoto typu 
římských táborů je to, že jde o nezastavě-
ný prostor pro rozložení vojenských stanů 
a uskladnění zásob, opevněný hrotitým 
příkopem (a) s průřezem ve tvaru písmene 
„V“ a náspem z vykopané zeminy, přeru-
šeným dvěma až šesti vstupními branami 
s předsunutými příkopy, tzv. *tituly. Kom-
pletně dochovány jsou severní a západní 
strany tábora o délkách 530 m a 745 m,  
jižní strana měla předpokládané rozměry 
567 m a východní 805 m. Tábor měl zřej-
mě šest vstupních bran s tituly, z nichž čtyři 
jsou archeologickými metodami doložené 
(B–E) a dvě jsou předpokládané v jižním 
a jihozápadním průběhu příkopu. Šířka pří-
kopů na úrovni povrchu podloží se pohy-

	Letecký	pohled	na	severozápadní	nároží	tábora.	Foto	M.	Bálek	1998



	Profil	příkopu	odkrytý	při	sondáži.	Foto	M.	Vlach	2013

	Pohled	na	pece,	nalezené	uvnitř	tábora.	Foto	M.	Vlach	2013

E 16°46‘33.26“ (4,7 km). 
(2) Břeclav (BV), velkomoravské hradiště 
Pohansko: N 48°43‘44.33“, E 16°53‘47.91“ 
(6,2 km).

(3) Pohansko u Nejdku (BV), slovanské 
nížinné hradiště: N 48°49‘16.22“,  
E 16°46‘0.65“ (7,5 km).
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Navigační bod: N 49°22‘48.57“,  
E 17°42‘6.45“ (rozhledna na severovýchod-
ním okraji hradiště); N 49°22‘32.59“,  
E 17°41‘58.63“ (jihozápadní strana hradi-
ště).

Přístup: Z Bystřice pod Hostýnem autem 
nebo linkovým autobusem až pod vrch Hos-
týn, pak pěšky.

Význam: Výborně strategicky položené 
pravěké hradiště a keltské oppidum, které 
bylo zejména centrem dálkového obchodu 
na jantarové stezce. Genius loci lokality po-
tvrzuje i její pozdější funkci jako význam-
ného křesťanského poutního místa v novo-
věku.

Historie: První historická zpráva hovořící 
o *valech na Hostýnu pochází již z roku 
1672. Počátek vědeckého zájmu o nale-

Pravěké hradiště a keltské 
oppidum Hostýn
Chvalčov, okr. Kroměříž, Jihomoravský kraj
1300–50 př. Kr.

ziště spadá do poslední čtvrtiny 19. stole-
tí, kdy zde prováděli výzkumy K. J. Maš-
ka a M. Kříž. Podrobně popsal *hradiště  
B. Dudík a jeho plán vytvořil V. Houdek. 
Ve 30. letech 20. století byly při stavebních 
úpravách získány další nálezy, které zpra-
coval J. Skutil. V letech 1970–1978 zkoumal 
hradiště K. Ludikovský, který také v roce 
1984 zpracoval katalog starších nálezů. 
Záchranné *archeologické výzkumy zde 
provedli v letech 1987–1989 J. Čižmářová  
s M. Šmídem, v roce 1999 A. Matějíčková, 
2010 I. Čižmář a v roce 2012 D. Parma. Zmí-
něné terénní výzkumy doložily složitý vývoj 
hradiště s častými přestavbami *opevnění, 
prováděnými k posílení obranné funkce 
lokality. Opevněné hradiště zde bylo vybu-
dováno lidem lužických popelnicových polí 

0,1 km

	Val	na	jihovýchodní	straně	hradiště	v	pohledu	od	
severu.	Foto	P.	Vachůt	2007



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska128 129Pravěké hradiště a keltské oppidum Hostýn  Chvalčov, okr. Kroměříž, Jihomoravský kraj

v pozdní době bronzové a následně užíváno 
i příslušníky platěnické kultury v době hal-
štatské. Další významná etapa osídlení vrchu 
Hostýn nastává v pozdní době laténské, kdy 
zde keltské obyvatelstvo vybudovalo *oppi-
dum. Později jsou známy již jen sporadické 
doklady slovanského osídlení v 10.–14. stole-
tí. Od 17. století až do současnosti je Hostýn 
významným poutním místem, proto byl na 
jeho *akropoli postaven barokní poutní kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie.

Popis: Pravěké hradiště, keltské oppidum 
a současně i novověké poutní místo se roz-
kládá na vrcholu hory Hostýn 735 m n. m. 
Hradiště o rozloze necelých 20 ha je oválné-
ho půdorysu a je umístěno na dvojici vrcho-
lů, spojených protáhlým sedlem. Vnitřní plo-
cha lokality je zatravněna, v její jižní části na 
jednom z vrcholů stojí barokní poutní kostel 
(a), po obvodu a na srázech je pak kopec 
zalesněn. Fortifikační prvky hradiště jsou 
tvořeny obvodovým valem (B) vysokým při-
bližně 4 m (na jihozápadní straně dosahuje 
výšky až 8 m) a před ním probíhajícím příko-
pem (C). Při výzkumu tělesa valu bylo zjiště-
no, že jeho podstatná část byla vybudována 
příslušníky lužické kultury, dále byl několi-
krát přestavován a zvyšován v období kultu-

ry slezské v pozdní době bronzové a kultury 
platěnické ve starší době železné. V době 
existence oppida, kdy nebylo jeho osídle-
ní příliš intenzivní, byla upravována pouze 
jeho vrchní část. V nejmohutněji opevněné 
jihozápadní části se nachází původní vstup 
do hradiště, *klešťovitá brána zvaná Slav-

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 
2002; Čižmář 2004; Čižmářová 2004, Parma 
2012.

Okolí:
(1) Chvalčov (KM), zřícenina hradu Obřany: 
N 49°22‘1.05“, E 17°43‘59.48“ (2,8 km).
(2) Rusava (KM), relikty hrádku Skalný:  
N 49°21‘47.65“, E 17°42‘46.29“ (1,9 km).
(3) Brusné (KM), zřícenina hradu Křídlo:  
N 49°21‘22.64“, E 17°39‘52.37“ (3,5 km).
(4) Žopy (KM), pravěké hradiště Lysina:  
N 49°20‘26.23“, E 17°38‘43.32“ (5,7 km).

kovská (D), vybudovaná v době halštatské, 
patřící k nejmohutnějším branám tohoto 
typu na Moravě. Fortifikace je přerušená 
i na severovýchodní straně, zde se však ne-
podařilo prokázat, zda se jedná o další vstup 
do hradiště nebo o pozdější úpravu, která 
s jeho existencí nesouvisí. Keltské oppidum 
Hostýn bylo významným mocenským, řeme-
slnickým a obchodním střediskem střední 
Moravy. Zejména díky své poloze na spojnici 
mezi Moravou a Slezskem hrálo důležitou 
roli strategického centra, kontrolujícího 
bezpečnost dálkového obchodu na Jantaro-
vé stezce. [dv]

	Pohled	na	lokalitu	od	jihu.	Foto	M.	Bálek	2003

	Pohled	na	jižní	část	plochy	hradiště.	Foto	P.	Vachůt	2007
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Navigační bod: N 49°5‘59.50“,  
E 16°22‘36.70“ (prebysterium),  
N 49°6‘0.64“, E 16°22‘38.03“ (Ve Sboru 15), 
N 49°5‘58.61“, E 16°22‘31.11“ (Krumlovská 8).

Přístup: Možnost parkování přímo před 
areálem v ulici Ve Sboru a v záchytné síti 
parkovišť v centru městečka, nebo od auto-
busové zastávky Ivančice, náměstí za kostel 
Nanebevzetí pany Marie, ulicí Mlýnskou do 
ulice Ve Sboru, přibližně 200 m od kostela.

Význam: Doklad souboru torzálně docho-
vaných staveb historického areálu bývalého 
bratrského sboru, prezentace presbyteria 
kostela a studny jako mimořádně význam-
né památky. Areál má spojitost s tiskárnou 
v Kralicích nad Oslavou.

130 131Pozůstatky bratrského kostela a studny  Ivančice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

první moravská manufaktura. Velký požár 
Ivančic v roce 1757 zničil loď i budovy sbo-
ru. Po roce 1758 se v části budov nachá-
zela papírna a v další části palírna. V roce 
1807 se objekt stal majetkem židovského 
palírníka Weise a v této rodině zůstal až 
do 30. let 20. století. Do dnešní doby se 
dochovala věžovitá stavba (1), opravená 
v letech 1955–1957, a volně stojící stavení 
(2), jehož přízemí je zaklenuté renesanční 
*hřebínkovou klenbou na střední *pilíř. Při 
sboru pracovala bratrská tiskárna, založená 
v roce 1562 po příchodu Jana Blahoslava, 
který do Ivančic přišel v roce 1558. V Ivan-
čicích vzniklo centrum bratrských biskupů 
a vysoké úrovně dosáhlo také místní škol-
ství. Přestože se Pertold z Lipé zavázal bra-
try chránit, rozhodlo se v roce 1578 vedení 
*Jednoty bratrské přemístit tiskárnu na 
méně exponované místo do Kralic nad Os-
lavou na panství Jana staršího ze Žerotína. 
Naproti kostelu byla roku 1574 postavena 
bratrská vyšší škola (Ve Sboru 15), kde stu-
doval např. Karel z Lichtenštejna, pánové 
z Kounic i Karel starší ze Žerotína. Budova 
byla upravovaná roku 1919 a později ještě 
rozšiřovaná přístavbami. K ní patřila pů-
vodně také kolej pro studenty i učitele. Na 
budově, která slouží k bytovým účelům, se 

Pozůstatky bratrského kostela  
a studny 
Ivančice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Po letech 1536–1623, novověk

Historie: Areál bratrského sboru se nachází 
v jižní části města za historickými *hrad-
bami mezi bývalým mlýnským náhonem, 
který vedl k mlýnu na Rovni, a potokem 
protékajícím ulicí za hradbami, zvaným 
rovněž Potůček. Bratrský sbor byl založen 
po r. 1536, kdy byl v Ivančicích zakoupen 
dům na jižním předměstí za hradbami. Od 
60. let 16. století až do počátku 17. století 
se areál značně rozšířil, ale jeho skutečnou 
velikost lze odhadovat. Vznik sakrální stav-
by je kladen do počátku 40. let 16. století. 
Sbor zanikl roku 1623 v důsledku bělohor-
ské porážky a konfiskace majetku Pertolda 
z Lipé, účastníka stavovského povstání. Bu-
dovy sboru zanikaly postupně. Asi po roce 
1623 bylo zbořeno *presbyterium a krátce 
po roce 1660 byla v budově sboru umístěna 

	Základy	presbyteria	a	studny	odhalené	
archeologickým	výzkumem.	V	pozadí	pozůstatek	zdi	
lodi	kostela	a	věžovitá	stavba.	Foto	A.	Knechtová	
2004

0,05 km

dodnes zachoval renesanční *portál (Krum-
lovská 8).

Popis: *Archeologický výzkum v roce 1980 
odkryl základy *presbyteria (a), jižní zeď 
*lodi (B) a zasypanou studnu (C). Zdivo 
presbyteria z lomového kamene tvoří pů-
dorys nepravidelně zalomeného protáh-
lého tvaru s pěti *opěrnými pilíři na náro-
žích. Střední příčná východní část zdi (3) 
původně se třemi (dnes dvěma) *nikami 
je pozdějšího původu (zřejmě z počátku  
17. století), kdy bylo presbyterium staveb-
ně odděleno od lodi. Za ní byla v polovině  
18. století (patně po požáru 1757) postave-
na stodola nad půdorysem presbyteria. Tato 
příčná zeď byla proto dříve považována za 
závěr modlitebny kostela. Na západní stra-
ně byl kostel ukončen předsíní (D), přiléha-
jící k věži i hlavní budově. V bezprostřední 
blízkosti středového opěráku presbyteria 
byla objevena 4,5 m hluboká studna vyzdě-
ná nasucho kladenými kameny. Její výplň 
tvořily zlomky keramických nádob a rene-
sančních kachlů, skla, knižních kování, ze-
jména spon, a další kovové i jiné předměty 
z přelomu 16. a 17. století. Významným 
nálezem pro dataci studny bylo kromě 
mincí pečetidlo s vročením 1611, které se 
nacházelo ve vrstvě stavební destrukce bez-
prostředně nad vnějším okrajem studny. To 
naznačuje, že byla zasypána jednorázově 
snad kvůli poškození či zřícení presbyte-
ria v důsledku pobělohorských událostí.  
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trského sboru, tiskárny a reformačního 
humanisty Jana Blahoslava by si celý areál, 
který prozatím patří mezi ohrožené památ-
ky, zasloužil zásadnější opravu. [ak]

Literatura: Vaněk 1984; Šebela – Vaněk 
1982, 1985; Samek 1994; Holub – Merta 
2003.

Okolí: 
(1) Ivančice (BO), hradby z přelomu  
15. a 16. století: N 49°6‘1.51“,  
E 16°22‘39.28“ (100 m).
(2) Ivančice (BO), židovský hřbitov:  
N 49°6‘21.02“, E 16°22‘29.17“ (700 m).
(3) Ivančice (BO), pravěké a raně středově-
ké hradiště Réna: N 49°5‘24.34“,  
E 16°23‘41.45“ (po červené značce od 
železniční stanice – 1,7 km). 

Zjišťovací sondou byl zachycen ještě menší 
zděný objekt pravoúhlého tvaru (snad od-
padní jímka), také s bohatým nálezovým 
materiálem. V následujících  letech probí-
hal zjišťovací výzkum ve vnitřním prostoru 
bývalé lodi (E), předsíně kostela a vnitřku 
věžovité stavby. V roce 2002 proběhl při 
výstavbě prodejny potravin výzkum, který 
upřesnil a doplnil starší průzkumy. Budovu 
tvořila na hlínu zděná kamenná konstruk-
ce, odebrané vzorky z trámových konstruk-
cí byly *dendrochronologickou analýzou 
datovány do závěru 16. století. Vzhledem 
k historickému a kulturnímu významu bra-

	Renesanční	portál	studentské	koleje	(Krumlovská	8).	
Foto	A.	Knechtová	2015

	Městské	hradby	s	pozůstatky	Nové	brány	začleněné	do	obytného	domu.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Pozůstatky	obvodových	zdí	lodi	a	předsíně	kostela	přiléhající	k	věži	a	hlavní	budově.	Foto	A.	Knechtová	
2015

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska132 133Pozůstatky bratrského kostela a studny  Ivančice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 50°14‘48.90“,  
E 17°28‘58.10“ (Janov – náměstí).

Přístup: Po hraničním hřebeni (ČR – Polsko) 
na severní hranici katastrů Petrovic, Jano-
va a Jindřichova vede turistická značená 
cesta Główny Szlak Sudecki (výchozí bod –  
zastávka autobusové dopravy Petrovice,  
rozcestí, odtud po modré značce severozá-
padně směrem k napojení na hraniční turi-
stickou cestu). Agrární stavby v okolí Čerto-
va kamene jsou dostupné polními a lesními 
cestami z Janova.

Význam: V rámci České republiky výjimečný 
příklad dobře dochované agrární formy re-
liéfu s neobyčejně širokou škálou jeho cha-
rakteristických prvků, tj. agrárních teras, 
hald, zdí, valů a staveb. Doklad přeměny 
přírodní krajiny v kulturní a také její histo-
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městečko, kterému byl v roce 1546 udě-
len horní řád pro stříbrné doly. V západní 
části intravilánu Janova tak vzniklo malé 
obdélné náměstí, při jehož severovýchod-
ním koutu byl patrně s určitým odstupem 
založen kostel. O dobývání stříbra v sever-
ní části janovského katastru svědčí řada 
místních názvů, pozůstatky důlní činnosti 
ovšem nejsou v terénu prakticky patrné, 
což svědčí o tom, že se těžba zdejších málo 
vydatných ložisek ukázala záhy jako neren-
tabilní a byla zastavena, příp. se jednalo jen 
o průzkumné práce nutné k udržení výsad 
horního města.

Popis: Vzájemně propojené intravilány obcí 
Petrovice, Janov a Jindřichov leží v údolí 
vymodelovaném horním tokem řeky Oso- 
blahy ve střední části Zlatohorské vrchoviny. 
Nadmořská výška vrcholových partií na hra-
nicích jejich katastrů dosahuje 450–785 m  
a až do těchto poloh místy zasahovala ze-
mědělsky obdělávaná plocha. Vysoká ske-

Agrární reliéf v okolí Petrovic, 
Janova a Jindřichova
Janov u Krnova, Petrovice ve Slezsku, Jindřichov ve Slezsku, okr. Bruntál, Moravskoslezský 
kraj
13. – 1. polovina 20. století

rické podoby postupně stírané zalesňová-
ním zemědělské půdy.

Historie: Počátky osídlení území při horním 
toku řeky Osoblahy jsou spojeny s koloni-
začními aktivitami olomouckého biskupa 
Bruna ze Schauenburku, který zde před 
rokem 1267 založil vsi Petrovice, Janov 
a Jindřichov. Jedná se o dlouhé lesní láno-
vé vsi, kde na dvě řady usedlostí lemujících 
vodní tok navazovala záhumenicová *plu-
žina rozměřená na lány (franské) o střední 
výměře 25,855 ha. Až do závěru 16. století 
byly tyto vsi jako tzv. stolní statky v přímém 
držení olomouckého biskupství a vazbu 
k němu neztratily ani později, kdy se staly 
statky lenními, a jako součást Osoblažska 
spoluvytvářely jednu z moravských enkláv 
ve Slezsku. Ještě předtím ale biskup Jan I. 
Thurzo povýšil Janov na svobodné horní 

	Agrární	krajina	v	okolí	Janova.	Letecký	pohled	od	
severovýchodu.	Foto	M.	Zezula

0,5 až 10 km

letovitost (kamenitost) zdejších půd a ener-
gie reliéfu (výšková členitost) jsou příčinou, 
že se zde v rámci České republiky setkává-
me s jednou z největších koncentrací ag-
rárních staveb, teras, valů a hald (příp. též 
kamenice, hromadnice, *snosy). Tyto histo-
rické krajinné prvky vznikly v důsledku sta-
letí trvajícího sbírání kamení z polí a snahy 
o jeho uskladnění v prostorově úsporných 
formách na hranicích jednotlivých parcel 
(lineární útvary – valy, zdi), nebo dle míst-
ních podmínek také v jejich ploše (haldy, 
terasy, stavby). Došlo tak k výraznému 
přemodelování zdejšího reliéfu a spolu 
s tím i zpomalení eroze a zvýšení bonity 
zemědělské půdy. Protože nové kameny vy-
stupují do půdních vrstev z povrchu navě-
tralého skalního podloží (eluvium) každo-
ročně, bylo nutno jejich sběr stále opakovat 
a některé zdejší agrární zdi a valy dosahují 
značných rozměrů. Především v jižní části 
katastru Janova (jižní a jihovýchodní úbočí 
vrchu Čertův kámen) se tak setkáváme se 
stavbami nepravidelného půdorysu, jejichž 
obvodové lícované zdi skládané z plochých 
kamenů dosahují výšky až 2 metry, vnitřní 
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prostor je pak vyplněn haldou nepravidel-
ných kamenů menších rozměrů. Stejnou 
technikou jsou budovány také dlouhé zdi 
mezi jednotlivými polnostmi, jejichž šířka 
místy dosahuje také několika metrů a jako 
pustá půda (Öde) byly zaznamenány již  
v 1. polovině 19. století v indikačních ski-
cách Stabilního katastru. V nyní zalesně-
ném území na úbočí Malé a Velké Stříbrné 
(785 m n. m.) severně od Janova se naproti 
tomu setkáváme se stavbami kruhové-
ho půdorysu, v některých případech po 
stranách doplněného menšími zídkami, 
a také s různě velkými haldami pokrytými 
sbíraným kamenem. Průzkum jedné z nich 
provedený v rámci geologického mapová-
ní území doložil, že jejich jádro je tvořeno 
rubaninou hornického původu, v rámci 
které se vyskytovala také drcená křemenná 
žílovina s rudními zrnky a shluky a nalezen 
zde byl rovněž železný hornický nástroj 
(špice). Nad haldou byla patrná také mělká 
prohlubeň, takže je pravděpodobná určitá 
spojitost těchto staveb s hornickou činností 
a může se tak jednat o projev snahy elimi-
novat zábor zemědělské půdy využitím již 
existujících odvalů ke snosu kamení z okolí 
po ukončení těžební činnosti. [zez]

Literatura: Hosák 1936 a 1965; Prix – Zezula 
2003; Skácel – Fojt – Škoda 2006; Riezner 
2007.

Okolí:
(1) Pokrzywna, Zamkowa Góra (okr. Prud-
nik, Polsko), středověká fortifikace na 
severovýchodním úbočí Biskupské kupy 
vystavěná v 1. polovině 14. století pravdě-
podobně opavským vévodou Mikulášem II.  
k zajištění dolování v okolí Zlatých hor:  
N 50°16‘23.55“, E 17°27‘32.62“ (3,4 km).
(2) Prudnik (okr. Prudnik, Polsko), město 
založené po polovině 13. století Vokem I. 
z Rožmberka, Muzeum Ziemi Prudnickiej 
s expozicí k dějinám města, zbytky hradu 
(tzv. Vokova věž) a městského opevnění 
(Arzenál, sídlo muzea; věž Dolní brány):  
N 50°19‘16.92“, E 17°34‘49.32“ (10 km).
(3) Zlaté Hory (JE), Údolí ztracených štol, 
hornický skanzen a replika středověkého 
zlatorudného mlýna, středověká rýžoviště 
na úpatí Příčné hory, množství montánních 
objektů na Příčné hoře se středověkou osa-
dou, zpřístupněných dvěma naučnými stez-
kami: N 50°15’4.76”, E 17°22’0.28” (8,3 km).

	Plužina	s	agrárními	stavbami	v	indikační	skice	Stabilního	katastru	z	roku	1836	(k.	ú.	Jindřichov	ve	Slezsku,	trať	
Pfannenried	severně	od	Svinného	potoka).	Zemský	archiv	v	Opavě

	Stavba	kruhového	půdorysu	na	úbočí	Velké	Stříbrné.	Foto	M.	Zezula
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°15‘40.35“,  
E 17°22‘56.47“.

Přístup: Na jižním konci vesnice Jarohněvi-
ce po cestě mezi poli jihovýchodním smě-
rem asi 300 m, cesta pokračuje do  lesa 
zvaného „Obora“, v jehož západní části se 
nachází mohylník.

Význam: Raně středověký mohylník s kos-
trovým způsobem pohřbívání.

Historie: Mohylník byl v roce 1884 objeven 
J. Wanklem. Tento významný moravský 
badatel objevil 17 *mohyl, z nichž čty-
ři prozkoumal. Jedenáct mohyl současně 
prokopal F. Přikryl. Další dvě byly později 
objeveny u Drahlova, jejich archeologický 
výzkum proběhl v roce 1892. 
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ptačí skelet a hrobový inventář tvořil nůž, 
sekera a keramická nádoba. V mohyle  
č. (6), na dně hrobové jámy, ležela špatně 
zachovalá kostra. U pravé ruky zemřelého 
byl nalezen ptačí skelet s dravčími drápy, 
u levé ruky ležel pazourek, u nohou želez-
né ostruhy a keramická nádoba. U levého 
lýtka lidské kostry byl objeven další skelet 
malého zvířete, zřejmě netopýra. Přes kost-
ru zemřelé osoby leželo železné kopí. Při 
výzkumu mohyly č. (7) byl na dně hrobové 
jámy nalezen skelet, za jehož temenem 
ležel železný hřebík, pocházející  zřejmě 
z rakve. U levé ruky zemřelého se nacháze-
la sekera, u nohou rozpadlá nádoba a vlevo 
byly nalezeny železné hroty šípů. V mohyle 
č. (8) byla na dně hrobové jámy objevena 
zetlelá kostra, po jejíž levé straně v úrovni 
spánku byla opět zjištěna ptačí kostra. Na 
prostředníku pravé ruky měl zemřelý dutý 
bronzový prsten. Výbavu hrobu tvořila ještě 
sekera a dvě nádoby. V mohyle č. (9) byla 
v hrobové jámě objevena zetlelá kostra 

Slovanské mohylové pohřebiště 
v Jarohněvické Oboře
Jarohněvice, okr. Kroměříž, zlínský kraj
9. – počátek 10. století

Popis: *Mohylník se nachází v lese Obora, 
na svahu sklánějícím se severovýchodním 
směrem k Jarohněvicím. Historicky byl po-
jmenován dle starých výzkumů podle obce 
Jarohněvice, ale samotný areál mohylní-
ku leží na katastrálním území Kotojedy. 
Mohyly ležely ve čtyřech řadách. Dnes je 
v terénu patrných 13 potvrzených mohyl. 
Největší z celého mohylového pohřebiště 
byla mohyla č. (1). Její výška dosahovala  
60 cm a obsahovala hrob v hloubce 100 cm. 
Na dně hrobové jámy byla položená deska, 
pod níž ležel skelet muže středního věku. 
Hrobový inventář tvořil nůž, přezka, seke-
ra, meč a dvě ostruhy. Sondáž mohyly č. (2) 
neobsahovala žádné nálezy. V mohylách  
č. (3 a 4) byly objeveny silně strávené kostry 
bez milodarů. Na dně hrobové jámy v mo-
hyle č. (5) byla nalezena dobře zachovalá 
kostra. Po pravé straně lebky byl nalezen 

	Mohyla	č.	1.	Foto	B.	Machová	2010 a hrobovou výbavu tvořil nůž. Pod povr-
chem násypu mohyly č. (10) byla nalezena 
přezka. Na dně hrobové jámy v této mohyle 
byla pouze lebka s krčními obratli, nožem 
a nádobou. V mohyle č. (11) byla na dně 
hrobové jámy nalezena zetlelá kostra. Hro-
bovou výbavu tvořily dvě náušnice na hrudi, 
nůž v levé ruce, kování vědérka u levé nohy 
a nádoby u pravé nohy. Součástí výbavy byl 
opět ptačí skelet, tentokrát objevený u pra-
vého chodidla kostry. Mohyla č. (13) ob-
sahovala dvojhrob – 30 cm pod povrchem 
ležela kostra ženy a muže bez milodarů. 
Mohyly č. (14 a 15) obsahovaly silně stráve-
né rozpadlé skelety bez milodarů. Doklady 
pohanských rituálních praktik, jakož i ná-
ušnice s velkými závěsky, nasvědčují vzniku 
mohylníku někdy kolem poloviny 9. století. 
Podle nálezů z hrobů, zejména podle meče 
z mohyly č. (1), a podle nalezené vyspělé 
keramiky se lze domnívat, že byl mohylník 
využíván k pohřebním účelům až do konce 
9. či počátku 10. století. Archeologické ná-
lezy jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci a v Muzeu Kroměřížska. [bm]

0,6 km



Literatura: Wankel 1888; Přikryl 1890; Do-
stál 1966; Machová 2015.

Okolí: 
(1) Kotojedy (KR), pravěké hradiště v lese 
Hvězda: N 49°15‘42.48“; E 17°23‘18.13“ 
(580 m).
(2) Velké Těšany (KR), větrný mlýn  
z 1. poloviny 19. století: N 49°14‘24.81“,  
E 17°24‘41.91“ (3 km).
(3) Kroměříž (KR), středověké město:  
N 49°17‘55.07“; E 17°23‘36.06“ (4,4 km).
(4) Hradisko (KR), pravěké hradiště Vino-
hrádky: N 49°19‘17.98“; E 17°20‘47.83“ 
(7,4 km).

	Původní	plán	mohylníku.	Podle	F.	Přikryla	1890

	Skelet	a	rozložení	milodarů	v	mohyle	č.	1.		
Podle	F.	Přikryla	1890
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Navigační bod: N 49°5‘6.21“,  
E 15°52‘53.16“.

Přístup: Od jihozápadního konce města 
po silnici vedoucí do Moravských Budějo-
vic, hradiště se nachází severozápadně od 
silnice přibližně po 1 km, částečně na poli 
a v lese nad potokem Rokytkou.

Význam: Jedno z největších výšinných 
opevněných sídlišť horákovské kultury 
z doby halštatské na jižní Moravě, osídle-
né i v dalších obdobích pravěku a v době 
slovanské.

Historie: *Hradiště objevil počátkem 20. sto- 
letí J. Palliardi, který při výzkumu získal 
nálezy z doby halštatské a snad i z doby 
hradištní, uváděny jsou později i soudobé 
objekty. V roce 1927 uváděl  bohaté sídlišt-
ní nálezy z této lokality F. Vildomec, v roce 
1928 se o hradišti zmiňuje také I. L. Červin-
ka. V roce 1950 proběhl *archeologický vý-
zkum M. Mazálka, který ve třech sondách 
na západním svahu hradiště zachytil zbytky 
kamenné hradby, kterou podle nálezů ča-
sově zařadil do horákovské kultury doby 

142 143Pravěké hradiště Hradisko  Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

laténské M. Čižmář usuzuje, že opevnění 
mohlo být postaveno až v této době. Další 
fungování lokality jako opevněného sídla 
také v mladší době hradištní připouští na 
základě starších nálezů Z. Měřínský.

Popis: Hradiště trojúhelníkovitého tvaru 
o rozloze přibližně 5 ha se rozkládá na ne-
vysoké ostrožně s místním názvem Hradis-
ko, případně Bydliska, nad pravým břehem 
říčky Rokytky v nadmořské výšce 440 m.  
Jeho opevnění bylo tvořeno kamenným 
*valem, širokým asi 4 m, zachovaným po-
dél jižní, západní a severní strany, na hraně 
svahů, spadajících ke zmíněné vodoteči. 
Celá plocha hradiště se v současné době 
nachází v prostoru pole, které bylo i v mi-
nulosti zemědělsky obděláváno, takže 
z nejpřístupnější jihovýchodní strany jsou 
všechny případné známky fortifikace se-
třeny. Opevnění zde však určitě bylo, a dá 
se předpokládat, že ještě výraznější, než 
na zbylých stranách, protože povrch je zde 
plochý a k zajištění ochrany nebylo mož-
no využít přirozených terénních bariér. Na 
příkladu jaroměřického Hradiska je možno 
názorně ukázat, jak výrazný devastační 
účinek na pravěké opevňovací prvky měla 
staletí probíhající zemědělská činnost. [dv]

Pravěké hradiště Hradisko
Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč, Kraj Vysočina
750 př. Kr. – 10. století

halštatské. Hradištěm se dále zabývali J. Ne-
kvasil, J. Kovárník a V. Podborský, který hra-
diště popsal v monografii o jihomoravských 
halštatských sídlištích. Na základě vyhodno-
cení staršího nákresu S. Vejtasy, odvolávají-
cího se na výzkum J. Palliardiho, byla plo-
cha hradiště dlouhodobě mylně vymezena 
na 30 ha, tedy šestinásobek jeho skutečné 
rozlohy. Nové zhodnocení hradiště na zá-
kladě předchozích poznatků, vyhodnocení 
jeho zobrazení na indikační skice z roku 
1824, geodetického zaměření a *letecké-
ho průzkumu M. Bálka provedl M. Čižmář, 
který své závěry publikoval v  článku z roku 
1999 a následně v encyklopedii o morav-
ských hradištích z roku 2004. Na základě 
rozboru pramenů nově stanovil osídlenou 
plochu lokality na 5 ha. I to znamená, že 
pokud opevnění pochází z halštatské ho-
rákovské kultury, bylo jaroměřické hradiš-
tě jednou z největších opevněných lokalit 
z této doby na jižní Moravě. Významnou 
roli naleziště potvrzují také četné doklady 
osídlení lidem horákovské kultury v nejbliž-
ším okolí. Ovšem díky této pro horákovská 
hradiště netypicky velké rozloze a četným 
zde nalezeným dokladům osídlení v době 

	Pohled	na	plochu	hradiště	od	východu.		
Foto	V.	Čeček	2015

0,6 km

Literatura: Koštuřík 1986; Čižmář 1999, 
2004; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002.

Okolí:
(1) Lesůňky (TR), tvrziště: N 49°6‘27.79“,  
E 15°50‘41.59“ (3,4 km).
(2) Myslibořice (TR), tvrziště Ostrá Louka 
(Lykodery):  N 49°7‘6.63“, E 15°57‘58.82“ 
(7,4 km).
(3) Biskupce u Hrotovic (TR), pozůstatky 
hrádku: N 49°2‘21.90“, E 16°0‘44.49“  
(10,9 km).
(4) Čáslavce (TR), zámek Sádek se zachova-
lými stopami původního hradu, pod ním 
leží nejsevernější vinice na Moravě:  
N 49°9‘29.59“, E 15°48‘14.01“ (9,8 km).
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	Letecký	pohled	na	hradiště	od	západu.	Foto	M.	Bálek	2000

	Centrální	plocha	hradiště.	Foto	R.	Bíško	2011
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Navigační bod: N 50°21‘51.80“,  
E 16°58‘57.04“ (vstup). 

Přístup: Z Javorníku od rozcestníku Jánský 
Vrch, zámek na jih po červené turistické 
značce, přibližně 3,9 km. Případně od roz-
cestníku Račí údolí po modré značce podél 
Račího potoka, u rozcestníku Pod Rychleby 
změnit směr na červenou značku (přibližně 
1,7 km), nebo od Račího údolí po zelené na 
Čertovy kazatelny, kde se trasa napojí na 
červenou značku (1,6 km).

Význam: Zřícenina středověkého hradu, 
který byl součástí systému fortifikací na 
Javornicku, chránil stezku probíhající údo-
lím od Javorníku na Karpno do Kladska. Na 
počátku 20. století byla odkrytá ruina kon-
zervovaná a upravená jako vyhlídkový bod 
podle dobových romantizujících představ.

Středověký hrad Rychleby
Javorník-město, okr. Jeseník, Olomoucký kraj
14. století

Historie: Původní jméno *hradu není 
známo, chybí o něm zprávy v písemných 
pramenech. Německý název Reichenstein 
dostal hrad v nové době podle pohoří.  
A. V. Šembera tento horský hřbet nazval 
Rychleby a tím byl dán počeštěný název 
hradu. Předpokládá se, že byl spolu s Pus-
tým zámkem, ležícím na protější straně 
údolí, založen k ochraně zde probíhají-
cí obchodní stezky. Stalo se tak v závěru  
13. nebo pravděpodobněji na počátku  
14. století. Pozůstatky zdiv byly odkryty až 
v letech 1903–1904 a 1909–1910 při terén-
ních pracích pod vedením B. Königa. Zdivo 
z lomového kamene bylo podle publikova-
ných zpráv až o třetinu zvýšeno a doplněno 
podle dobových představ o původní podo-
bě hradu. Během výkopových prací bylo 
nalezeno i množství keramických, kovových 

2 km (z Račího údolí)

	Bergfrit	od	jihozápadu.	Foto	H.	Dehnerová
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a dalších artefaktů, jejichž zbytky jsou dnes 
uloženy ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
v Jeseníku, část ve Slezském zemském mu-
zeu v Opavě a v muzeu v Nise. Za zmínku 
stojí především hlaveň palné zbraně a plát-
ky destičkové zbroje. 

Popis: Zřícenina rychlebského hradu se na-
chází na skalnatém výběžku nad soutokem 
Račího potoka a drobné vodoteče přibližně 
3 km jihozápadně od zámku Jánský Vrch 
v Javorníku.
Jádro hradu jednoduché oválné dispozi-
ce s *bergfritem (a) a palácem obklopuje 
*parkán a z přístupných stran také příkop 
(K) hluboký 7 až 9 m a vnější *val (B), který 
se na východě rozšiřuje v plošinu, ze které 
byla padacím mostem přístupná branská 
budova (C). Nepravidelně oválné jádro hra-
du je vymezeno obvodovou zdí (L) silnou až 
2,6 m. V nejstarší fázi byl postaven bergfrit 
(průměr 10,25 m, vnitřní světlost 2 m), je-
hož torzo je vysoké asi 4 m, dále jednodílný 
palác (E) v západní části jádra, z něhož je 
dochovaná suterénní místnost se vstupní 

šíjí a snad i kruhová stavba, možná *cister-
na (průměr 3,5 m) při hradbě severozápad-
ně od bergfritu. Vnitřní areál byl později 
doplněn obdélnou nepodsklepenou stav-
bou (9 × 4 m) přizděnou k hradbě na jižní 
straně (f). Jižně od ní se nachází novodo-
bá vyhlídka kruhového půdorysu s točitým 
schodištěm (D).
Hradní areál byl později rozšířen o dvě bu-
dovy přiléhající k obvodové hradbě z vnější 
strany na západě a jihozápadě, na které 
navazuje parkánová zeď (G) silná 0,9–1,1 m.  
Vychází ze čtvercové budovy (H) na západní 
straně, kde je dochován úsek přibližně 10 m  
dlouhý; další úsek je zachován na severo-
západní straně, odkud zeď pokračuje smě-
rem k jihu, kde je parkán zdvojen a tera-
sovitě upraven. Parkán je široký 1,6–10 m.  
Na východní straně je v parkánové zdi za-
budovaná částečně předsunutá, dovnitř 
otevřená „věžovitá“ stavba (I). Z ní vychází 
jihovýchodním směrem zeď s branskou bu-
dovou, pod kterou se lomí a podél zdvoje-
ného parkánu vytváří malé lichoběžníkovi-
té *předhradí (J). Mezi těmito stavbami je 

	Vstupní	branka	na	parkán.	Foto	H.	Dehnerová



přestavěný na zámek: N 50°23‘22.16“,  
E 17°0‘0.96“ (3,9 km).
(3) Javorník-ves (JE), drobná fortifikace 
v Račím údolí: N 50°22‘46.59“, E 17°0‘19.69“ 
(2,4 km). 
(4) Javorník-ves (JE), kostel sv. Kříže, původ-
ní románsko-gotický kostel: N 50°23‘42.44“, 
E 17°0‘32.10“ (4 km).
(5) Javorník-ves (JE), tvrziště (soukro-
mý pozemek – běžně nepřístupné):  
N 50°23‘42.46“, E 17°0‘37.42“ (4 km).

ve zdi druhotně prolomen současný vstup-
ní otvor. Branská budova (4,5 × 5 m) byla 
opatřena tzv. *vlčí jámou. [hd, pš]

Literatura: Stumpf 1915; Goš 1976; Kouřil – 
Prix – Wihoda 2000.

Okolí: 
(1) Zálesí u Javorníka (JE), drobné středově-
ké opevnění Pustý zámek: N 50°21‘53.35“,  
E 16°59‘29.58“ (700 m).
(2) Javorník-město (JE), Jánský Vrch, hrad, 

	Pohled	z	bergfritu	na	novodobou	vyhlídku.	Foto	H.	Dehnerová

	Přístupová	plošina	k	branské	budově.	Foto	H.	Dehnerová
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Navigační bod: N 49°19‘22.39“,  
E 16°47‘57.54“.

Přístup: Pěšky z městyse Jedovnice od infor-
mačního centra (Palackého ulice) cca 5 km 
po červené turistické značce okolo rybníků 
Olšovec, Budkovan a Dubového rybníku do 
údolí Rakoveckého potoka.

Význam: Zaniklá středověká vesnice Bystřec 
zkoumaná systematickým *archeologickým 
výzkumem Moravského zemského muzea 
v Brně. Archeologický výzkum patří svým 
rozsahem k největším ve střední Evropě 
a přinesl velké množství poznatků, a to 
především o vývoji vesnického domu a ur-
banistické podobě středověké vesnice.

Zaniklá středověká vesnice 
Bystřec
Jedovnice, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
Polovina 13. století – počátek 15. století

Historie: Osada byla založena v rámci tzv. 
velké kolonizace ve 13. století pány z Hol-
štejna, kdy bylo v oblasti Drahanské vr-
choviny založeno asi 22 vesnic. Kolonizace 
probíhala ve dvou vlnách, první byla tvoře-
na domácími kolonisty, ve druhé, kdy byla 
založena většina vesnic včetně Bystřece, se 
jednalo o kolonisty pravděpodobně z Dol-
ního Rakouska. První písemná zmínka je 
ve výčtu vesnic panství z roku 1349, kde je 
vesnice uvedena pod názvem Mehrlinslag. 
Od roku 1371 se název objevuje v české po-
době jako Bystric nebo Bystrzecz. Po smr-
ti markraběte Jana Jindřicha v roce 1375 

5 km

	Prezentace	základů	usedlosti	č.	XI.	Foto	R.	Stránská	
2015
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dochází ke sporům mezi jeho syny Joštem 
a Prokopem; do těchto bojů se zapojili 
i Holštejnové. Do roku 1397 je datována 
zpráva o jejich značném loupežení a zánik 
vesnice požárem na počátku 15. století je 
tak pravděpodobně spojen buď s odvetný-
mi akcemi, při nichž byla loupežnická sídla 
likvidována, nebo šlo o prosté loupežení 

jiné bojové skupiny. Vesnice je zmiňována 
jako součást holštejnského panství ještě 
k roku 1437, což svědčí o skutečnosti, že 
některé usedlosti byly obnoveny i po ná-
silném zániku vesnice. K roku 1464 je v pí-
semných pramenech uváděna jako pustá.

	Prezentace	základů	usedlosti	č.	X.	Foto	R.	Stránská	2015

	Pohled	na	lokalitu	od	jihovýchodu.	Foto	R.	Stránská	2015

Popis: Vesnice byla založena v údolí po 
obou březích Rakoveckého potoka, v nad-
mořské výšce 451–462 metrů, na cestě 
spojující dvě středověká centra – Jedovni-
ce s tvrzí a Račice s hradem. Dnes se jedná 
o plochu přibližně 600 × 200 metrů, na je-
jíž jižní straně jsou patrné výrazné terénní 
vlny, které byly využity pro stavbu domů. 

Původní vesnici tvořily usedlosti po obou 
březích potoka, rozmístěné přibližně v linii 
dvou nerovnoběžných přímek. Na přelomu 
13. a 14. stol. byla urbanistická podoba 
upravena, jižní strana byla založena po-
dle přímky a na starší zástavbu navázaly 
nové usedlosti. Na severní straně zástav-
ba částečně zanikla z důvodu opakujících 



se záplav v důsledku odlesnění svahů nad 
nimi. Nové usedlosti vznikly na méně strmé 
západní straně údolí a jejich rozmístění re-
spektovalo průběh potoka a terénní kon-
figuraci. Zástavbou obou břehů potoka se 
vesnice řadí mezi dlouhé lesní lánové vsi.
Na lokalitě byl od roku 1975 prováděn syste-
matický *archeologický výzkum, při kterém 
byl odkryt celý půdorys vesnice. Z  období 
největšího rozkvětu vesnice ve 14. století 
bylo doloženo 19 usedlostí, tvořených pře-
vážně obytnou jizbou a různým počtem 
hospodářských stavení. Různý počet *ko-
mor (od dvou do osmi) v těchto usedlostech 
dokládá i značné majetkové rozdíly mezi 
obyvateli vesnice. Archeologickým výzku-
mem byly doloženy stavby kůlové, srubové 
konstrukce, celokamenné komory (sýpky) 
a přístřešky lehké dřevěné konstrukce. Vel-
ké množství zjištěných movitých nálezů, 
především keramiky a železných předmětů, 
dokládá násilný zánik vesnice, kdy prchající 
obyvatelé zanechali na místě většinu svého 
majetku. Na základě výsledků archeologic-
kého výzkumu a *geofyzikálního měření je 
tak možné rekonstruovat způsob založení 
vesnice, vyměření parcel i jejich návaznosti 
na zaniklou *plužinu (pole) v bezprostřed-
ním okolí vesnice. Na jižním okraji lokality 
jsou umístěny informační tabule a zákla-
dovým zdivem je prezentován půdorys 
ojedinělého *trojdílného domu s velkou 
celokamennou komorou, který byl jako je-

diný obnoven po násilném zániku vesnice. 
Na jihovýchodním okraji vesnice, kde lou-
ka přechází v pás lesa, jsou prezentovány 
základy největší usedlosti s unikátním ná-
lezem studny, doposud jediné zjištěné na 
zaniklých vesnicích na Moravě. [rs]

Literatura: Černý 1992, Belcredi 2006a. 

Okolí: 
(1) Ruprechtov (VY), zaniklá středověká 
vesnice Vilémov: N 49°19‘2.88“,  
E 16°49‘21.96“ (1,5 km).
(2) Jedovnice (BK), zaniklá středověká 
vesnice Budkovany: N 49°19‘46.57“,  
E 16°46‘20.97“ (2,5 km).
(3) Ježkovice (VY), pravěké hradiště Čer-
nov: N 49°18‘6.90“, E 16°52‘2.99“ (5 km).
(4) Rychtářov (VY), hrad Kuchlov:  
N 49°19‘43.99“, E 16°52‘59.17“ (5,7 km).  

	Pohled	na	lokalitu	od	severozápadu.	Foto	R.	Stránská	2015

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska152 153Pravěké hradiště černov  Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj

Navigační bod: N 49°18‘7.04“,  
E 16°52‘2.95“. 

Přístup: Od dvora Pastviny v Rakoveckém 
údolí (přibližně 2 km severně od obce Ra-
čice) severním směrem po zelené turistické 
značce (odbočka na hradiště od značky asi 
100 m). Případně z centra obce Ježkovice 
severozápadním směrem po zelené turis-
tické značce, která nás přibližně po 3,3 km 
dovede přímo na hradiště.

Význam: Jediné časně laténské hradiště na 
Moravě, které bylo archeologicky zkou-
máno a datováno archeologickými nálezy. 
Patří k nejstarším lokalitám s keltským osíd-
lením i v rámci celé České republiky.

Historie: *Hradiště bylo objeveno F. Kou-
delkou v 90. letech 19. století. Do odborné 

Pravěké hradiště Černov
Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj
2. polovina 5. století – počátek 4. století př. Kr.

literatury je v témže období uvedli J. Knies 
a I. L. Červinka, kteří hradiště zařadili do 
slovanského a do středověkého období. 
Sondáže zde prováděl v roce 1938 J. Sku-
til, který získal materiál z doby laténské 
a slovanské, *opevnění však nesprávně 
přisuzoval druhé z nich. Další sondy na hra-
dišti prováděl v letech 1950–1953 E. Šimek 
se studenty brněnské prehistorie. Kromě 
nálezů z doby slovanské nalezl také latén-
skou keramiku, kterou datoval do pozdní 
doby laténské a hradiště proto považoval 
za *oppidum. Až náhodný nález *depotu 
železných předmětů z roku 1987, obsa-
hující řemeslnické a zemědělské nástroje, 
posunul *datování lokality do časného la-
ténu. Poté bylo hradiště geodeticky zamě-

3,9 km

	Kamenná	destrukce	vnějšího	valu	kolem	akropole.	
Foto	T.	Zeman	2003
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řeno M. Bálkem a v letech 1989–1990 zde 
byl M. Čižmářem a M. Geislerem proveden 
zjišťovací *archeologický výzkum, který po-
drobněji zjistil charakter opevnění lokality, 
jež bylo tvořeno hlinito-štěrkovou hradbou 
s kamenným náspem. Časové zařazení hra-
diště do období časného laténu bylo pod-
loženo nálezem dalšího depotu železných 
nástrojů. Násilný konec života na hradišti 
dokládaly stopy po požáru hradby v jed-
né z položených sond. Souvisely zřejmě 
s nepokoji vyvolanými přílivem další vlny 

keltského obyvatelstva ve 4. století př. Kr. 
Archeologickým výzkumem byla na lokalitě 
také potvrzena následná sídlištní aktivita 
ve středohradištním období, kdy bylo nale-
ziště obydleno slovanským obyvatelstvem, 
neplnilo však již funkci hradiště.

Popis: Hradiště oválného půdorysu leží na 
výrazné zalesněné ostrožně nad potokem 
Rakovec, na území přírodního parku Ra-
kovecké údolí v nadmořské výšce přibliž-
ně 470 m. Jeho plocha o rozloze 9,3 ha  
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je rozdělena na rozlehlé *předhradí v se-
verovýchodní části a menší *akropoli s roz-
měry asi 250 × 130 m v jihozápadní části, 
orientovanou delší osou ve směru severozá-
pad–jihovýchod. V době své existence bylo 
hradiště z nejlépe přístupné severovýchod-
ní strany chráněno čtyřnásobnou fortifikací 
v podobě *valů a příkopů, táhnoucích se 
za sebou ve směru severozápad–jihový-
chod. První pás vnějšího opevnění před-
hradí (a) je tvořen 65 m dlouhým oblou-
kovým valem s příkopem. Zhruba o čtvrt 
kilometru za ním se v délce asi 230 m  
táhne druhá část opevnění předhradí (B), 
které přepažuje přístup k centrální části 
hradiště a je tvořené 6–8 m širokým pří-
kopem s nevýraznými stopami po valu. 
Po dalších 30 m následuje mohutná první 
linie opevnění centrální části hradiště (C), 
tvořená příkopem o šířce 10–12 m a valem, 
jehož koruna přesahuje výšku 5 m. Na něj 
po 12–15 metrech navazuje v délce 220 m  
oblouk vnitřního opevnění (D), tvořený 
rovněž příkopem a valem, vysokým kolem  
2 m. Z obou jeho konců pokračuje opevnění 
akropole v podobě terénní vlny s destrukcí 
hradby (E), tvořené hlinito-štěrkovým ná-
spem, širokým asi 3 m, s čelní kamennou 
zdí. V  jihovýchodní části je opevnění akro-
pole přerušeno jakousi plošinou (f), kudy 
mohla procházet přístupová komunikace. 
Závěrem můžeme s uznáním konstatovat, 
že díky preciznímu geodetickému zaměře-

ní M. Bálka a promyšleně vedenému zjišťo-
vacímu výzkumu M. Čižmáře a M. Geislera 
zůstává hradiště Černov na Moravě dosud 
jediným archeologicky zkoumaným a vě-
decky zhodnoceným opevněným areálem 
z doby příchodu keltské populace na naše 
území. [dv]

Literatura: Podborský 1993; Sklenář – Skle-
nářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Čižmá-
řová 2004. 

Okolí:
(1) Ježkovice na Moravě (VY), pravě-
ké hradiště Na Zbitých: N 49°18‘39.48“,  
E 16°54‘40.93“ (3,2 km).
(2) Račice (VY), zaniklá středověká ves 
Sokolí: N 49°17‘27.99“, E 16°51‘56.98“  
(1,5 km).
(3) Rychtářov (VY), zřícenina hrádku 
Stagnov: N 49°19‘43.24“, E 16°53‘46.79“  
(2,1 km).
(4) Rychtářov (VY), zřícenina hradu Kuchlov: 
N 49°19‘43.76“, E 16°52‘59.42“ (2,9 km).
(5) Ruprechtov (VY), zaniklá středověká ves 
Vilémov: N 49°18‘59.72“, E 16°49‘36.04“ 
(3,1 km).



	Hradiště	Černov	od	jihu.	Foto	Z.	Baarová	2003

	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Bálek	1999
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Navigační bod: N 49°33‘25.49“,  
E 17°58‘49.07“.

Přístup: Z Kojetína u Nového Jičína po čer-
vené turistické značce vedoucí po místní ko-
munikaci směrem k obci Straník, asi 400 m  
za obcí u křižovatky turistických cest „Stráž-
nice“ se vydat přes louku severozápadním 
směrem k vrcholu kopce Požaha.

Význam: Jedno z nejvýznamnějších hradišť 
púchovské kultury z pozdní doby laténské 
na Moravě. Díky několika archeologickým 
výzkumům je znám charakter opevnění, 
vnitřní zástavby a hmotné kultury. Skvělá 
strategická poloha při okraji beskydského 
podhůří umožňuje kontrolu území východ-
ního předpolí Moravské brány a také vi- 
zuální kontakt s dalšími výšinnými sídlišti 
púchovské kultury na Starojickém kopci 
a na Trůbě či Kotouči ve Štramberku.

Pravěké hradiště Požaha
Jičina, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
160 př. Kr. až 20./30. léta 1. století

Historie: *Hradiště bylo poprvé publiko-
váno v roce 1926 G. Stumpfem. Ve 2. po-
lovině 20. století tady bylo realizováno 
několik *archeologických výzkumů. V roce 
1954 zde kopal L. Jisl, v letech 1961 a 1962  
J. Král a nakonec v letech 1983–1984 
a 1987–1988 M. Čižmář. L. Jisl publiko-
val výsledky svého výzkumu v roce 1968 
a správně přiřadil zdejší nálezy púchovské 
kultuře pozdní doby laténské.

Popis: Hradiště o rozloze asi 0,5 ha se na-
chází na protáhlém vrchu Požaha v nad-
mořské výšce 510 m. Jeho oválný půdorys 
má delší osu orientovanou severovýchod–ji-
hozápad a délku přibližně 100 m. Největší 
převýšení je na severní a západní straně, 
kde terén klesá k vodním tokům, nejsná-
ze přístupná je lokalita z východu a jihu. 
Archeologickým výzkumem zde byly zjiš-

0,3 km

	Hradiště	Požaha.	Foto	M.	Zezulová	2015
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těny například pozůstatky chat, částečně 
zahloubených do svahu a s blíže neurčenou 
kamennou úpravou. Zachyceno bylo také 
*opevnění hradiště, které již dnes v terénu 
není bohužel patrné.
Nejčetněji jsou ve zdejších nálezech za-
stoupeny fragmenty keramických nádob, 
přičemž výrazně převládá keramika hrubá 
nad keramikou vytáčenou na kruhu. Z lo-
kality pochází také skleněné a jantarové 
korále, zlomek millefiorového skla italské 
provenience, bronzové náramky a prsteny, 
nákončí opasků, železné nástroje a zbra-
ně. Díky početné kolekci 25 bronzových 
a železných spon je možné sídliště přesně-
ji datovat do stupňů LT C2 – LT D2. Nálezy 
železné strusky dokládají železářskou pro-
dukci na hradišti. Zajímavé zjištění přinesl 
osteologický rozbor kostěných nálezů, kdy 
bylo zjištěno stejné množství nálezů kostí 
divokých zvířat a běžných domácích druhů, 
což je poměrně neobvyklé. Hradiště zanik-
lo násilným způsobem, jak dokládá zjištěná 
mohutná požárová vrstva. [mz]

Literatura: Jisl 1968; Čižmář 2004.

Okolí:  
(1) Starý Jičín (NJ), zřícenina hradu Starý Ji-
čín: N 49°34‘57.48“, E 17°57‘48.11“ (3 km).

	Půdorysný	plán	hradiště.	Podle	M.	Čižmáře

	Hradiště	Požaha,	pohled	od	jihovýchodu.	Foto	M.	Zezula	2015
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Navigační bod: N 48°51‘59.50“,  
E 17°23‘40.98“.

Přístup: Z Kněždubu po trase Šumárnické 
naučné stezky přibližně 2 km k rozcestníku 
Kněždubský háj, který se nachází těsně pod 
vrcholem kopce s hradištěm; nebo po stej-
né stezce asi 2,5 km z Tvarožné Lhoty.

Význam: Hradiště ze starší a střední doby 
bronzové situované na přechodu kopcovité 
krajiny a nížiny, s dobrou dostupností smě-
rem na Moravu i na Slovensko, a následné 
využití této výhodné polohy v mladším 
období. Ve starší době železné, v období 
kalenderberské kultury, patrně sídliště na 
spojnici západního a východního kulturní-
ho okruhu a zároveň důležitý bod na trase 
dálkového obchodu.

160 161Pravěké hradiště Šumárník  Kněždub, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

hylové kultury ze střední doby bronzové, 
velatické fáze kultury středodunajských 
popelnicových polí z mladší doby bronzové 
a kalenderberské kultury z doby halštat-
ské. Výzkum *opevnění přinesl zjištění, že 
většina výše uvedených kultur používala 
lokalitu jako prosté neopevněné sídliště. 
Jako opevněné hradiště fungoval Šumárník 
pouze ve starší a střední době bronzové.

Popis: Hradiště leží v nadmořské výšce  
399 m na jednom z kuželovitých vrcholů Bí-
lých Karpat, se svahy strmě padajícími k říč-
ce Radějovce. Lokalita je v západní části 
pokryta lesem, ve východní části je zatrav-
něna. Ohrazená plocha hradiště svým tva-
rem široké elipsy kopíruje vzhled vrcholu 
kopce a při rozměrech přibližně 200 × 130 m  
zabírá plochu asi 2,2 ha. Jeho opevnění je 
tvořeno 2 m vysokým hlinitým valem, který 
je v nejméně strmé severovýchodní části lo-
kality zdvojen. Na jihovýchodní části vnitř-
ní opevněné plochy je zřetelná kruhová 
prohlubeň, kterou V. Dohnal interpreto-
val jako pozůstatek cisterny, tedy nádrže 
na vodu. Přestože jako hradiště fungoval 
Šumárník pouze ve starší a střední době 
bronzové a v ostatních obdobích zde byla 
„pouze“ prostá osada, V. Dohnal při vyhod-
nocení výsledků svého výzkumu a porov-

Pravěké hradiště Šumárník
Kněždub, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj
1450  – počátek 6. století př. Kr.

Historie: *Hradiště bylo jako pravěká lo-
kalita známo velmi brzy, již v roce 1838 se 
o něm zmiňuje G. Wolny, který zde uvá-
dí *valy. V roce 1888 popisuje K. J. Maš-
ka nálezy bronzů a v roce 1902 jej uvádí  
I. L. Červinka. Dlouho bylo hradiště mylně 
považováno za slovanské nebo dokonce 
středověké. Tento názor byl překonán až 
díky výsledkům *archeologického výzkumu 
V. Dohnala z let 1960–1964, který přispěl 
ke správnému časovému zařazení hradiště 
a určení funkce lokality. Kromě plošného 
a sondážního odkryvu ve východní části 
vnitřní plochy hradiště provedl V. Dohnal 
na třech místech fortifikace řez valem. 
Bylo zjištěno osídlení v různých obdobích 
pravěku. Prvními obyvateli byl lid kultury 
únětické ze starší doby bronzové, následuje 
osídlení kultury věteřovské z téhož období. 
Dále byly nalezeny doklady osídlení mo-

	Pohled	na	val	a	vnitřní	plochu	hradiště.		
Foto	F.	Kostrouch	2014

1 km

nání širších souvislostí došel k názoru, že 
naleziště zřejmě hrálo důležitou roli také 
ve starší době železné, kdy bylo osídleno 
lidem kalenderberské kultury, běžné spí-
še na Slovensku. Výšinné sídliště bylo v té 
době znovu osídleno díky výhodné strate-
gické poloze na přechodu kopcovité krajiny 
a nížiny, s dobrou dostupností směrem na 
Moravu i na Slovensko. Proto mohl být Šu-
márník jedním z důležitých bodů v blízkosti 
dálkové stezky, spojující západní a východ-
ní sídelní oblasti kultury starší doby želez-
né. Tento názor podporují i nálezy ze dvou 
nedalekých současných pohřebišť, které 
vykazovaly západní i východní prvky. Na 
kopci je umístěna expozice dřevěných soch 
představujících dávné obyvatele hradiště 
a rekonstruovaná strážní věž. [dv]
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(3) Suchov (HO), zaniklý hrádek Kanšperk: 
N 48°54‘8.27“, E 17°33‘40.24“ (12,1 km).
(4) Kuželov (HO), větrný mlýn tzv. ho-
landského typu z poloviny 19. století:  
N 48°51‘9.85“, E 17°29‘44.98“ (7,6 km).
(5) Kněždub (HO), Muzeum slováckých 
umělců: N 48°53‘11.94“, E 17°23‘48.63“  
(2,3 km).

Literatura: Dohnal 2003; Sklenář – Sklená-
řová – Slabina 2002; Čižmář 2004.

Okolí:
(1) Hrubá Vrbka (HO), pravděpodobné mís-
to tvrze a zaniklé středověké vsi Vojšice:  
N 48°51‘18.07“, E 17°25‘54.30“ (3 km).
(2) Javorník nad Veličkou (HO), pravěké 
hradiště: N 48°51‘17.34“, E 17°33‘40.35“ 
(12,3 km).

	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Bálek	2000

	Kněždub.	Pohled	na	val	hradiště.	Foto	F.	Kostrouch	2014
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Navigační bod: N 49°52‘5.30“,  
E 18°15‘35.11“ (sídliště paleolitických lovců 
a osada ze starší doby železné);  
N 49°52‘4.60“, E 18°16‘23.18“ (raně středo-
věké hradiště, vrcholně středověký hrad).

Přístup: Z areálu bývalého dolu Anselm 
(nyní Hornické muzeum – Landek Park), 
případně ze zastávek MHD Koblov a Petř-
kovice, Hornické muzeum. Obě archeolo-
gické lokality, které se nacházejí v prostředí 
Národní přírodní rezervace Landek, propo-
juje naučná stezka navázaná na turistické 
značené trasy.

Význam: Exponovaná poloha umožňující 
kontrolu nad severním předpolím Morav-
ské brány na spojnici podunajského prosto-
ru a Pobaltí („Jantarová stezka“). Doklad 
pobytu paleolitických lovců a nejstaršího 
využití černého uhlí člověkem, místo nále-
zu tzv. Petřkovické Venuše. Stopy osídlení 
ze starší doby železné. V 8. století vzniklo 

Polykulturní osídlení Landek
Koblov a Petřkovice, okr. Ostrava-Město, Moravskoslezský kraj
Před 23 až 21 tisíci lety, 700–400 př. Kr, 8. – 15. století

v severovýchodní části návrší slovanské hra-
diště jako strategický opěrný bod kmene 
Holasiců a posléze raného polského státu. 
Ve 13. století zaujal místo hradiště země-
panský hrad.

0,5 až 2,9 km

	Fragment	horní	části	keramické	nádoby	ze	střední	
doby	hradištní	(8.–9.	stol.).	Ostravské	muzeum.		
Foto	V.	Gřondělová

	Letecký	pohled	na	západní	část	návrší	s	raně	středo-
věkým	hradiskem	a	středověkým	hradem.		
Foto	M.	Zezula
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Historie: Sídliště paleolitických lovců, které 
se nachází v jihozápadní části landeckého 
návrší, bylo objeveno v roce 1923 při vý-
stavbě tenisového hřiště. *Archeologický 
výzkum zde v průběhu 20.–30. let 20. sto-
letí realizoval ostravský geolog J. Folprecht, 
získané artefakty odborně vyhodnocoval 
známý moravský archeolog K. Absolon. Na 
tyto aktivity navázal v letech 1952–1953 
systematický výzkum vedený B. Klímou 
z Archeologického ústavu v Brně a další 
odkryvy v 90. letech 20. století. V rámci 
výzkumu paleolitické lokality byly zjištěny 
také stopy osídlení ze starší doby želez-
né (700–400 let př. Kr.). Slovanské *hradiště 
zaujalo v 8. století temeno východní části 
landeckého návrší a na témže místě byl ve 
2. polovině 13. století vystavěn středověký 
zeměpanský hrad, který zanikl v době čes-
ko-uherských válek ve 2. polovině 15. stole-
tí. První archeologické výkopy zde podnikl 
v roce 1924 objevitel paleolitického sídliště 
geolog J. Folprecht. Na jeho aktivity pak 
v letech 1976–1977 navázal výzkum pracov-
níků Ostravského muzea, v jehož rámci byly 

v prostoru centrální plošiny položeny dvě 
poměrně rozsáhlé sondy. Naposledy byla 
lokalita zkoumána v roce 1998.

Popis: Výzkumnými pracemi bylo v cent-
rální části paleolitického landeckého síd-
liště odkryto několik ohnišť, dochovaných 
v hloubce kolem 1 m pod současným povr-
chem. Ohniště byla uspořádána do nepra-
videlného kruhu, uprostřed něhož se na-
cházely plochy pokryté červeným barvivem. 
Kromě nich se zde nacházely mělké jamky, 
interpretované jako „varné“, a množství 
kamenných nástrojů. Přestože se díky ne-
příznivým půdním podmínkám na lokalitě 
velmi špatně dochovaly kosti, podařilo se 
na základě analýzy drobných fragmentů 
nalezených v okolí ohnišť identifikovat 
pozůstatky koně a soba, v lepším stavu se 
naopak zachovaly mamutí stoličky, kterých 
zde bylo nalezeno více než 30 kusů. Příro-
dovědné analýzy obsahu ohnišť prokázaly 
spalování smrkového a borovicového dře-
va, kromě toho se v popelovitých vrstvách 
nalézaly i drobné zlomky černého kamen-

ného uhlí, odpovídající vzorkům získaným 
z přirozených výchozů slojí ve svahu pod 
Landekem. Nález je považován za první 
doklad využití této suroviny člověkem, což 
zapadá do celkového kontextu gravettské 
kultury, která obohatila lidstvo o celou 
řadu dalších inovací, mezi něž patří mimo 

jiné výroba keramiky a textilu. Nejznáměj-
ším nálezem pocházejícím z paleolitické 
lokality na Landeku je bezesporu figur-
ka mladé dívky se štíhlými boky vyřezaná 
z krevele, pro kterou se vžilo označení 
„Petřkovická Venuše“. Pouhých 4,6 cm vy-
soká plastika byla objevena v roce 1953 při 

	Celkový	plán	výzkumů	paleolitického	sídliště	z	let	1952–1953	a	1994–1995.	1	–	hranice	starších	sond;	2	–	
ohniště;	3	–	plochy	překryté	červeným	barvivem;	4	–	terénní	nerovnosti;	5	–	mamutí	stolička,	velký	kamenný	
předmět.	Podle	J.	Svobody.	Převzato	z	publikace	Landek	–	svědek	dávné	minulosti,	2.	vydání,	Český	Těšín	2003



archeologickém odkryvu *kulturní vrstvy 
v okolí ohnišť, pod mamutí stoličkou.
Slovanskému hradišti situovanému ve vý-
chodní části landeckého návrší poskytoval 
přirozenou ochranu na jižní straně prudký 
svah nad řekou Odrou, severní přístupová 
strana byla chráněna fortifikací složenou 
z dvojice příkopů a *valů, za kterou se na-
chází centrální plato s rozlohou asi 0,6 ha.  
Na tuto hlavní linii navazuje směrem k řece 
úzká šíje, rozdělená dalšími třemi příko-
py na několik menších teras. Takto 
opevněné sídlo se stalo skvělým 
kontrolním bodem, z kterého 
lze pozorovat celé předpolí Mo-
ravské brány. Pozůstatky raně 
středověkého *opevnění využili 
stavitelé zeměpanského hradu, 
založeného v 2. polovině 13. sto-
letí. Kromě nevelkého reliktu zdi-
va z lomového kamene při jihový-
chodním okraji hradního jádra 
se však ze středověkého hradu 
nedochovaly nad úrovní sou-
časného terénu žádné stavební 
pozůstatky. Archeologickými 
výzkumy byly odkryty objekty 
související s životem raně stře-
dověkého hradiště v 8.–9. sto-
letí (sídlištní jámy, zahloubená 
část chaty?), keramické nálezy 
z výše uložených vrstev dokládají 
osídlení lokality také v 11. a 12. století. 
S vrcholně středověkým hradem jsou pak 
spojeny nálezy lité maltové podlahy v pro-

storu předpokládaného paláce, mohutné 
obvodové zdi o šířce 2,6 m v jihozápadní 
části hradního jádra a požárových vrstev 
z doby zániku hradu. [zez]

Literatura: Klíma 1954–1955; Kouřil 1994, 
2003; Svoboda 1999, 2003; Bakala 2003; Ja-
nák 2003; Moravec – Zezula 2013a, 2013b.

Okolí:
(1) Moravská Ostrava (OV), historické já-
dro se zbytky městské hradby a kostelem  

sv. Václava ze 13. století, Ostrav-
ské muzeum s archeologic-
kou expozicí: N 49°50‘8.37“, 
E18°17‘33.75“ (4,1 km).
(2) Slezská Ostrava (OV), Trojic-

ké údolí s relikty terasovitého 
uspořádání areálu dolu a kok-
sovny Trojice s opěrnými zdmi, 

halda dolu Ema: N 49°50‘6.40“,  
E 18°18‘10.97“ (4,8 km).

(3) Slezská Ostrava (OV), Slezsko-
ostravský hrad: N 49°49‘49.49“,  
E 18°17‘59.03“ (4,1 km).
(4) Hlučín (OP), historické já-
dro města s pozdně gotickým 
opevněním s baštami a zám-
kem (muzeum): N 49°53‘48.67“,  
E 18°11‘13.76“ (6 km).

	Tzv.	Petřkovická	Venuše	(23	000–21	000	př.	Kr).	
Foto	P.	Tkáč.	Převzato	z	publikace	Landek	–	svědek	
dávné	minulosti,	2.	vydání,	Český	Těšín	2003

	Letecký	pohled	na	východní	část	návrší.	Sídliště	paleolitických	lovců	bylo	ve	20.	letech	20.	století	objeveno	při	
stavbě	vily	a	terénních	úpravách	v	jejím	okolí.	Foto	M.	Zezula
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Navigační bod: N 49°6‘31.05“, E 17°10‘4.64“ 
(vstup).   

Přístup: Od autobusové zastávky Koryčany, 
náměstí po modré/zelené turistické značce 
400 m Masarykovou ulicí a na nároží s ulič-
kou Cihelny vpravo 180 m vzhůru. Parko-
vání je možné na náměstí i nahoře v uličce 
Cihelny.

Význam: Významný krajinotvorný prvek 
nad obcí a doklad židovského pohřbívání 
s náhrobní symbolikou.

Historie: V Koryčanech se židovské osíd-
lení datuje od 16. století. Židovská čtvrť 
se rozkládala severovýchodně od náměstí 
kolem dnešní Masarykovy ulice vedoucí do 
Lískovce. V 1. čtvrtině 17. století se změni-
la v *ghetto uzavírané až do 1. poloviny  

Židovský hřbitov
Koryčany, okr. Kroměříž, zlínský kraj
1. polovina 17. století – 1942

19. století po obou okrajích tehdy Židovské 
ulice řetězy. V roce 1725 byla čtvrť zkráce-
na z původních 300 m po ulici Cihelny na 
pouhých 160 kroků po dům čp. 26. Před 
ním a vedle bývalé *synagogy čp. 688 jsou 
dodnes veřejné studny s ruční pumpou. 
Z náboženské obce se stal díky úbytku oby-
vatel roku 1893 modlitební spolek pod ná-
boženskou obcí v Kyjově. Před 2. světovou 
válkou zde žily jen čtyři rodiny. Z původních  
26 domů většina zůstala, ale byla značně 
přestavěna. Některá stavení byla z ochran-
ných důvodů propojena *lochy. Židovská 
škola se nacházela v domě čp. 454 (1). Vy-
hořelá synagoga postavená kolem roku 
1650 a obnovená v letech 1719–1725 byla 
ještě do počátku 20. století několikrát  

0,6 (0,05) km

	Náhrobky	s	bohatou	volutovou	výzdobou.		
Foto	A.	Knechtová	2015
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přestavěna. V roce 1936 byla upravena na 
tělocvičnu a v 50. letech přebudována na 
prodejnu (2). Tehdy byl proražen vstup pří-
mo z ulice a došlo k přestavbě stropu haly. 
Původní schodišťový trakt se nacházel v zad-
ní části synagogy. Z jejího dvora vedl také 
přístup k židovské rituální lázni (*mikve), 
jejíž hmota je z větší části zachována včet-
ně dveří v suterénu. *Židovský hřbitov byl 
založen v 1. polovině 17. století. Pozemek 
měl údajně roku 1729 darovat židovské 
obci *rabín Mojžíš Samson Bachrach. Nej-
starší dochovaný náhrobek je datován 
k roku 1674, poslední pohřeb se na zdejším 
hřbitově konal v roce 1942. Před zkráce-
ním ghetta vedla původně příjezdová ces-
ta ke hřbitovu průchodem branou v domě  
čp. 300 v bývalé Židovské ulici. Náboženská 
tradice nedovolovala ponechat zemřelého 
přes noc v domě, proto byli nebožtíci ještě 
v den úmrtí přeneseni do márnice, umístě-
né většinou na okraji hřbitova. V márnici 
u zemřelého až do pohřbu bděli členové 
pohřebního bratrstva *chevra kadiša, kteří 
zajišťovali i rituální omytí těla. Roku 1918 
byla na hřbitově postavena secesní obřadní 
síň (márnice) o rozměrech přibližně 5 × 7 m, 
která je dnes zbořena.

Popis: Židovský hřbitov (a) v Koryčanech 
se nachází 400 m od náměstí nad východ-
ní stranou Masarykovy ulice. Má nepravi-
delný protáhlý tvar o rozměrech přibližně  
100 × 45 m se sklonem k západu v delší ose. 
V severní části spadá jeho okraj strmě do 
*úvozu nad ulicí Cihelny. V jihozápadním 
rohu při původním vstupu stávala obřadní 
síň (B), po níž zbyla malá vyvýšenina se sto-
pami zdiva. Hřbitov býval obehnán zdí (C) 
z kamenných kvádrů se zpevňujícími pilířky 
a korunou překrytou kamennými plotnami. 
Zeď je dochována v délce asi 60 m pouze 
ve střední části jižní strany. V okrajových 
částech je pobořena až na nízkou zarostlou 
kamennou destrukci. Severní část hřbito-
va ohraničuje prudký sráz dolů nad úvoz 
a dvorky domů v uličce Cihelny. Na celé 
ploše hřbitova se nachází přibližně 230 ná-
hrobků v nepravidelných řadách většinou 
v severojižním směru. Novější jsou rozmís-
těny volně mezi staršími. Některé náhrobky 
jsou poškozeny nebo povaleny na zem po 
vandalském útoku. Většina náhrobků je ve 
tvaru běžných kvadrátních *stél nebo jsou 
zakončeny tvary různě profilovaného půl-
oblouku a trojúhelníku. Některé jsou téměř 
bez výzdoby, jiné bohatě členěné, s voluto-
vitou i mušlovitou výzdobou. Z *náhrobní 
symboliky se v horních částech stély vysky-
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	Dochovaná	kamenná	zeď	ve	střední	části	hřbitova.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Kamenná	destrukce	hřbitovní	zdi.	Foto	A.	Knechtová	2015

tuje koruna, levitská konvice, žehnající ruce 
kohenů, Davidova hvězda, častý je i motiv 
věnce. Nápisy jsou do 19. století pouze v ja-
zyce hebrejském. Od poloviny 19. století 
jsou dvoujazyčné, zde hebrejsko-německé. 
Náhrobky jsou vyrobeny především z pís-
kovce a žuly, v menším množství byl použit 
vápenec a mramor. Starší pískovcové ná-
hrobky jsou vlivem povětrnostních podmí-
nek často poničeny. Novější náhrobky jsou 
převážně z tmavé nebo světlé žuly. Celá 
plocha hřbitova je zatravněná a porostlá 
stromy. V současnosti je hřbitov již několik 
let upravován a byl zařazen mezi kulturní 
památky. Je volně přístupný a vstup je mož-

ný z ulice Cihelny po železných schůdcích 
ve strmém svahu na severní straně hřbito-
va. [ak]

Literatura: Fiedler 1992; Kuča 1998; Klenov-
ský 2001, 2010.

Okolí: 
(1) Koryčany (KR), zřícenina hradu Cimburk: 
N 49°6‘13.24“, E 17°12‘57.82“ (3,5 km).
(2) Osvětimany (UH), raně středověké 
hradiště a základy kostela sv. Klimenta:  
N 49°5‘9.03“, E 17°13‘3.49“ (4,5 km).
(3) Střílky (KR), zřícenina hradu Střílky:  
N 49°7‘59.88“, E 17°13‘40.68“ (5 km).



	Proměny	synagogy	–	počátek	20.	století,	rok	1936,	od	50.	let	20.	století	dodnes	–	2015.	Foto	1	a	2:	archiv	NPÚ,	
ÚOP	v	Brně,	foto	3:	A.	Knechtová	2015
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Navigační bod: N 49°20‘4.44“, E 17°2‘8.24“.

Přístup: Nejsnadnější přístup z obce Pusti-
měř asi 2 km po trase naučné stezky mik-
roregionu Melicko, která začíná u kostela  
sv. Benedikta v obci.

Význam: Hrad byl významným biskupským 
správním centrem celého přilehlého man-
ského obvodu v kraji, sloužil rovněž jako 
sídlo výkonné biskupské soudní moci.

Historie: První zmínka o Melicích pochází 
z roku 1141, avšak týká se zaniklé středo-
věké vesnice, která bývala biskupským ma-
jetkem a stávala jihovýchodně od zříceniny 
stejnojmenného hradu. Hrad Melice byl po-
stavený v 1. polovině 14. století Janem Vol-

Středověký biskupský hrad 
Melice
Kotáry, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj
1. polovina 14. až 1. polovina 15. století

kem, nemanželským synem krále Václava II.,  
který byl v letech 1334–1351 olomouckým 
biskupem. Poprvé je hrad v písemných pra-
menech uváděn k roku 1339. Nahradil dříve 
opuštěný hrad na Zelené hoře v Pustiměři, 
z něhož pochází několik zde druhotně pou-
žitých stavebních architektonických článků. 
O něco později, před rokem 1363, dokon-
čil stavbu hradní kaple biskup Jan Očko 
z Vlašimi. Při budování hradu byl větší dů-
raz než na dostatečné opevnění kladen na 
reprezentativnost stavby. Tento nedostatek 
se ukázal, když byly Melice jako biskupský 
majetek asi v roce 1423 napadeny a doby-
ty husity, protože ve zprávě z roku 1439 je 

1,7 km

	Půdorys	jedné	ze	zachovaných	místností	zadního	
hradu.	Foto	T.	Zeman	2003
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hrad již uváděn jako pustý.
První výzkum hradu provedl v roce 1891  
F. Vaculík, který mimo jiné objevil erb Jana 
Očka z Vlašimi, dnes bohužel nezvěstný. 
Další etapu poznání hradu reprezentují 
výzkumy V. Procházky a J. Zháněla v letech 
1931–1938. Tehdy byla prozkoumána větši-
na přízemí kamenného jádra hradu včetně 
kaple. Dále byly objeveny stopy cihelných 
kleneb a bylo nalezeno také velké množství 
keramických kachlů. Během výzkumu hra-
du byly získány i doklady pravěkého osíd-
lení, které naznačují existenci pravěkého 
*hradiště na tomto místě. Veškeré poznat-
ky o výzkumu na Melicích shrnul J. Zháněl 
v několika článcích. Kresebnou rekonstruk-
ci unikátních kachlových kamen provedl  
P. Michna.

Popis: Zřícenina biskupského *hradu s roz-
sáhlým *předhradím patří mezi nepříliš 
známé lokality, protože leží ve vojenském 
prostoru, dříve pro běžného návštěvníka 
téměř nepřístupném. Pozůstatky hradu 
se nacházejí v lese, na úzké ostrožně nad 
soutokem dvou potoků mezi Pustiměří 
a Drysicemi. Do areálu hradu se vcházelo 
od jihovýchodu 120 m dlouhým předhra-
dím (a), rozděleným na dva, případně tři 
úseky s *parkánem na západní straně. Dále 

vedla přístupová komunikace přes *příkop 
(B), překlenutý mostem, a směřovala dále 
do brány v jihovýchodním průčelí vlastního 
hradního jádra (C). Hradní stavba obdélné 
čtyřkřídlé dispozice s rozměry 54 × 31 m 
byla členěna na několik místností, které 
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obklopovaly protáhlé nádvoří, dlážděné 
lomovým kamenem. Celý areál hradního 
jádra byl chráněn až 2,5 m silnou *hradbou. 
Podle charakteru zástavby celého obvodu 
a možnosti, že v jižním a západním nároží 
mohly existovat hranolové věže, usuzuje  
M. Plaček na podobnost s členěním pře-
myslovských *kastelů. Na severní straně 
v průčelí hradního jádra se nacházela hrad-
ní kaple, doložená obdélným výstupkem 
zdiva a pozůstatkem pilíře podpírajícího ar-
kýřové *presbyterium. Dokladem významu 
melického hradu je množství velmi zajíma-
vých nálezů v prostoru hradní kaple – např. 
malovaných klenebních žeber, klenební-
ho svorníku, fragmentů okenních kružeb 
a portálu. Dále zde byly nalezeny zbytky 
malovaných omítek s fragmenty nápisů, 
úlomky mramoru a štuku, kousky malova-

ného a barevného skla s převážně rostlin-
nými motivy či kousky olova. Nejvzácnějším 
nálezem jsou unikátní gotické kachle z ho-
nosných kamen, pocházejících z biskupské 
komnaty ve 2. patře hradního paláce, která 
si nechal na zakázku zbudovat olomouc-
ký biskup Václav Králík z Buřenic v letech 
1412–1416. Kamna měla výšku 2,80 m  
a byla složena z více než 150 keramických 
kachlů; jejich rekonstrukci provedl P. Mich-
na. Kamna jsou opatřena různorodými mo-
tivy znázorňujícími kromě jiného i životní 
osudy pána hradu. Reliéfně zdobené části 
znázorňovaly jeho pozemskou pouť po spo-
lečenském žebříčku, včetně nástrah moc-
ností pekelných a vítězství nad nimi. Zříce-
nina hradu Melice je součástí naučné stezky 
Melice, která zahrnuje historické a přírodní 
zajímavosti v okolí Pustiměře. [dv]

	Vnější	opěrný	pilíř	hradby	na	severovýchodní	straně	hradu.	Foto	T.	Zeman	2003

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kr%C3%A1l%C3%ADk_z_Bu%C5%99enic


Literatura: Zháněl 1967; Zháněl 1967; Zhá-
něl 1971; Plaček 2001.

Okolí:
(1) Radslavice u Vyškova (VY), Zelená Hora –  
pravěké a slovanské hradiště a pozůstatky 
hradu: N 49°19‘32.91“, E 17°0‘30.45“  
(2,3 km).
(2) Pulkava (VY), hradiště z období popel-
nicových polí Na Valech: N 49°22‘44.14“,  

E 17°0‘6.58“ (5,4 km).
(3) Pulkava (VY), pravěké hradiště Obrova 
noha: N 49°23‘7.61“, E 17°2‘52.15“  
(5,7 km).
(4) Dědice u Vyškova (VY), hrádek (Starý 
hrad): N 49°18‘40.01“, E 16°58‘2.93“  
(5,7 km).
(5) Pustiměř (VY), torzo rotundy sv. Panta-
leona: N 49°19‘33.19“, E 17°1‘48.12“  
(1,1 km).

	Kamenné	schodiště	na	jihovýchodní	straně,	současný	vstup.	Foto	T.	Zeman	2003

	Pohled	na	hrad	Melice	od	západu.	Foto	T.	Zeman	2003
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Navigační bod: N 49°12‘0.50“, E 16°12‘6.59“ 
(tvrz); N 49°11‘58.26“, E 16°12‘7.60“ (kostel 
sv. Martina); N 49°11‘59.33“, E 16°12‘4.34“ 
(Památník Bible kralické). 

Přístup: Přibližně 500 m od autobusové za-
stávky na ulici Třebíčská ulicí Jinošovskou 
kolem autobusové zastávky U školy a ulicí 
Martinskou kolem památníku a kostela  
sv. Martina, parkování je možné poblíž pa-
mátníku.

Význam: Doklad konzervace, rekonstrukce 
a prezentace původně archeologizované 
tvrze a zámečku po archeologickém od-
kryvu. S Památníkem Bible kralické tvoří 
významnou památku našich dějin.

Historie: Osídlení v místě je doloženo ne-

Pozůstatky tvrze Jednoty 
bratrské
Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, kraj Vysočina
1. polovina 14. století až 1. polovina 17. století

mnohými nálezy ze střední a mladší doby 
hradištní až do roku 1310, kdy se Kralice 
poprvé objevují v písemných pramenech 
v souvislosti se jménem Mikuláše z Kralic. 
Kostel a tvrz jsou dodnes významnými stře-
dověkými památkami. Stavebněhistorický 
průzkum z let 1995–1998 posunul vznik 
kostela sv. Martina, dříve považovaného 
za pozdně románský, až do 14. století. Tvrz 
stávala na mírném návrší severozápadně 
od kostela v poloze zvané Na Tvrzi. Její 
existenci potvrdil *archeologický výzkum, 
který zde probíhal od roku 1956 do roku 
1971 pod vedením V. Fialové a byl zamě-
řen zejména na bratrskou tiskárnu. Jisté 
nedostatky v dokumentaci a rekonstrukci 
památky mohou zkreslit původ některých 

0,1 km

	Prostor	renesanční	přestavby.	Foto	J.	Unger	1962
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pozůstatků areálu. Počátky tohoto sídla 
by mohly spadat již do konce 13. století, 
jak naznačují hmotné nálezy – o jeho sta-
vební podobě však nic nevíme. Kamenná 
tvrz byla pravděpodobně postavena již 
v první polovině 14. století – prvá písemná 
zmínka o její existenci v zemských deskách 
pochází z roku 1379. K přestavbě tvrze 
na renesanční zámeček došlo za Jindřicha 
Kralického okolo roku 1540. V roce 1573 se 
stal majitelem tvrze Jan starší ze Žerotína 
a ten dal tvrz k dispozici Jednotě bratrské. 
Tehdy se toto sídlo stalo kulturním středis-
kem a v tiskárně byla mezi lety 1579–1594 
vytištěna kromě dalších knih také známá 
šestidílná česky psaná Bible kralická. Kralice 
nechybí ani na Komenského mapě Mora-
vy z roku 1627. K zániku objektu došlo po 
roce 1628, tedy v období třicetileté války.

Popis: Pozůstatky tvrze a pozdějšího zá-
mečku jsou situovány při severní straně 
zástavby obce. Z dosavadního výzkumu 
není možné stanovit rozlohu celého areá-
lu *tvrziště včetně *opevnění, ani přesnou 
rekonstrukci stavby v jejích fázích. Zděnou 
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	Celkový	pohled	na	tvrz.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Kovové	litery,	špendlíky	a	další	typografické	artefakty	z	archeologického	výzkumu	prezentované	v	památníku	
Bible	kralické.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Výřez	Komenského	mapy	Moravy	z	roku	1680	k	roku	1627



gotickou tvrz z poloviny 14. století tvořil 
objekt na půdorysu obdélníku s původně 
pravděpodobně dvojdílnou dispozicí, poz-
ději předělený příčkou – šlo minimálně 
o patrovou stavbu (a). Příkop (B) byl odha-
len pouze na severní straně a sondáží byl 
doložen jeho průběh na západ a východ. 
Fragment obvodové hradby patrně tvořil 
základ pro západní zeď renesanční přestav-
by (C). Východní obvodová zeď pokračovala 
v prodloužení zdi paláce. Vedle brány před 
*hradbou lze předpokládat pozdně go-
tickou hranatou věž, jejímž pozůstatkem 
může být suterén klenutý valenou klen-
bou, který je s nádvořím spojen klesající 
chodbou (D). K původní gotické tvrzi byla 
patrně přistavěna dvě křídla, která uzaví-
rala nádvoří. Archeologickým výzkumem 
bylo odkryto západní křídlo renesanční 
stavby a z této stavební fáze pochází také 
množství architektonických článků. Z toho 
lze usuzovat, že nádvoří mohlo být uza-
vřeno na dvou stranách arkádami, které 
v přízemí podpíraly hranolové *pilíře (E). 
V místech severního příkopu byl zbudován 
velký chodbou propojený sklep (f) a tím 
bylo narušeno původní opevnění tvrze. Na 
nádvoří byla objevena gotická studna (G). 
Přestavba na čtyřkřídlý renesanční záme-
ček proběhla někdy ve čtyřicátých letech  
16. století a byla dokončena s největší prav-
děpodobností před rokem 1572, kdy tvrz 
přestala být centrem panství. Mezi lety 
1578–1620 zde nalezla útočiště bratrská 

tiskárna přesunutá z Ivančic, jejíž díla patří 
dodnes k pokladům českého jazyka. Nálezy 
typografických artefaktů patří k unikátům, 
zejména obrovské množství kovových typů 
písmen, bronzových špendlíků, dále např. 
pracovní nástroje i ozdobná kování knih. 
Objevené fragmenty architektonických 
článků z výzkumu jsou uloženy ve sklepě 
pod severním příkopem. V sousedství tvr-
ze se nachází Památník Bible kralické, ve 
kterém je možno shlédnout vznik, vývoj 
a činnost bratrské tiskárny, nálezy z archeo- 
logických výzkumů či výstavu o J. A. Ko-
menském. [ak]

Literatura: Kouřilová 1977; Nekuda – Unger 
1981; Samek 1999; Plaček 2001; Měchurová 
2003; Plaček 2010.

Okolí:  
(1) Horní Lhotice (TR), pozůstatky Dolního 
hrádku: N 49°12‘12.20“, E 16°13‘50.92“  
(2,1 km).
(2) Horní Lhotice (TR), opevnění Horní 
hrádek: N 49°12‘21.70“, E 16°13‘53.69“  
(2,3 km).
(3) Jinošov (TR), kostel sv. Petra a Pav-
la a tvrz (dnes fara): N 49°13‘53.15,  
E 16°11‘38.98“ (3,5 km).
(4) Sedlec u Náměště nad Oslavou (TR), zří-
cenina hradu: N 49°9‘59.44“, E 16°10‘16.31“ 
(4,5 km).
(5) Březník (TR), zřícenina hradu Lamberk: 
N 49°9‘57.14“, E 16°10‘4.67“ (4,6 km).

	Kostel	sv.	Martina.	Foto	A.	Knechtová	2015
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Navigační bod: N 50°5‘9.58“,  
E 17°39‘11.31“.

Přístup: Lokalita je přístupná po lesní ces-
tě vedoucí z Krnova-Kostelce na Ježník, na 
křižovatku s modrou turistickou značkou, 
po ní přibližně 40 m doprava, následuje od-
bočka opět doprava na lesní pěšinu, po ní 
na vrchol Kosteleckého vrchu.

Význam: Jedná se o rozsáhlé halštatské 
opevněné výšinné sídliště s doposud v te-
rénu dobře patrnými relikty valu. Jedno ze 
dvou hradišť zajišťujících komunikačně ex-
ponované území soutoku řek Opavy a Opa-
vice v předhůří Jeseníků.

Historie: *Hradiště bylo známo už na začát-
ku 20. let 20. století, poprvé jej publikoval 
H. Schulig roku 1923. Nejstarší plánek pak 
pochází z roku 1940 a vyhotovil jej W. Tie-

Pravěké hradiště  
na Kosteleckém vrchu
Krnov–Horní Předměstí, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj
700–400 př. Kr.

tze. První a jediný *archeologický výzkum 
zde realizoval v roce 1955 L. Jisl, v rámci 
tohoto odkryvu bylo získáno několik kera-
mických zlomků datovaných do halštatské 
(platěnické) fáze kultury lužických popelni-
cových polí. Přesnější zaměření fortifikace 
hradiště pořídil a v roce 1988 publikoval  
V. Dohnal. Další pravěké hradiště se nachá-
zí na blízkém Šelenburku (Zadní cvilínský 
kopec) a možná také na Burgberku (Přední 
cvilínský kopec). Zatímco první z nich náleží 
také kultuře lužických popelnicových polí, 
z prostoru druhého pocházejí nálezy eneo-
litické. 

Popis: Lokalita je situována severozápadně 
od Krnova-Kostelce, v zalesněném prosto-
ru Kosteleckého vrchu, dříve nazývaného 

2 km

	Pozůstatek	valu	v	západní	části	hradiska.		
Foto	M.	Zezulová	2014
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Pfaffenberg, v nadmořské výšce 472 m. Pra-
věké výšinné opevněné sídliště se nachází 
ve strategické poloze přibližně 4 km jiho-
západně od soutoku řek Opavy a Opavice, 
na hřebenu, který vede od Krnova k Brun-
tálu. Plochu hradiště ohraničuje obloukem 
ze tří stran (západní, severní a východní) 
valové *opevnění. Jižní strana sídliště, kde 

svahy kopce prudce klesají dolů do údolí 
řeky Opavy, nebyla pravděpodobně opev-
něna vůbec. Celková rozloha hradiště byla 
zhruba 7 ha. Pozůstatky opevnění, které 
tvoří místy 1,5–2 m vysoký *val, jsou v te-
rénu nejlépe patrné na východní straně. 
Na západní straně je val značně poškozený 
nejspíše těžbou dřeva v minulosti, případně 

v důsledku vybírání kamene. Na severní, re-
lativně dobře přístupné straně, bývá uvádě-
na *brána klešťovitá, která se má nacházet 
zhruba uprostřed obloukovitě stočeného 
valu. Vstup do brány měla zajišťovat přímo 
před ní situovaná přírodní kamenná kupa. 
Brána ale dnes již není v terénu téměř patr-
ná. Na dvou místech je val porušen novodo-
bým průkopem pro lesní cestu. [mz]

Literatura: Jisl 1957; Dohnal 1988; Čižmář 
2004.

Okolí:  
(1) Krnov-Horní Předměstí (BR), kostel sv. 
Benedikta – středověké nástěnné malby:  
N 50°5‘6.79“, E 17°40‘17.82“ (1 km).
(2) Opavské Předměstí (BR), hradiště na 
Burgberku, tzv. Předním cvilínském kopci: 
N 50°4‘44.63“, E 17°43‘18.54“ (4,6 km).
(3) Opavské Předměstí (BR), zřícenina stře-
dověkého hradu Šelenburk a hradiště na 
tzv. Zadním cvilínském kopci: N 50°4‘8.76“, 
E 17°43‘39.90“ (5,4 km).
(4) Úblo (BR), zřícenina hradu Vartnov:  
N 50°1‘59.42“, E 17°42‘45.13“ (7 km).

	Kostelecký	vrch.	Foto	M.	Zezulová	2014

	Plocha	hradiště	s	vrcholem	Kosteleckého	vrchu.	Foto	M.	Zezulová	2013



	Půdorysný	plán	hradiště.	Podle	V.	Dohnala	1988

	Rozrušený	val	ve	východní	části	hradiště.	Foto	M.	Zezulová	2014
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Navigační bod: N 49°36‘42.05“,  
E 17°40‘56.21“.

Přístup: Z Potštátu po žluté turistické trase 
směr Hranice, asi 5,5 km.

Význam: 
Zřícenina středověkého hradu, patřícího 
k neobvyklému typu hradní dvojice – dvou 
samostatně stojících hradů. Hrad byl stře-
diskem kolonizace části Oderských vrchů, 
patrně již ve 2. polovině 13. století. 

Historie: 
Tradiční, ovšem nesprávný název *hradu, 
Puchart, se objevil ve vlastivědné literatuře 
zásluhou pozoruhodné postavy 1. polovi-
ny 19. století, J. H. A. Gallaše z Hranic na 
Moravě. Zřejmě má vztah k zápisu v zem-
ských deskách z roku 1547, kde je zmiňo-

Středověký hrad Pustý zámek
Kyžlířov, okr. Přerov, Olomoucký kraj
Vrcholný středověk, 13.–14. století

ván hrad Zighart s pustou vsí Předhradsko 
při něm stojící. Místní němečtí obyvatelé 
hrad od 19. století nazývali Sudetský zá-
mek (Sudetenschloss). Hrad byl centrem vr-
cholně středověké *kolonizace Oderských 
vrchů, postupující z Moravské brány proti 
toku Veličky. Hrad se původně jmenoval 
Potštát; nazváno tak bylo i město vzniklé 
nedaleko něj. Toto prvotní jméno doklá-
dá zápis z roku 1408, kdy Boček z Kunštá-
tu a Poděbrad zapsal Tasovi z Prusinovic 
prodej městečka Potštátu a *hradiště též 
zvaného Potštát. Z nepříliš jednoznačných 
písemných pramenů 2. poloviny 14. století 
vyplývá, že hrad zanikl v souvislosti s násil-
ným obsazením Potštátu a okolí markra-

5,5 km

	Zadní	hrad	–	interiérová	strana	západní	stěny	paláce	
s	částečně	dochovanou	okenní	špaletou	(vedle	žluté	
turistické	značky).	Foto	P.	Bolina
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bětem Prokopem v roce 1394. Samotné 
počátky *fortifikace jsou nejasné, k hradu 
se vztahuje predikát Záviše z Potštejna 
z doby okolo roku 1320. Právě souvislost 
s českým rodem pánů z Potštejna dala jmé-
no i hradu, když se obvyklé rodové jméno 
Půta spojilo s místem (Potenstatt, ovšem 
nikoliv s městem – stadt, jak by se mohlo 
mylně jevit). Hrad Potštát představuje typ, 
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který není v našich zemích příliš obvyklý, 
jedná se o hradní dvojici – dva samostatné, 
plně funkční a nespojené hrady vzdálené 
od sebe 110 m (tzv. Ganerbenburg). Rod 
pánů z Potštejna působil na Přerovsku již ve  
3. čtvrtině 13. století a zde je možno hledat 
počátky výstavby hradu. Snad zde mohl pů-
sobit *lokátor Sieghard ve službách pánů 
z Potštejna. Zajímavou hypotézu vyslovil  
P. Bolina, který vznik druhého hradu z hrad-
ní dvojice vysvětluje prestižní záležitostí, 
a to výstavbou pro Záviše z Falkenštejna 
a patrně již těhotnou královnu–vdovu 
Kunhutu, kteří se zde uchýlili po nuceném 
opuštění Hradce nad Moravicí na podzim 
roku 1281. Tomu by odpovídaly zprávy, že 
Záviš útočil zpoza Moravice na majetky 
příslušné k Hradci nad Moravicí, drženému 
Mikulášem Opavským, což by odpovídalo 
potštátskému panství, jehož severní hrani-
ce probíhala od Moravice asi jen 10 km. To 
by vysvětlovalo i neobvyklý jev, že hradní 
dvojice náležela jednomu majiteli a měla 
jedno hospodářské zázemí. 

Popis: 
Hrad Potštát leží v Oderských vrších přibliž-
ně v jedné třetině cesty z města Potšátu do 
12 km vzdálených Hranic na Moravě. Strmé 
svahy nad soutokem Kouteckého potoka 
a Veličky vymezují široce rozevřenou ost-
rožnu s asi 250 m dlouhým skalnatým, k ji-
hovýchodu klesajícím hřebenem na *opyši. 

Samostatné hradní stavby vznikly u horní-
ho konce hřbetu a zhruba uprostřed jeho 
délky. 
Přední hrad (a) s mohutným valem a pří-
kopem širokým 20 až 25 m byl vybaven 
několika budovami obvodové zástavby 
a větší obytnou plochou než zadní hrad 
(B). V čele plošiny nad skalní stěnou stála 
hlavní obranná budova hradu, patrně věž 
pravoúhlého půdorysu. Za čelní zdí věže 
se s odstupem 9 m nacházel palác o délce 
až 14 m a šířce až 10 m. Hrad vymezovala 
hradba na půdorysu lichoběžníku o stra-
nách 37 a 28 až 18 m. Po terénním stupni 
na úbočí hřebene vedla spojnice k zadní-
mu hradu. V jeho případě šlo o plášťovou 
dispozici lichoběžníkovitého tvaru. Byl vy-
dělen 18 m širokou přitesanou skalní prů-
rvou s hranolovou věží (C; 6 × 6 m) nad ní. 
Hlavním objektem zadního hradu byl palác 
o rozměru 12 × 10 m o šířce zdiva 2,6 m. 

Další pozůstatky zástavby se nacházely při 
obvodové hradbě.
Lokalita však nebyla archeologicky syste-
maticky zkoumána, takže přímé hmotné 
prameny k počátkům hradu prozatím po-
strádáme. [hd, pš]

Literatura: Musil 1998, 16; Plaček 2001, 
516–517; Peška – Plaček 2002, 53, 66–67; 
Bolina 2010.

Okolí:
(1) Potštát (PR), historické jádro města:  
N 49°38‘14.35“, E 17°39‘5.59“ (5,5 km).
(2) Kozlov u Velkého Újezdu (OL), zříceni-
na hradu Drahotuš: N 49°34‘22.80“,  
E 17°37‘33.24“ (6 km).
(3) Čermná u Města Libavá (OL), zaniklá 
ves Heřmánky – Hermersdorf (15. – pol.  
20. stol.), omezení – vojenský prostor:  
N 49°39‘1.11“, E 17°36‘8.06“ (7,2 km).

	Panoramatický	snímek	jádra	předního	hradu	s	okružním	příkopem.	Foto	Z.	Schenk

	Zbytky	zástavby	předního	hradu.	Foto	P.	Bolina



(4) Kozlov u Velkého Újezdu (OL), *hradiš-
tě Obírka (KLPP, LT C2–D1, 5. stol. po Kr.):  
N 49°34‘38.54“, E 17°35‘18.42“ (7,8 km). 
(5) Týn nad Bečvou (PR), hradiště KLPP 
a zřícenina hradu Helfštýn: N 49°31‘2.96“,  
E 17°37‘39.85“ (11 km).
(6) Rudoltovice (OL), ZSV Zigartice – Sie-
gertsau (od 13. stol. do pol. 20. stol.), ome-
zení – vojenský prostor: N 49°41‘41.31“,  
E 17°34‘50.89“ (11,8 km).

	Čelní	hradba	zadního	hradu	se	špaletou	vstupní	brány	a	výše	stojící	hranolová	věž.	Foto	P.	Bolina
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Navigační bod: N 49°43‘36.41“,  
E 16°53‘38.41“ (vrchol kopce).

Přístup: Z Lechovic po lesní cestě směrem  
na jihovýchod k zalesněnému kopci Rodlen. 
Po asi 145 m (na začátku lesa) se odbočí 
k jihu a přes menší vrcholek a sedlo se vy-
stoupá na vrchol Oberska (363 m n. m.).

Význam: Archeologická lokalita s dobře 
dochovanými relikty opevnění známá již 
v 19. století, spojená s vývojem poznání se-
veromoravské prehistorie. V regionu ojedi-
nělý doklad pravěkého osídlení.

Historie: Do literatury uvedl *hradiště 
v roce 1885 J. Havelka, který zde také pro-
vedl drobnou sondáž. Další podrobný popis 
zveřejnil v roce 1931 H. Morawek, který již 
roku 1929 provedl *archeologický výzkum 

Pravěké hradiště Obersko
Lechovice u Pavlova, okr. Šumperk, Olomoucký kraj
1000–500 př. Kr.

(mimo jiné také řez *valem). Materiál byl 
získáván také *povrchovými sběry. Tyto 
nálezy jsou uloženy ve sbírkách muzeí 
v Mohelnici, Šumperku, Olomouci a v Brně. 
V roce 2006 byl Vlastivědným muzeem 
v Šumperku zahájen preventivní detekto-
rový průzkum lokality, při kterém bylo zjiš-
těno soudobé osídlení také západně a jiho-
západně od opevněného areálu hradiště.
Osídlení výšinné polohy Obersko je dolo-
ženo od pozdní doby bronzové a v době 
halštatské a je spojeno s kulturním komple-
xem lužických popelnicových polí.

Popis: Na zalesněném jižním vrcholu nad 
soutokem Třebůvky a Radničky, vzdáleném 
přibližně 1,3 km jihovýchodně od Lechovic,  

1,5 km

	Severní	část	valu	na	západním	svahu,	pohled	od	
severovýchodu.	Foto	H.	Dehnerová
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se rozkládají v terénu dosud patrné po-
zůstatky *opevnění. Hradiště má oválný 
tvar o rozměrech delší osy přibližně 340 m 
a kratší 80 m (2,3 ha). Vnitřní prostor hra-
diště není dále výrazně členěn. S výjimkou 
příkrého východního svahu se na všech 
ostatních stranách dochoval val a příkop. 
Val (a) je nejzachovalejší na severní a se-
verozápadní straně, kde dosahuje výšky 
kolem 4 až 5 m. Na severovýchodní straně 
linie valu pokračuje, ale je nevýrazná a po-
stupně se vytrácí. Příkop (B) je nejzřetelněj-
ší na severozápadním svahu, kde dosahuje 
hloubky až 1 m. Na západě je průběh opev-
nění prohnutý mírně dovnitř a přerušený, 
patrně se jedná o původní vstup. Přerušení 
valu na dalších místech je zřejmě novodo-
bého původu (cesta, archeologické sondy). 
Na severním svahu je linie opevnění posí-
lena o další, vnější val (C). Také terénní ne-
rovnosti na jihu mohou být pozůstatkem 
po šíjovém valu. 
Zajímavé je sledovat popis hradiště v jed-
notlivých obdobích. Ukazuje nejen postup-
ný zánik některých terénních reliktů (v 80. 

až 90. letech 19. století patrný val i na vý-
chodní straně, ve 30. letech už zde H. Mora-
wek žádný val nerozpoznal) nebo naopak 
vznik průkopů valem, ale také ovlivnění te-
rénních pozorování například různou fází 
zalesnění („šíjový“ val na severní straně byl 
popisován až do 30. let 20. století, v jeho  
2. polovině již ne, ale při revizi po roce 
2005 byl opět zaznamenán). Moderní tech-
nologie, např. *letecké laserové skenování, 
umožňují v současné době velmi přesné 
rozlišení i velmi nepatrných útvarů. [hd, pš]

Literatura: Havelka 1885; Morawek 1931; 
Dohnal 1988; Čižmář 2004.

Okolí:
(1) Podolí u Bouzova (SU), drobné středově-
ké opevnění: N 49°42‘45.15“, E 16°54‘5.48“ 
(1,6 km). 
(2) Loštice (SU), město, centrum hrnčířské 
výroby: N 49°44‘40.84“, E 16°55‘41.27“  
(3,2 km).
(3) Líšnice (SU), zřícenina hradu:  
N 49°45‘54.85“, E 16°51‘31.22“ (5 km).

(4) Střítež (SU), zaniklá středověká vesnice 
s tvrzištěm: N 49°44‘32.45“, E 16°49‘23.22“ 
(5,4 km).
(5) Stavenice (SU), raně středověké hradiš-
tě: N 49°45‘27.75“, E 16°58‘45.85“ (7 km).

	Severní	prostor	opevněného	areálu,	pohled	na	východní	svah	od	jihu.	Foto	H.	Dehnerová

	Jihozápadní	část	valu	na	západním	svahu,	pohled	od		jiho-jihovýchodu.	Foto	H.	Dehnerová



	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Kalábek
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Navigační bod: N 49°17‘27.77“,  
E 16°34‘46.82“ (vstup z ulice Poňava).
 
Přístup: Parkování je možné u kostela 
v obci nebo u autobusové zastávky Leleko-
vice, náves. Dále pěšky ke kostelnímu návrší 
přibližně 200 m, nebo stezkou zdraví Brno–
Lelekovice od zastávky MHD Mokrá Hora 
po červené značce přibližně 5 km.

Význam: Doklad systematicky zkoumaného 
zaniklého hradu v jihozápadní části nevý-
razné ostrožny. Dnes jsou v terénu prezen-
tované zbytky zdiva hradu a jeho opevně-
ní. Hrad leží na trase naučné stezky Krajem 
říčky Ponávky vedoucí z Brna na blízký skal-
ní hřeben Babí lom s rozhlednou, chráněný 
jako přírodní rezervace.

Středověký hrad Lelekovice
Lelekovice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Okolo poloviny 14. století až počátek 15. století

Historie: Na nevýrazné *ostrožně, osídlené 
již v pravěku a v době mladohradištní, byl 
okolo poloviny 13. století postaven kostel 
sv. Filipa a Jakuba (1) a ve 14. století *hrad 
(2). Toto panské sídlo mělo funkci sídelní, 
obrannou i hospodářskou, s vazbou na 
blízký pozdně románský kostel. *Před-
hradí (3) se rozkládalo jihovýchodně od 
hradu a jižně od kostela. Hrad byl opev-
něn *plášťovou hradbou, jejímž aktivním 
prvkem byla věž vystupující ven z hradby 
na zranitelném místě. Charakter opevnění 
je typický pro 14. století. Hrad je poprvé 
zmiňován v roce 1358 v souvislosti s Eliš-
kou, vdovou po Herešovi, ale sám Hereš 
(Heřman) z Lelekovic je doložen již v letech 
1339–1358. V roce 1379 byla třetina panství 

0,2 km

	Prezentované	hradební	zdivo	s	věží.		
Foto	A.	Knechtová	2015
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prodána Markétkou z Horaždovic Ježkovi 
a v roce 1387 obdržel třetinu lelekovické-
ho panství Ludvík z Ubušína. Od roku 1391 
vlastní tuto třetinu Petr Hecht z Rosic, který 
scelil zboží o rok později. V roce 1401 obsa-
dili hrad patrně odpůrci markraběte Jošta 
a v té době byl snad také dobyt, což doklá-
dají *archeologickým výzkumem doložené 
zbraně a kamenné koule. V roce 1412 drží 
lelekovické zboží Erhard, sudí z Kunštá-
tu, který zdejší sídlo nepotřeboval a proto 

ho po předchozím obléhání již neobnovil. 
V místech předhradí bylo kolem poloviny 
15. století postaveno neznámé sídlo, které 
však ještě v tomtéž století zaniklo. 

Popis: Archeologicky téměř plně prozkou-
mané, původně v krajině neznatelné po-
zůstatky nevelkého hradu se nacházejí v ji-
hozápadním výběžku kostelního návrší nad 
soutokem Ponávky a jejího bezejmenného 
pravobřežního přítoku v severovýchodní 

části obce. Archeologický výzkum byl prová-
děn J. Ungrem mezi lety 1984–1990 s cílem 
zjistit podobu feudálního sídla a jeho vaz-
bu na blízký kostel s románským jádrem na 
ostrožně o velikosti přibližně 120 × 120 m.  
Při výzkumu byly západně od kostela na-
lezeny ojedinělé zlomky keramiky a ka-
menných nástrojů z mladší doby kamenné. 
Doklady nepříliš četného mladohradištního 
osídlení z 11. století v podobě zlomků větši-
nou tuhové keramiky pocházejí z prostoru 
jihozápadní části nádvoří hradu. Hrad byl 
postaven někdy v druhé třetině 14. století. 
Objevené nálezy však dobře doložily po-
stupný vývoj hradu různými přestavbami 
a přístavbami. K první stavební fázi patří 
pozůstatky obdélníkové zemnice zahloube-
né do skály a další objekty sloužící staveb-
níkům. V této etapě oválné hradní jádro 
o velikosti cca 43 × 52 m vymezovala jako 
nejdůležitější část obranného systému přes 
2 metry silná kamenná hradba (a), zacho-
vaná v originální šířce především na jižní 

a jihovýchodní straně, a hranolová věž (B) 
s průjezdnou bránou. Na severozápadě na-
léhal k plášťové zdi nejstarší čtyřprostorový 
palác (C). V osmdesátých letech 14. stol. 
byl hrad rozdělen na tři části patřící růz-
ným majitelům, takže k původnímu paláci 
byly přistavěny dvě nové budovy. Na konci  
14. století byl k bokům věže připojen dru-
hý okruh hradby, který vytvořil kolem ce-
lého hradu *parkán, vybudovaný snad na 
místě staršího příkopu. V parkánové zdi 
stála drobná věž s novou bránou s padacím 
mostem. Hrad zůstal po dobytí vojskem  
brněnských měšťanů a Erharda z Kunštátu 
na samém počátku 15. století pustý. Archeo-
logický výzkum J. Ungra v letech 2002–2004  
prokázal, že v místech předhradí bylo po-
staveno sídlo sestávající z věže a přistavěné 
budovy (D). Nalezené dochované zdivo na 
předhradí není prezentováno. [ak]

Literatura: Unger 1990, 1991, 1998, 1999, 
2006; Samek 1999; Plaček 2001.

	Prezentované	hradební	zdivo	s	věží.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Letecký	pohled	na	ostrožnu	s	kostelem,	pozůstatky	hradu	a	výzkumem	předhradí.	Foto	O.	Šedo	2003



Okolí: 
(1) Lelekovice (BO), kostel sv. Filipa a Jaku-
ba: N 49°17‘29.26“, E 16°34‘50.84“ (30 m).
(2) Olomučany (BK), pozůstatky Nového 
hradu a jeho opevnění: N 49°19‘27.14“,  
E 16°38‘30.77“ (5,6 km).

(3) Lipůvka (BK), poutní místo u pozůstat-
ků kostelíka Sv. Klimenta: N 49°20‘14.28“,  
E 16°31‘58.73“ (6 km).
(4) Bílovice nad Svitavou (BO), zřícenina 
hradu Ronov: N 49°16‘49.67“, E 16°40‘0.25“ 
(6,3 km).

	Kresebná	rekonstrukce	hradu	v	závěru	15.	století.	Podle	M.	Plačka	a	P.	Šimečka.	Archiv	NPÚ,	ÚOP	v	Brně

	Kresebná	rekonstrukce	hradu	k	roku	1401.	Podle	M.	Plačka	a	P.	Šimečka.	Archiv	NPÚ,	ÚOP	v	Brně
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Navigační bod: N 49°13‘8.4“, E 18°2‘23.17“.

Přístup: Od rozcestníku Čertovy skály, mo-
torest na severním okraji Lidečka přibližně  
1 km po naučné stezce Vařákovy paseky 
k zastavení č. 12, odtud odbočit jihozá-
padním směrem a pokračovat do kopce asi  
0,5 km na plochu hradiště.

Význam: Hradiště malé rozlohou, avšak vý-
hodně strategicky umístěné na výrazném 
kopci nad údolím, a proto plnící zřejmě dů-
ležitou funkci ochranného prvku a útočiště 
před nepřáteli a zároveň zajišťující bezpeč-
nost starých obchodních cest.

Historie: *Hradiště bylo jako pravěká lo-
kalita známo již koncem 19. století, kdy 
jej v roce 1890 ve svém článku zmiňuje J. 
Kučera. Poté na dlouhou dobu přestalo 
být objektem odborného zájmu, jeho další 
průzkum pokračoval až od 80. let 20. sto-

Pravěké hradiště Kopce
Lidečko, okr. Vsetín, zlínský kraj
1250–1000 př. Kr.

letí. Tehdy zde byly provedeny *povrchové 
sběry, které přinesly nečetný materiál, po-
dle něhož lze výstavbu a dobu trvání hra-
diště časově zařadit do slezské fáze kultury 
lužických popelnicových polí pozdní doby 
bronzové a do platěnické kultury doby 
halštatské. Získané poznatky publikoval ve 
svých pracích J. Nekvasil, V. Dohnal vytvo-
řil navíc také celkový plán hradiště. V roce 
1982 zde prováděli menší sondáže M. Čiž-
mář a M. Bálek, z nichž druhý jmenovaný 
později provedl také podrobné geodetické 
zaměření lokality a její letecké snímková-
ní. Do souvislosti s blízkými relikty starých 
komunikací uvedl hradiště D. Cendelín ve 
své práci z roku 2000. V roce 2006 hradiště 
zařadil do článku, pojednávajícího o výšin-
ných lokalitách na jihovýchodní Moravě,  
D. Parma.

1,5 km

	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Bálek	2001
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Popis: Lokalita se rozkládá na vrcholu s ná-
zvem Kopce (dříve Zámčisko, Šance), který 
se strmě vypíná nad řekou Senicí ve výšce 
699 m. Hradiště patří mezi prostorově ne-
velké opevněné lokality s rozlohou pohy-
bující se pouze kolem 1 ha a silně členitou 
vnitřní plochou s několika skalisky, dokon-
ce s pseudokrasovými jeskyněmi. Díky vý-
borné strategické poloze dané přírodními 
podmínkami bylo hradiště opevněno pou-
ze na západní, nejpřístupnější straně. For-
tifikace je zde tvořena kamenitým *valem, 
převyšujícím okolní terén přibližně o 0,5 m. 
Žádné fortifikační prvky nebylo nutné bu-
dovat na východní a severní straně, odkud 
bylo hradiště dostatečně chráněno strmý-
mi svahy a skalnatým členitým terénem. 
Valové opevnění je na dvou místech, ve 
své západní a jižní části, přerušeno zřejmě 
v místech původních vstupů do hradiště. 
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Vzhledem k „uživatelsky nekomfortní“ 
malé a členité obytné ploše, neexistenci ze-
mědělsky využitelných ploch v okolí a cel-
kové nedostupnosti hradiště je pravděpo-
dobné, že nesloužilo ke stálému obývání. 
Spíše bylo důležitým strategickým bodem, 
který v době nebezpečí poskytoval bezpeč-
né útočiště okolnímu obyvatelstvu a zá-
roveň kontroloval blízké obchodní cesty. 
Blízký vztah k hradišti Kopce mělo pouhý 
kilometr vzdálené výšinné sídliště Krajčice 
ze stejného období, které zřejmě plnilo 
obdobnou funkci. Jako nepřímý doklad 
vztahu obou hradišť k tehdejšímu dálkové-
mu obchodu mohou sloužit i četné nálezy 
cenných bronzových předmětů v blízkém 
okolí. Plocha hradiště je porušena četnými 
jámami po vývratech stromů, kvůli nestabil-
nímu skalnatému podloží jsou na úbočích 
kopce zmiňovány také občasné sesuvy ka-
menů. Nakonec je jako zajímavost třeba 
zmínit téměř 1 m vysoký kámen, vztyčený 
ve vrcholové části hradiště. Jeho přírodní 
původ nelze jednoznačně dokázat, takže 
je možno spekulovat i o tom, že hradiště 
mohlo být centrem nějakého kultu. Hora 
Kopce je od roku 2004 vyhlášena jako pří-
rodní památka Kopce. [dv]

Literatura: Cendelín 2000b; Sklenář – Skle-
nářová – Slabina 2002; Čižmář 2004. 

Okolí:
(1) Lidečko (VS), pravěké hradiště Krajčice: 
N 49°12‘51.04“, E 18°1‘37.27“ (1,1 km).
(2) Pulčín (VS), zřícenina hradu Pulčín-
ské skály: N 49°13‘45.40“, E 18°4‘53.61“  

(3,2 km).
(3) Drnovce u Valašských Klobouk (ZL), 
pravěké hradiště U Hůrky: N 49°12‘28.26“,  
E 17°57‘23.32“ (6,2 km).
(4) Lačnov (VS), památník na místě pasekář-
ské osady Vařákovy paseky, vypálené fašis-
ty: N 49°12‘38.05“, E 17°59‘14.31“ (3,7 km).
(5) Vysoké Pole (ZL), pravěké a raně středo-
věké hradiště Klášťov: N 49°12‘22.39“, 
E 17°56‘37.28“ (7,1 km).
(6) Brumov (ZL), zřícenina hradu Brumov:  

	Vztyčený	kámen	na	vrcholu	hradiště.	Foto	E.	Čermáková	2013
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Navigační bod: N 49°44‘49.81“,  
E 16°44‘6.24“ (Radkov); N 49°45‘54.44“,  
E 16°51‘31.07“ (Líšnice).

Přístup: Od autobusové zastávky Gruna, 
rozcestí zhruba 250 m cestičkou označenou 
šipkou do kopce jižním směrem k zaniklé-
mu městečku s opevněním. Od návsi v Líš-
nici 1,2 km po silnici z Líšnice na Bušín, před 
částí Starý Mlýn odbočit vpravo a pokračo-
vat na sever po okraji pole a podél lesa asi 
600 m do kopce k hradu.

Význam: Dochované terénní relikty dál-
kové trasy z období středověku v podobě 
několika větví a systémů zaniklých úvozů. 
Opevněné městečko Radkov s hrádkem 
a hrad Líšnice střežící strategické sestupy 
z členitého terénu Zábřežské vrchoviny.

198 199...hrad Líšnice  Líšnice u Mohelnice, okr. Olomouc, ...

Komunikace Moravská Třebová –  
Mohelnice; městečko Radkov; 
hrad Líšnice
Líšnice u Mohelnice, okr. Olomouc, Olomoucký kraj; Gruna, okr. Svitavy, Pardubický kraj
Raný a vrcholný středověk

Historie: Komunikační koridor spojující vý-
chodní Čechy a Mohelnickou brázdu přes 
Moravskotřebovsko prošel velmi složitým 
historickým vývojem. Vůbec první zmínku 
o Moravskotřebovsku zaznamenáváme 
roku 1234, kdy moravský markrabí Přemysl 
získal od tišnovského kláštera „locum Tre-
bow“. Centrem oblasti se stala Stará Třebo-
vá „Antiqua Tribouia“, připomínaná roku 
1270, kdy mohlo dojít i k vysazení města. 
Ve třetí čtvrtině 13. století působil na Mo-
ravskotřebovsku významný šlechtic Boreš 
z Riesenburka, kterému nedlouho před 
polovinou 13. století svěřil král Václav I. na 
určitou dobu území Moravskotřebovska do 
*emfyteutického pronájmu. Boreš se na 
okraji Moravskotřebovska snažil vybudovat 
malou soukromou doménu. Snažil se také 
potlačit funkce zeměpanského Starého 

	Hrad	Líšnice,	pohled	na	jádro	od	východu.	Foto	P.	Šlézar

0,5 km (Radkov); 1,8 km (Líšnice)



Města ve prospěch sídliště urbánního rázu, 
snad [Nové] Třebové z písemných pramenů 
60. a 70. let 13. století, které založil na os-
trožně u Radkova. Toto město se objevuje 
s vlastní pečetí i měšťany v Borešově listině 
z roku 1270, později i s vlastním purkra-
bím Konrádem z Jeřeně, jehož působiš-
těm mohl být *hrad na konci radkovské 
ostrožny. Také tažení krále Václava II. z let 
1285–1286, o němž se hovoří ve Zbraslav-
ské kronice, mělo směřovat proti tomuto 
místu. Bojové aktivity na lokalitě dokládají 
časté nálezy šipek s trnem na svazích kolem 
celého areálu a nález roztříštěné bronzové 
hlavice tzv. diamantového palcátu. Lokalita 
na Radkově pak dožívá až do 14. století.
Komunikační koridor z Moravskotřebov-
ska v  době raného středověku ústil na 
Mohelnicku v Lošticích s románským kos-
telem sv. Prokopa. Loštice byly významnou 
křižovatkou dálkových cest. Kromě směru 
z Moravskotřebovska zde probíhala větev 
Jantarové stezky od Olomouce a dále na 

sever na Štíty a polské Mezilesí. Přes Loštice 
taktéž procházela trasa z Brněnska a Pros-
tějovska, která po překonání řeky Moravy 
v Moravičanech pokračovala na Úsov (směr 
Krnovsko) a Uničov. Po založení biskupské 
Mohelnice ve 30. a 40. letech 13. stole-
tí a zejména současné Moravské Třebové 
kolem roku 1290 pak nabývá na významu 
zemská komunikace Moravská Třebová –  
Mohelnice – Úsov – Uničov. K ochraně jed-
né z větví trasy z Moravskotřebovka na 
Loštice vznikl již ve 13. století hrad Líšnice, 
poprvé připomínaný ale až roku 1348, kdy 
byl v rukách Bočka z Kunštátu. Označení 
*opevnění v Líšnici v písemných prame-
nech kolísá, velmi často je označována též 
jako tvrz. K hradu se váže neobvyklý po-
čet písemných zpráv, jen v letech 1406 až 
1436 byl nejméně čtyřikrát dobyt či obsa-
zen. K opuštění hradu došlo až v polovině  
15. století, po smrti Heralta z Kunštátu roku 
1444.

Popis: Relikty městečka a opevnění Radko-
va (a), též Hradiska, se nalézají na protáhlé 
ostrožně nad tokem Třebůvky, která ost-
rožnu částečně obtéká. Zúženou šíji přetíná 
mohutný až 30 m široký příkop vylámaný ve 
skále. Materiál vytěžený z příkopu byl pou-
žitý na stavbu příční zděné štítové zdi o síle 
2,4 až 2,7 m, zalomené na koncích ve směru 
po okrajích svahu. Zřejmě zde měla pokra-
čovat, ale nebyla dostavěna, provizorně ji 
asi nahradila *palisáda. Před šíjovým příko-
pem vylámaným do skály se východně od 
něj nachází ještě hliněný *val vybudovaný 
z výkopku druhého, ale o poznání mělčí-
ho šíjového příkopu. Za zdí se na plošině 
dlouhé až 190 m a široké až 120 m nachá-
zí dobře viditelné relikty pravidelných za-

hloubených obydlí, lemujících v řadě okraje 
plošiny a uzavírající pravidelný půdorys i na 
západní straně ostrožny před příkopem, 
který na samotném konci ostrožny vyděluje 
hrádek. Ten má trojúhelníkovitý tvar (cca 
60 × 50 m) s pozůstatkem hradby v čele. Ší-
jový příkop široký až 25 m se zatáčel podél 
jihozápadního boku ostrožny, kde ho navíc 
doplňoval val. Přibližně 450 m severně od 
reliktů Radkova probíhá nevelký systém 
*úvozů (B), se kterým je Radkov spojen 
cestou po hřebenu ubíhající navazující os-
trožny. Přibližně 1,3 km severovýchodně 
od Radkova pak na tento systém navazuje 
již zřetelně rozsáhlejší systém úvozů, kte-
rý v několika svazcích pokračuje severně 
nad Žipotínem směrem na Studenou Louč-
ku, kde se trasa větví do dvou základních 
směrů, a to na Mohelnici a Líšnici. Líšnický 
hrad (C), nalézající se na vrcholku skalna-
tého výběžku levého okraje údolí potoka 
Podhrádek, měl pravděpodobně obdélné 
jádro (37 × 35 m), které však na západní 
straně odtěžil lom. Z jádra tak zůstaly do-
chovány pouze zbytky východní části s po-
zůstatky vstupní věže a zástavby již podél 
zmizelé severozápadní a severovýchodní 
hradby. Z přístupných stran je objekt ohra-
ničený dvěma výraznými příkopy; první se 
obtáčí kolem hradního jádra a má šířku až 
17 m a hloubku 6 m. Před ním se nachází 
až 19 m široké *předhradí bez viditelných 
stop po zástavbě. Předhradí je obkrouženo 
druhým, vnějším příkopem o šířce až 16 m 
a hloubce 4 m, který je na vnější straně do-
plněn valem vysokým až 2,5 m. Svazky úvo-

zů se dochovaly jak na protilehlém svahu 
západně za potokem Podhrádek (D), tak 
hlavně v podobě mohutného systému více 
než 40 úvozů (E), sestupujícího ze západu 
k Novému a Starému Mlýnu a končícího 
v údolí při brodu (f) toku Podhrádek. Oba 
opevněné objekty – Radkov s městečkem 
a hrádkem i hrad v Líšnici – měly za úkol 
kontrolovat vyústění komunikačních kori-
dorů z kopcovitého a členitého terénu Zá-
břežské vrchoviny do Moravskotřebovska 
a Mohelnické brázdy. [hd, pš]

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Plaček  
2001; Bolina – Němcová – Šlézar 2008; 
Martínek a kol. 2013; www_Líšnice u Mo-
helnice.

Okolí: 
(1) Lechovice u Pavlova (OL), trať Obersko, 
pravěké *hradiště KLPP: N 49°43‘36.41“,  
E 16°53‘38.41“ (5,1 km od Líšnice).
(2) Vranová Lhota (SY), Vraní Hora, zříceni-
na hradu: N 49°42‘58.17“, E 16°48‘36.44“ 
(6,5 km od Líšnice).
(3) Městečko Trnávka (SY), Cimburk, zříce-
nina hradu: N 49°42‘31.30“, E 16°43‘58.27“ 
(4,2 km od Radkova).
(4) Třebařov (SY), Koruna, zříceniny *kláš-
tera Koruna Panny Marie: N 49°50‘53.12“,  
E 16°41‘55.25“ (11,5 km od Radkova).

	Líšnice,	řady	úvozů	v	lese	nad	Novým	Mlýnem.	Foto	P.	Šlézar
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Navigační bod: N 49°34‘58.95“,  
E 17°2‘27.52“.

Přístup: Z Ludéřova od kapličky na návsi se-
verozápadním směrem po zelené turistické 
značce asi 640 m.

Význam: Poměrně dobře zachované terén-
ní pozůstatky polního opevnění (reduty), 
doklad k poznání novověké vojenské stra-
tegie v regionu.

Historie: Na mapě náměšťského panství 
z roku 1746 je místo spojováno s půso-
bením Jana Žižky a označeno jako „Alte 
Schanze von Züzka zeütten“. Původ šancí je 
však mladší než husitské války, jejich vznik 
je kladen do období třicetileté války. Vzhled 
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Polní opevnění Švédské šance  
u Ludéřova
Ludéřov, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
Novověk, 1. polovina 17. století

odpovídá standardním *redutám, známým 
i z jiných lokalit (např. → Horní Moštěnice). 
V roce 1973 upozornil M. Čižmář na po-
dobnost terénních pozůstatků u Ludéřova 
s útvary označovanými jako kultovní místa 
(*„Viereckschanze“) z doby laténské, zná-
mými z keltských lokalit západně od Mo-
ravy. Přestože na lokalitě nebyl proveden 
archeologický výzkum a pozdně laténská 
keramika (2.–1. století př. Kr.) byla získána 
pouze sběrem na poli 50 m východně od 
„Švédských šancí“, byla tato interpretace 
odbornou veřejností postupně přijata a zo-
becněla. Lokalita se dokonce stala vyhledá-
vaným cílem a novodobým kultovním mís-
tem obdivovatelů keltské kultury, kteří zde 
vztyčili i menhir. Na jaře 2007 došlo díky 
terénnímu průzkumu (P. Šlézar, P. Bolina, 

	Pohled	od	východu	na	val	a	hrotitý	příkop	na	severní	
straně	šancí.	Foto	P.	Šlézar

0,7 km

D. Cendelín) v souvislosti s výzkumem stře-
dověkých dálkových komunikací k objevu 
pozůstatků středověkých úvozů, nacháze-
jících se v superpozici s valy i příkopy šan-
cí, což vylučuje původ fortifikace v mladší 
době železné. Severně a jižně od opevnění 
se totiž nacházejí poměrně výrazné žlaby –  
úvozy, hluboké až 1 m. Při bližším pozo-
rování jsou patrné také žlaby vedoucí od 
západu k východu přes objekt šancí, který 
tyto pozůstatky úvozů porušuje. Úvozy byly 
jednou ze dvou větví středověké Konické 
cesty, doložené v písemných pramenech ve 
2. polovině 13. století. Na její druhé větvi, 
asi 3,3 km severozápadně od „Švédských 
šancí“ v trati Chrast u Olbramic, se nachá-
zí pozůstatky dalšího polního opevnění. 
Stav zachování a znaky vojenských redut 
(lichoběžníková profilace valu, ostře řezaný 
V příkop, malé zanesení příkopu, zvýšená 
nároží) jsou u obou lokalit totožné. Obě 
reduty zaujímaly strategickou pozici na 

komunikacích směřujících do Náměště na 
Hané.

Popis: Terénní relikty se nachází na mírném 
severovýchodním svahu, mají pravoúhlý, 
přibližně čtvercový tvar o délkách stran 
115,5 × 109 × 116 × 108 m. Opevnění tvo-
ří val (a) obehnaný hrotitým příkopem (B). 
Val převyšuje vnitřní plochu o 1 až 2 m, dno 
příkopu se nachází v hloubce 3 až 4 m pod 
korunou valu. Jihozápadní nároží valu je 
zřetelně vyšší, také ostatní rohy jsou mírně 
převýšeny oproti průběhu valu. Val je na 
dvou místech přerušen, k západní proluce 
vede násyp přes příkop, ovšem v této části 
jde o novodobý zásah, stejně jako částečné 
zavezení příkopu v jižní části východní stra-
ny. Při severním valu uvnitř areálu se nachází 
prohlubeň o rozměrech 4 × 4,5 m a hloubce 
1 m. Vnitřní plocha je dále ve směru západ– 
–východ členěna mělkými žlaby – pozůstat-
ky středověkých úvozů (C), které pokračují 
i vně areálu. Areál je porostlý jehličnatým 
lesem, místy křovím. [hd, pš]



Literatura: Čižmář 1973, 1991; Bolina – Šlé-
zar 2006; Cendelín 2007; Martínek a kol. 
2013.

Okolí:
(1) Náměšť na Hané (OL), novověké 
polní opevnění (reduta) v trati Chrast:  
N 49°36‘38.51“, E 17°0‘58.92“ (3,5 km).
(2) Náměšť na Hané (OL), eneolitické mohy-
lové pohřebiště „U žlíbku“: N 49°35‘9.04“, 
E 17°2‘23.11“(0,2 km).

	Letecký	pohled	na	Švédské	šance	od	severu.	Foto	M.	Kalábek

(3) Náměšť na Hané (OL), eneolitické 
hradisko Rmíz a mohylová pohřebiště 
Křemela I a Křemela II: N 49°35‘26.61“,  
E 17°1‘1.53“ (2 km).
(4) Náměšť na Hané (OL), svazky středo-
věkých úvozových cest v lese mezi Ná-
měští na Hané, Olbramicemi a Ludéřovem:  
N 49°36‘17.90“, E 17°1‘52.68“ (2 km).
(5) Náměšť na Hané (OL), zřícenina hradu: 
N 49°36‘2.35“, E 17°3‘43.23“ (2,4 km).

	Pozůstatky	úvozů	v	jihovýchodní	části	vnitřního	prostoru	šancí,	pohled	od	jihovýchodu.	Foto	P.	Šlézar
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Navigační bod: N 50°7‘18.65“,  
E  17°20‘37.80“

Přístup: Hrad leží západně od centra Vrbna 
pod Pradědem, na vrcholku Zámecké hory. 
Přístup je po lesní asfaltové cestě na jižním 
svahu Zámecké hory, pak lesní pěšinou do 
sedla, které vrch odděluje od jesenické-
ho masivu, dále po odbočení doprava na  
vrchol k hradu.

Význam: Hrad Fürstenwalde byl založen 
patrně s cílem zajistit a chránit naleziště 
drahých kovů při horním toku Opavy. Jed-
ná se o jeden z nejvýše položených hradů 
v českých zemích.

Historie: 
*Hrad Fürstenwalde nechal s největší prav-
děpodobností vystavět někdy před polovi-
nou 14. století opavský vévoda Mikuláš II.,  
první písemná zmínka z roku 1348 také 
uvádí, že současně bylo pod hradem opra-

206 207Středověký hrad fürstenwalde  Ludvíkov pod Pradědem, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Středověký hrad Fürstenwalde
Ludvíkov pod Pradědem, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj
Polovina 14. století – konec 15. století

veno městečko Gesenek (předchůdce dneš-
ního Vrbna pod Pradědem). V roce 1377 
byl hrad Fürstenwalde označen za centrum 
západní části opavského vévodství a losem 
připadl synovi Mikuláše Janu I. Opavsko-
-Ratibořskému. Po jeho smrti v roce 1380 
převzali správu jeho synové Jan II. Želez-
ný a Mikuláš. Jan II. byl nucen v roce 1384 
Krnovsko a Bruntálsko s hradem Fürsten-
walde dát do zástavy. Jeho držitelem se na-
krátko stal opolský kníže Vladislav, který jej 
ale již v roce 1397, po zásahu moravského 
markraběte Jošta, vyplacený vrátil Jano-
vi II. Po Janově smrti připadlo Bruntálsko 
s hradem jeho staršímu synovi Mikuláši V. 
V 15. století již odlehlý horský hrad ne-
dostačoval potřebám Přemyslovců a jeho 
správní funkce převzal nově vybudovaný 
městský hrad v Bruntále. Hrad Fürstenwal-
de pravděpodobně následně zanikl během 
bojů souvisejících s obsazením Opavska, 
Bruntálska a Krnovska vojskem krále Miku-
láše Korvína v době česko-uherských válek. 

	Relikty	zdiva	v	západní	části	hradu.	Foto	M.	Zezulová	2015

2,4 km



Pustnoucí hrad se ale objevuje v písemných 
pramenech i nadále, z roku 1579 pochází 
jeho schematické zobrazení v mapě brun-
tálského panství.

Popis: Hrad leží na protáhlém vrcholu Zá-
mecké hory (854 m n. m.) mezi údolími Bílé 
a Střední Opavy. Nečetné pozůstatky zdiva 
a stopy po úpravách skalnatého podloží 
dovolují jenom hrubou představu o po-
době hradu. Rozsáhlejší zděné relikty jsou 
zachovány na nejvyšším místě skalnatého 

vrcholu a patří dvouprostorovému věžo-
vitému paláci o rozměrech zhruba 12,5 × 
15 m s šířkou základového zdiva asi 2 m. 
Vlastní jádro pokračovalo od tohoto palá-
ce směrem k jihozápadu a bylo ukončeno 
na okraji skály zdí o mocnosti 2 m, která 
hrad chránila z nejsnáze přístupné cesty 
od sedla. Nižší vrcholová partie byla, jak 
na několika místech dokládají dochované 
části, obehnána po okrajích umístěnou zdí 
o šířce asi 1 m. Přístup do hradu byl patrně 
na východní straně a s největší pravděpo-

dobností byl zabezpečen menší branskou 
budovou, jak je patrné z doposud čitelné 
konfigurace terénu.
Kromě povrchových sběrů zde byl prv-
ní *archeologický výzkum realizován až 
v roce 2012, kdy byla odkryta část obvo-
dové hradby. Výzkumem byla také získána 
kolekce keramických a kovových nálezů, 
z nichž nejvýznamnější je stříbrný brakteá-
tový haléř z třetí čtvrtiny 15. století, spojo-
vaný s mincovnou v Krnově. [mz]

Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wi-
hoda 2000; Malík 2014.

Okolí:
(1) Železná pod Pradědem (BR), zřícenina 
hradu Rabenštejn: N 50°8‘34.22“,  
E 17°19‘18.68“ (2,9 km).
(2) Železná pod Pradědem (BR), zřícenina 
hradu Pustý zámek: N 50°8‘28.53“,  
E 17°19‘7.63“ (2,8 km).
(3) Heřmanovice (BR), zřícenina hradu 
Quinburk: N 50°9‘59.42“, E 17°19‘51.51“ 
(5 km).
(4) Vrbno pod Pradědem (BR), zřícenina 
hradu Freudenštejn: N 50°5‘43.14“,  
E 17°25‘10.29“ (6,2 km).

	Pozůstatek	hradby	zachycený	při	archeologickém	výzkumu	v	roce	2012.	Foto	P.	Malík

	Půdorysné	zaměření	hradu.	Podle	Kouřil	–	Prix	–	Wihoda	2000

	Rozhledna	v	místě	věžovitého	paláce.	Foto	M.	Zezulová	2015
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Navigační bod: N 50°2‘24.55“,  
E 16°55‘16.65“ (rozcestník Nový hrad, 
rozc.).

Přístup: Z osady Dvůr Raškov po žluté turis-
tické značce přes řeku a železnici, asi 1,1 km.  
Hrad se nachází na soukromém pozemku, 
vzhledem k havarijnímu stavu některých 
zděných konstrukcí je vstup na vlastní ne-
bezpečí.

Význam: Pozůstatky středověkého hradu 
s rozsáhlým systémem opevnění, doklad 
pevnostní architektury 14. až 1. poloviny 
15. století.

Historie: Nový Hrad (též Neuhaus, Furch-
tenberg) byl založen na odtržené části 
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Středověký hrad Nový Hrad 
(Neuhaus, Furchtenberg)
Lužná u Hanušovic, okr. Šumperk, Olomoucký kraj
14.–15. století

bludovského panství, není však jisté, kdo 
byl jeho majitelem. První písemná zpráva 
o *hradu je patrně k roku 1374. Další pí-
semná zpráva se váže až k roku 1417, kdy 
král Václav potvrdil k Novému Hradu jako 
jeho příslušenství Šumperk a 15 vesnic. 
Roku 1455 převzal hrad Jan Tunkl z Brníč-
ka. Jeho syn Jiří se v česko-uherských vál-
kách postavil na stranu českého krále Jiřího 
z Poděbrad, proto patrně tehdy došlo bě-
hem ofenzívy uherského vojska proti Tun-
klům i k dobytí a destrukci Nového Hradu 
(1471). K roku 1504 se hrad již připomíná 
jako zbořený a pustý.
Podle současných znalostí byl hrad vystavěn 
zhruba ve třech stavebních fázích. Jádro 
s úspornou *bergfritovou dispozicí bylo vy-
budováno asi v 1. třetině 14. století. Druhá 

	Druhá	brána,	pohled	od	východu.		
Foto	H.	Dehnerová

1,1 km

fáze výstavby je kladena do let 1360–1375, 
kdy byl horní hrad obehnán dvěma okruhy 
opevnění s šesti velkými hranolovými věže-
mi. Koncem 14. nebo na počátku 15. století 
přibyl vnější pás opevnění na západě a se-
verozápadě, kdy byla pravděpodobně star-
ší dřevěná palisáda nahrazena kamenným 

zdivem a hranolovými *baštami.
Násilný zánik hradu potvrzují zjištěné 
archeologické situace (požárová vrstva, 
množství kovových artefaktů). Záchranný  
*archeologický výzkum byl proveden v le-
tech 1999–2001 v prostoru strážnice a třetí 
*brány v rámci sanace hradeb. Výzkum ve-
dený V. Gošem přinesl důležité poznatky 
o stratigrafické situaci i stavebních detai-
lech strážnice, získáno bylo také množství 



movitých nálezů, např. soubor kamnových 
kachlů nebo unikátních palných zbraní (há-
kovnice, zl. bronzové píšťaly). Nálezy jsou 
uloženy ve Vlastivědném muzeu v Šumper-
ku.

Popis: Zřícenina hradu se nachází v lesích 
na vrcholu ostrohu nad údolím Moravy, 
nad jejím levým břehem, přibližně 1,3 km 
severozápadně od osady Lužná. Dvoudílný 
hrad s jádrem bergfritové dispozice je na 
přístupném místě na východě oddělen od 
ostrožny dvěma šíjovými příkopy (E) s me-
zilehlým *valem (f). Celková rozloha činí 
přibližně 1,5 ha, půdorys tvoří trojúhelník 
(320 × 260 × 130 m). Horní hrad je tvořen 
vlastním jádrem s pozůstatky válcové věže 
(a) a paláce (B). Bloky zdiva věže se násled-
kem výbuchu po dobytí hradu v 70. letech 
15. století nachází i v prostoru jádra a jeho 
okolí. Jádro je obklopeno dvěma okruhy 
hradeb ve tvaru trojúhelníka s nárožními, 
dovnitř otevřenými hranolovými věžemi. 
Jižní úsek vnější hradby je dochován i se 
zbytky *cimbuří, je však v havarijním stavu. 
V jihozápadním nároží hradeb se nachází 
brána („druhá“; C) a pozůstatky budovy, 
snad strážnice. Na severu a západě obklo-
puje vnitřní hrad *předhradí (tzv. dolní 
hrad; D), původně také opevněné hradbou 
s otevřenými hranolovými věžemi v náro-
žích a menšími podobnými věžemi v jejím 
průběhu. Kromě nárožních věží a úseku 

hradby na severovýchodě je tato část opev-
nění hůře dochovaná, většinou již jen jako 
terénní relikty bez nadzemního zdiva. Na 
předhradí nejsou viditelné nadzemní po-
zůstatky vnitřní zástavby. Dochované zdivo 
je v havarijním stavu a nezabezpečené. 
[hd, pš]

Literatura: Gardavský 1961; Plaček 2001; 
Goš 2002.

Okolí:
(1) Bludov (SU), zaniklý hrad:  
N 49°57‘21.09“, E 16°55‘58.57“ (9,4 km).

	Celkový	pohled	na	jádro	hradu	od	západu.	Foto	H.	Dehnerová 	Hradní	jádro	od	východu,	v	popředí	bloky	zdiva	věže.	Foto	H.	Dehnerová

	Celkový	pohled	na	předhradí	od	východu.	Foto	H.	Dehnerová
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Navigační bod: N 48°48‘31.32“,  
E 16°38‘9.90“(vstup z ulice U Staré brány); 
N 48°48‘32.17“, E 16°38‘5.90“ (vstup z ulice 
22. dubna).

Přístup: Vstup do mikve se nachází v troj-
úhelníku tvořeném ulicemi Brněnská,  
22. dubna a U Staré brány, u zadní (jižní) 
strany bytového komplexu na Brněnské 
ulici, kde lze také parkovat. Nejjednodušší 
přístup je ze zastávky Mikulov, Pod Kozím 
hrádkem branou do dvorního traktu byto-
vého komplexu.

Význam: Na Moravě ojedinělý doklad  
archeologicky odkrytého objektu židovské 
rituální lázně.

Historie: V Mikulově se Židé usazovali už 
ve středověku. Nejstarší zmínka o nich je 
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Mikve – židovská rituální lázeň
Mikulov na Moravě, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
18. století

z roku 1369, ale náboženská obec vznikla 
až kolem poloviny 15. století. Do poloviny 
19. století zde sídlila nejpočetnější židov-
ská komunita na Moravě, která zanikla 
nuceným odchodem Židů z města po od-
stoupení pohraničí v roce 1938. Mikulov byl 
po zřízení zemského *rabinátu v polovině  
16. století duchovním, kulturním a politic-
kým centrem moravských Židů. Po požá-
ru židovské čtvrti roku 1719 vzniklo nové 
*ghetto, oddělené od ostatní zástavby. 
Ghetto se otevřelo městu až po roce 1848. 
Židovská čtvrť představovala v konečném 
rozsahu areál mezi zámeckým vrchem, uli-
cemi Alfonse Muchy, 22. dubna, Kozí hrá-
dek a Na Jámě. Páteřní komunikací ghetta 
jsou dodnes ulice Husova a Zámecká. Jeho 
zástavba podlehla postupnému bourá-
ní po 2. světové válce. Vážným zásahem  
byla v 60. letech výstavba okružní silnice  

	Rekonstruovaná	rituální	židovská	lázeň.		
Foto	A.	Knechtová	2015
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22. dubna v oblasti bývalých Židovských 
zahrad a další asanace v 70. a 80. letech  
20. století. Došlo k rozsáhlým demolicím 
centra čtvrti s křivolakými uličkami, průcho-
dy a dvorky včetně *synagog i dalších dů-
ležitých budov jako jsou radnice a rabinát. 
Po všech asanacích zůstalo z původních 317 
stát jen 90 domů, některé s renesanční či 
barokní dispozicí. Z významných institucí se 
zachovaly pouze budovy dvou židovských 
škol (1, 2), starobinec (3) a Horní synagoga 
(4). Během existence židovské obce muselo 
ve čtvrti fungovat větší množství rituálních 
lázní (*mikve), určených k obřadní očistě 
osob i předmětů, které byly napájeny pra-
menitou vodou. Náboženské předpisy sta-
novují jednoznačná pravidla, jak má lázeň 
vypadat. Tvoří ji nádrž, která musí pojmout 
nejméně 762 l vody a je dostatečně hlubo-
ká, aby se do ní mohl úplně ponořit dospě-
lý člověk. Mikve byla samozřejmou součástí 
každé židovské komunity, protože bez ní 
nebylo možné zabezpečit chod každo-

denního života. V původních suterénních 
prostorách bývalého renesančního rabiná-
tu (dnes novostavba hotelu Tanzberg) lze 
shlédnout přes 10 m hlubokou kruhovou 
studnu (5) možné rituální lázně. Na Lázeň-
ském náměstí byly zřízeny židovské lázně 
v přízemním domku s rohovým loubím, 
který je znám pouze ze starých fotografií, 
protože náměstí ustoupilo celkové asanaci 
včetně domů na Brněnské ulici, kde vzniklo 
parkoviště. Pod ním byla objevena mikve 
(a) nedaleko zbořené Ševcovské synagogy, 
která byla situována do jednoho z dvorních 
traktů.

Popis: V roce 2004 proběhl v souvislosti 
s výstavbou obytného komplexu *archeo- 
logický výzkum na ploše parkoviště na 
Brněnské ulici. Původní blok domů, který 
v 18. století patřil židovské komunitě, byl 
založen na mírně svažitém terénu. Z odkry-
té architektury byl nejvýznamnějším obje-
vem sklep s židovskou rituální lázní. Nale-
zený obdélný sklep měl probořenou klenbu 
a byl zasypán. Po odtěžení zásypu se zjis-
tilo, že jeho podlaha mírně klesá jižním 



sklepa a jeho podlaha. Při rekonstrukci 
byla klenba dozděna cihlami a část podlahy 
doplněna cihelnou dlažbou. Mezi kameny 
původní dlažby byla nalezena mince z roku 
1800, která je jediným datovacím nálezem, 
že mikve stála již na konci 18. století. Kon-
strukce klenby by tomu také odpovídala. 
Mikve je zahrnuta do naučné stezky Památ-
ky židovské čtvrti v Mikulově, která je opat-
řena  informačními panely a tabulkami na 
významných budovách. [ak]

Literatura: Kuča 1998; Samek 1999; Klenov-
ský 1994, 2001; Kubín 2004.

Okolí:
(1) Mikulov (BV), židovský hřbitov v rám-
ci naučné stezky Památky židovské čtvrtě 
v Mikulově: N 48°48‘34.60“, E 16°38‘11.98“ 
(180 m).
(2) Mikulov (BV), předsunutá věž opev-
nění na Kozím hrádku: N 48°48‘34.32“,  
E 16°38‘17.10“ (360 m).
(3) Mikulov (BV), doklad osídlení od pravě-
ku do středověku v jeskyni Turold a na již-
ním svahu pod ní v rámci naučné stezky Tu-
rold: N 48°49‘1.26“, E 16°38‘23.46“ (1 km).
(4) Klentnice (BV), pravěké hradiště Sto-
lová hora: N 48°50‘25.72“, E 16°38‘13.59“  
(3,5 km).

	Pozůstatky	zdiva	původního	domu	s	novodobým	vstupem	do	mikve	v	podzemní	prostoře.	Foto	A.	Knechtová	
2015

	Mikve	v	podzemní	prostoře	odkrytá	archeologickým	výzkumem.	Foto	A.	Knechtová	2004

	Židovká	čtvrť	s	Horní	synagogou:	v	pozadí	vlevo	vrch	Turold,	vpravo	přesunutá	věž	na	Kozím	hrádku.		
Foto	A.	Knechtová	2015

směrem. V jihovýchodním rohu suterénu se 
našla mikve. Sklep i mikve byly po ukonče-
ní výzkumu rekonstruovány a zpřístupněny 
novým vstupem, který se nachází u zad-
ního traktu domu na ulici Brněnská 29.  
Necelý metr širokou nádrž obdélného tvaru 
se zaoblenými rohy tvoří v severní části ob-
novené přístupové cihelné a čtyři původní 
dřevěné dolní schody. Od nich pokračuje 

nádrž ještě 75 cm a její dno sahá 60 cm 
pod nejspodnější stupeň. Do nádrže stále 
přitéká voda, která v době výzkumu dosa-
hovala 130 cm ode dna, ale její stav kolísá. 
Zadní zaoblená část nádrže je zaklenuta 
nízkou cihelnou klenbou v úrovni podlahy 
sklepa. Stěny mikve a sklepa jsou z hrubě 
opracovaného vápence. Ze stejného ma-
teriálu byla původně vyzděna také klenba 
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°42‘23.14“, 
E 17°0‘56.15“ (vstup do jeskyní).

Přístup: Od rozcestníku Mladeč, náves, 
bus po červené turistické značce, obcí, asi 
300 m západním směrem (přibližně 580 m 
z parkoviště).

Význam: Místo unikátního nálezu koster-
ních pozůstatků člověka moderního typu 
Homo sapiens sapiens (nejpočetnějších 
a jedněch z nejstarších v Evropě dolože-
ných) spolu s doklady jeho činnosti – ka-
mennou štípanou industrií, kostěnou in-
dustrií (např. typické mladečské hroty), či 
souborem přívěsků z provrtaných zvířecích 
zubů.

218 219Jeskyně s mladopaleolitickým osídlením  Mladeč, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Jeskyně s mladopaleolitickým 
osídlením
Mladeč, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
Před 32 až 30 tisíci lety

Historie: Mladečské jeskyně byly objeve-
ny při těžbě vápence v roce 1828 (udáván 
je i rok 1815 nebo 1826) a pamětníci poz-
ději vzpomínali na nález kostry „obra“.  
V 80. letech 19. století v jeskyních prová-
děl průzkum J. Szombathy, kustod vídeň-
ského historicko-přírodovědného muzea. 
V sedimentech Dómu mrtvých nalezl hor-
ní část lebky, čelisti a zlomky dvou dalších 
lidských lebek, zlomky dětské lebky a části 
kostí člověka, kromě toho provrtané zuby 
a velký kostěný hrot mladečského typu. Od 
té doby se výzkumu v jeskyních věnovala 
řada badatelů. V roce 1911 koupila jesky-
ně Krajinská musejní společnost v Litovli, 
která se značnými náklady provedla ko-
nečnou úpravu jeskynních prostor. Revizní 

	Mladečské	jeskyně,	Dóm	mrtvých.	Foto	R.	Zatloukal
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výzkumy byly prováděny i v poválečném 
období, byly však doloženy jen starší čtvr-
tohorní usazeniny, vrstvy s lidskými ostat-
ky již byly odtěženy. Nálezy jsou uloženy 
ve vídeňském Naturhistorisches Museum, 
v Moravském zemském muzeu v Brně a ve 
Vlastivědném muzeu v Olomouci. Část ma-
teriálu byla zničena v roce 1945 při požáru 
mikulovského zámku.
I v současné době přetrvávají spory o způ-
sob, jakým se lidské pozůstatky dostávaly 
do jeskyní a zda byly jeskyně přirozeně 

přístupné, a také zda sloužily jako sídliště 
či pouze ke kultovním účelům. Podle jedné 
teorie byl vchod v místě současného vstupu 
s částečně dochovaným portálem, podle 
druhé teorie byli mrtví vhazováni komínem 
v severovýchodní části Dómu mrtvých (tzv. 
Komín mrtvých).

Popis: Mladečské jeskyně jsou součástí 
Moravskoslezského krasu, jeskynní sousta-
va se rozkládá pod východním výběžkem 
vápencového hřbetu zvaného Třesín, pod 
povrchem místní trati „Plavatisko“. Ze 
čtyř vstupů do jeskyní je veřejně používán  

nan inf 
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	Mladeč,	vstupní	budova.	Foto	H.	Dehnerová



kyních nalezeno (bez anatomických souvis-
lostí) přes 100 jednotlivých lidských kostí, 
náležejících několika jedincům.
V roce 1981 byly na stěnách na několika 
místech objeveny okrové značky, např. svis-
lé linie, šipka, tečky a skvrny. Otázka jejich 
stáří zůstává otevřená. [hd, pš]

Literatura: Szombathy 1904; Knies 1905; 
Svoboda 2000; Oliva 2003.

Okolí:
(1) Litovel (OL), historické jádro města:  
N 49°42‘4.91“, E 17°4‘32.55“ (4 km).
(2) Úsov (OL), hrad přestavěný na zámek 

pouze jeden – hlavní vstup pro návštěvníky 
na jihovýchodním úpatí Třesína. Morfolo-
gie jeskyní i okolního povrchového reliéfu 
byla výrazně pozměněna novodobými zá-
sahy člověka, zvláště v rámci zpřístupňová-
ní jeskyní.
Nálezy lidských kosterních pozůstatků byly 
učiněny na třech místech. Ve 20. letech  
19. století v prostoru vchodu do jeskyní, od 
roku 1881 v Dómu mrtvých (protáhlá pro-
stora členěná skalními pilíři v přední části 
jeskyní) a v roce 1904 v takzvané Kniesově 
jeskyni (dnes odtěžená). Poněkud sporná je 
existence ohnišť, objevených ve 20. letech 
20. století. Celkem bylo v Mladečských jes-

s Lovecko-lesnickým muzeem:  
N 49°47‘56.09“, E 17°0‘54.71“ (10 km).
(3) Stavenice, Úsov (OL), eneolitické hradiš-
tě v trati Na flekách: N 49°47‘8.42“,  

	Pohled	na	Třesín	od	východu.	Foto	H.	Dehnerová	2015

	Pohled	na	Mladeč	od	jihovýchodu.	Foto	M.	Kalábek	2014

	Okrové	značky	na	pravé	straně	„portálu“.	Foto	R.	Zatloukal
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E 16°59‘29.16“ (9 km).
(4) Mohelnice (OL), historické jádro města: 
N 49°46‘36.57“, E 16°55‘8.56“ (10 km).



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°6‘38.29“, E 16°11‘3.13“ 
(mohyla).

Přístup: Od parkoviště na jižním konci obce 
50 až 100 m k mohyle, dále přibližně 800 m  
západně po naučné stezce Mohelenská had-
cová step a modré turistické značce k poli 
„Na Černých“ severozápadně od turistické-
ho rozcestníku Nad Mohelenskou stepí.

Význam: Neprokopaná výrazná mohyla 
jako součást dnes již takřka neznatelného 
mohylového pohřebiště z doby halštatské, 
zachovaná díky božím mukám sv. Antoníč-
ka, stojícím na jejím vrcholu. V polní trati 
„Na Černých“, západně od mohyly, bylo 
nedávno archeologicky podchyceno a čás-
tečně prozkoumáno v terénu neznatelné 
mohylové pohřebiště převážně s žárovými 
hroby, mezi nimiž byly i hroby s kamenný-
mi konstrukcemi.

Historie: Pohřebiště jihomoravské horá-
kovské kultury jsou u nás nejdůležitějšími 
prameny k poznání sociální úrovně civili-

222 223Pravěké mohylové pohřebiště  Mohelno, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště
Mohelno, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
7.–6. století př. Kr.

zace starší doby železné. Podle velikosti 
a nákladnosti mohylového hrobu lze před-
pokládat zhruba trojí sociální status tehdej-
ší populace. U Mohelna byly odkryty zatím 
jen hroby středně bohaté, hlásící se ke 
střední vrstvě horákovského lidu, v solitérní 
*mohyle U Antoníčka lze však předpoklá-
dat hrob nebo hrobku místní společenské 
elity – tzv. klanového náčelníka či knížete. 
Severně od dochované mohyly bylo v minu-
losti zatím odkryto při rozšiřování obce ně-
kolik hrobů hlásících se do mladší a pozd-
ní halštatské periody. Ještě v 2. polovině  
20. let 20. století byly v prostoru mezi 
mohylou a okrajem vesnice patrné menší 
mohylové náspy hrobů. Při stavbě stodoly 
v roce 1925 zde J. Šuler zachytil kostrový 
hrob, po jehož výzkumu byly identifiko-
vány ještě dva další – kostrový a žárový 
a menší mohyla s kostrovým pohřbem.

Popis: *Mohylník, jemuž vévodí velká mo-
hyla (a), zaujímá dominantní polohu na 
temeni výrazné náhorní plošiny hadcové 
stepi. Měl patrně velký význam v pohřeb-

	Letecký	pohled	na	mohelenskou	step	s	mohylou	
a	božími	muky	sv.	Antoníčka.	Foto:	M.	Bálek	2000

0,05 km

ních tradicích místních obyvatel, jejichž 
sídliště ležela níže v intravilánu dnešní 
obce. V trati „Na Černých“ bylo roku 2014 
pracovníky Ústavu archeologické památko-
vé péče v Brně, v. v. i. zachráněno 9 hrobů 
porušených hlubokou orbou (B). Mezi nimi 
se nacházela pohřební mohyla s kamennou 
konstrukcí, jež skrývala dva žárové pohřby 
v pravoúhlých komorách. Jeden z pohřbů 
příslušel podle nálezu železného hrotu 

kopí bojovníkovi. Zdá se, že tato část mo-
helenského pohřebiště náležela staršímu 
a střednímu halštatskému období. Nálezy 
keramických milodarů dávají tušit kulturní 
souvislosti s oblastí hornorakouskou v okolí 
Lince a dolnorakouským Pokampím. Oba 
mohylníky se nacházejí v oblasti podlož-
ních zvětralých hadců, které tvoří jižně od 
obce Mohelno charakteristickou náhor-
ní plošinu. Malý stupeň poznání osídlení 
v prostoru mezi nimi neumožňuje před-
poklad, že se jedná o jednu souvislou roz-
sáhlou nekropoli. V těchto místech nelze 
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Okolí:
(1) Lhánice (TR), pravěké hradiště Na Hrád-
ku: N 49°6‘3.24“, E 16°12‘56.41“ (2,5 km). 
(2) Dukovany (TR), zřícenina hradu Rab-
štejn: N 49°5‘48.67“, E 16°9‘13.67“ (2,7 km).
(3) Mohelno (TR), pravěké a raně stře-
dověké hradiště Skřipina: N 49°8‘24.72“,  
E 16°12‘16.70“ (3,6 km).

vyloučit dokonce ani přítomnost osídlení, 
které se mohlo později posunout k dnešní 
obci, jejíž osou protéká potok Mohelnička. 
Zatímco hroby v okolí božích muk sv. An-
toníčka jsou součástí národní přírodní re-
zervace, jejich protějšky „Na Černých“ jsou 
v současnosti ohrožovány zemědělskými 
pracemi. Z několika vyhlídek z návrší had-
cové stepi upoutá návštěvníky pohled do 
hlubokého údolí řeky Jihlavy včetně hráze 
vodní elektrárny Mohelno a nepřehlédnu-
telného areálu jaderné elektrárny Dukova-
ny na obzoru. [pk, ak]

Literatura: Dvořák 1926; Koštuřík a kol. 
1986; Stegmann – Rajtár 1992; Kos 2015a.

	Neprokopaná	mohyla	s	Božími	muky	sv.	Antoníčka	na	vrcholu.	Foto:	A.	Knechtová	2015

	Kamenná	konstrukce	mohyly	uprostřed	s	kamennou	komorou	rozdělenou	přepážkou	na	dva	žárové	pohřby.	
Foto	P.	Kos	2014
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Navigační bod: N 49°45‘36.93“,  
E 16°57‘21.70“ (Dílečky); N 49°45‘25.84“,  
E 16°58‘8.09“ (Na Soutoku).

Přístup: Od autobusové zastávky Moraviča-
ny, náves 75 m ke křižovatce silnic na Lošti-
ce a Mohelnici, z křižovatky místní komuni-
kací severovýchodním směrem, po 140 m se 
cesta zatáčí k severozápadu, po ní pokra-
čovat 150 m, pohřebiště se nacházelo na-
levo od této cesty na mírném svahu k řece 
Moravě; dnes částečně pole, zahrádky a vý-
robní areál (Dílečky); od železniční stanice 
budova kostela na dohled 120 m, po modré 
turistické stezce kolem farní zahrady 450 m 
(Na Soutoku). 

Význam: Největší žárové pohřebiště kultu-
ry lužických popelnicových polí (KLPP) na 

Pravěké pohřebiště  
a středověké opevněné sídliště 
s pohřebištěm a kostelem
Moravičany, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
13.–5. století př. Kr., 8.–13. století

Moravě. Polykulturní opevněná lokalita Na 
Soutoku u kostela sv. Jiří při přechodu řeky 
Moravy.

Historie: *Archeologické výzkumy v Mora-
vičanech jsou neodmyslitelně spojeny s oso-
bou J. Nekvasila (1926–2009), našeho přední-
ho odborníka na problematiku moravského 
halštatu. V letech 1953–1954 a 1958–1968 
prozkoumal v trati Dílečky (a) rozsáhlé žáro-
vé pohřebiště KLPP. Na ploše 1800 m2 odkryl 
asi 1260 hrobů, až na jeden žárových. Jedná 
se tak o největší pohřebiště této kultury na 
Moravě. Toto žárové pohřebiště má navíc 
zásadní význam pro poznání vývoje a chro-
nologii KLPP. Pohřebiště se podařilo z velké 

0,4 km (Dílečky); 0,5 km (Na Soutoku) 

	Moravičany,	odkryv	lužických	hrobů	v	trati	Dílečky		
v	roce	1954.	Archiv	K.	Faltýnka
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části prozkoumat, část ale v roce 1960 zniči-
lo místní JZD bez umožnění provedení zá-
chranného archeologického výzkumu. 
Polykulturní sídliště Na Soutoku (B) kolem 
kostela sv. Jiří bylo známé již od 50. let  
20. století, kdy se v prostoru nynějšího hřbi-
tova a fary nacházely zlomky pravěkých 
a středověkých nádob. Nálezy zachraňoval 
místní farář páter J. Novák, který je ode-
vzdával do Vlastivědného muzea v Olo-
mouci. Po vzniku Vlastivědného kroužku 
v Moravičanech roku 1957 byly nálezy uklá-
dány ve Vlastivědné jizbě na faře a posléze 
roku 1974 převedeny do sbírek mohelnic-
kého muzea. V roce 1960 provedl Archeo- 
logický ústav Brno pod vedením J. Nekva-
sila zjišťovací výzkum sondou (7 × 3 m)  
nedaleko bočního vchodu do kostela na 
levém břehu Třebůvky. Prozkoumal zde 31 
kostrových hrobů patrového pohřebiště 
z 11. až počátku 13. století. Pouze někte-
ré hroby měly ve výbavě esovité záušnice, 
mezi milodary se objevila také stříbrná řím-
ská mince z 2. století po Kristu, sloužící jako 
obolus pro mrtvé. Hroby byly zahloubeny 
do 150 cm mocného *kulturního souvrst-
ví obsahujícího nálezy KLPP, doby římské 
a raného středověku. V roce 1963 provedl 
J. Nekvasil sondáž i na pravém břehu Tře-
bůvky. Ve třech sondách potvrdil až 1,5 m  
mohutné souvrství s vrstvami kultury s mo-
ravskou malovanou keramikou, KLPP, doby 

římské a raného středověku. Nalezeny 
byly i zlomky keramiky z eneolitu a laté-
nu. Ve dvou ze sond byly zjištěny zbytky 
raně středověkého *valu z mladší doby 
hradištní. Výzkumy Národního památko-
vého ústavu, územního odborného praco-
viště v Olomouci z let 2013 a 2014 nalezly 
při rozšiřování hřbitova zánikový horizont 
opevněného sídliště z počátku 13. století 
a potvrdily pravěké zvrstvení. *Geofyzi-
kálním průzkumem byl jižně od sondy po-
tvrzen průběh příkopu a destrukce *valu, 
o rok později byl příkop prospekcí zjištěn 
i na západní straně sídelního areálu. Pra-
věké osídlení sahalo i vně zjištěného stře-
dověkého *opevnění. Počátky středověké-
ho osídlení lze podle keramiky hledat již  
v 8. století a 9. století. S tím snad souvisí 
i velkomoravské pohřebiště (C) objevené 
na severozápadním okraji Moravičan se 
šperky a zbraněmi ve výbavě zemřelých, 
dokládající přítomnost elit. Opevnění areá- 
lu valem a příkopem zřejmě sahá do prů-
běhu 11. století, život na *hradišti  pokra- 
čuje přes 12. století až do počátku 13. sto- 
letí, kdy fortifikace zaniká. Druhá sonda 
Národního památkového ústavu byla pro-
vedena v návaznosti na sondu J. Nekvasila 
před vchodem na hřbitov. Potvrdila patrové 
pohřebiště a zlomky malt v hrobech svědčí-
cí o existenci zděné církevní stavby v tomto 
prostoru před vznikem kostela sv. Jiří. 

	Moravičany-Dílečky,	preparace	žárového	hrobu,	50.	léta	20.	století.	Zleva	P.	Josef	Novák,	Jiří	Adamec,	Františka	
Nováková.	Archiv	K.	Faltýnka

	Renesanční	náhrobky	majitelů	Doubravického	panství	v	kostele	sv.	Jiří	v	Moravičanech.	Foto	K.	Faltýnek



severovýchodně existoval přechod řeky 
Moravy (D) ve směru dálkové trasy z Loštic, 
pokračující dále na Úsov (směr Krnovsko) 
a Uničov (směr Krnovsko, směr Opavsko). 
Dokládají to i větve *úvozových cest (E) na 
moravním levobřeží směřující do jednoho 
místa. S přechodem Moravy souvisí i exis-
tence stavenického hradiště (f) z 10. století, 
vzdáleného 760 m východním směrem od 
moravičanského kostela sv. Jiří. V blízkos-
ti stavenického hradiště se našlo dokonce 
i staromaďarské udidlo, dokládající pohyb 
po této dálkové trase. [hd, pš]

Literatura: Lutovský 2001; Sklenář – Sklená-
řová – Slabina 2002; Nekvasil 2005; Šlézar 
2013b.

Okolí: 
(1) Stavenice (OL), Stavenické hradiště:  
N 49°45‘28.04“, E 16°58‘46.3“ (760 m).
(2) Lechovice u Pavlova (OL), pravěké hra-
diště KLPP v trati Obersko: N 49°43‘36.41“,  
E 16°53‘38.41“ (6,5 km).
(3) Stavenice, Úsov (OL), eneolitické hradiš-
tě v trati Na flekách: N 49°47‘8.42“,  
E 16°59‘29.16“ (3,2 km).
(4) Mladeč (OL), Mladečské jeskyně s pa-
leolitickým osídlením: N 49°42‘23.14“,  
E 17°0‘56.15“ (6,5 km).

Popis: Na rozsáhlém pohřebišti v trati Dí-
lečky se vyskytovaly hroby kumulované do 
okrsků od počátku lužické kultury, kladené 
již do závěru střední doby bronzové, až do 
vyznění lužických popelnicových polí v čas-
né době laténské. Prozatím nebyla nale-
zena předpokládaná část pohřebiště nále-
žející pozdní době bronzové. Starolužické 
hroby v nejstarším období kryly velké *mo-
hyly s kamennými konstrukcemi, ve kterých 
ležely ostatky ve velkých zásobnicích. Tyto 
mohyly však byly již v pravěku vyloupeny. 
Mezi mohylami i do jejich násypů pak byly 
ukládány mladší hroby. Našlo se dokonce 
80 žárovišť – pozůstatků po místech spa-
lování mrtvých. Halštatských hrobů bylo 
méně, část z nich však byla velmi bohatých 
s 5 až 20 nádobami, předměty z bronzu 
i železa, skla a jantaru. Bohatší hroby tvo-
řily nepravidelné řady, mezi kterými byly 
prostší popelnicové hroby. 
Lokalita Na Soutoku je malým sprašovým 
návrším nad inundačním terénem řeky 
Moravy. Je uměle rozdělena současným 
tokem Třebůvky, který si zde prorazil ces-
tu až v průběhu 13. století. Původně šlo 
o oválný areál o délce 200 m a šířce 140 m.  
Po obvodu byl opevněný valem a příko-
pem o šířce až 10 m. V severní části kolem 
fary a kostela sv. Jiří se nacházelo zřejmě 
jádro sídliště s patrovým hřbitovem, patr-
ně u zděné církevní stavby. Zhruba 500 m  

	Moravičany	–	Na	Soutoku,	studenti	archeologie	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	na	výzkumu	středověkého	
a	pravěkého	souvrství.	Foto	K.	Faltýnek	2013
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Navigační bod: N 49°2‘21.08“,  
E 16°24‘19.69“ (silnice z Jezeřan-Maršovic 
do Moravského Krumlova, jižně od revíru 
č. IV).

Přístup: Z obce Jezeřany-Maršovice po sil-
nici do Moravského Krumlova asi 2 km. 
Z obce Vedrovice severovýchodním směrem 
3 km pěšky přímo do středu naleziště.

Význam: Jedna z největších těžebních ob-
lastí v Evropě, na níž lze sledovat i povrcho-
vé tvary související s těžbou. Původně indu-
striální krajina se postupně stávala krajinou 
sakrální.

Historie: Pravěká těžební oblast v Krum-
lovském lese vešla do povědomí odbor-
níků koncem 50. let 20. století, když zde 
V. Effenberger objevil desítky nalezišť ze 
starší doby kamenné (paleolitu). Celou tuto 

Pravěký těžební areál 
Krumlovský les
Moravský Krumlov, okr. znojmo, Jihomoravský kraj
9 000 př. Kr. až 600 př. Kr.

oblast výchozů rohovců a její okolí zkou-
mali pracovníci Moravského zemského mu-
zea v Brně K. Valoch, M. Oliva, P. Neruda  
a Z. Nerudová, výzkumy pokračují až do 
současnosti. Od roku 1994 zkoumá tým  
M. Olivy přímo v Krumlovském lese rozsáh-
lé pozůstatky pravěké těžby, které se tu 
nacházejí v devíti revírech na ploše nejmé-
ně 30 ha. Pravěká hloubková těžba a zpra-
cování rohovců probíhaly od střední doby 
kamenné (mezolitu) do starší doby železné, 
což je nejdelší tradice, jaká byla u podobné 
činnosti v Evropě zaznamenána. V různých 
obdobích pravěku se však měnil rozsah těž-
by, stejně jako její smysl. Nejintenzivnější 
těžba a zpracovávání rohovce přímo na mís-
tě se paradoxně odehrávala ve starší době 
bronzové, kdy již význam kamene jako 

2,8 km

	Kamenná	stéla,	pohled	od	severu.		
Foto	M.	Oliva	2007
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základní suroviny pominul. Většina z tisíců 
tun polotovarů i jader byla ponechávána na 
místě a nebyla prakticky využita. Vyvrcho-
lení pravěké těžby a výroby právě v době 
bronzové vysvětlují odborníci tím, že v době 
tehdejší společenské krize mohla zdánlivě 
nesmyslná práce napomáhat k ovládání 
mnoha lidí, docházelo při ní k vybití jejich 
energie, čímž se mohlo předcházet nepo-
kojům. Taková činnost byla nepochybně 
motivována i nábožensky: mohlo jít o způ-
sob, jak prací pod zemí navázat mystické 
spojení s dávnými předky a s duchovními 
podzemními silami. V následujícím období 
popelnicových polí se zde rohovec netěžil, 
ale zpracovávala se sesbíraná surovina, ta 
byla také ukládána do starších šachet spolu 
s nádobami s lidským popelem, což patrně 
souviselo s kultem předků. Těžba rohovce 
byla obnovena ve starší době železné, kdy 
se pokračovalo v ukládání starých *artefak-
tů do nově otevřených úzkých šachet.

Popis: Krumlovský les se nachází mezi Mo-
ravským Krumlovem a Dolními Kounicemi; 
jedná se o rozsáhlou, asi 10 km dlouhou 
vyvýšeninu, pokrytou převážně dubovým 
lesem. Těžební areál leží v nadmořské výš-
ce kolem 300 m n. m., projevuje se jako 
dlouhý lesnatý hřeben, orientovaný delší 
osou zhruba ve směru sever-jih. Na jeho 
východních svazích se na rozlehlé ploše 
nacházejí místa (revír I.–IX.) s výskytem 
jurských rohovců, druhotně uložených 
v třetihorních píscích (a-I). Podloží naleziš-
tě tvoří prekambrické granodiority, což je 
jemnozrnná hlubinná hornina, příbuzná 
žule, vzniklá v předprvohorním období. Ro-
hovce představovaly na jižní Moravě hlavní 
surovinu pro výrobu nástrojů od starší doby 
kamenné až po starší dobu bronzovou. Do-
klady pravěké těžby se v terénu projevují 
jako mělké prohlubně obklopené haldami 
vytěžené suroviny, tzv. *obvaly, pod nimiž 
jsou často několik metrů hluboké šachty. 

nan inf 
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(5) Vedrovice (ZN), obec, čp. 327, muzeum 
a informační centrum v obci s pravěkou 
expozicí: N 49°1‘12.92“, E 16°22‘35.64“  
(2,9 km). 

Část z nich zkoumali pracovníci Moravské-
ho zemského muzea v Brně, kteří v nich 
objevili statisíce nálezů, převážně nedo-
končených výrobků, ponechaných na místě 
zpracování. Výše uvedené názory o tom, že 
by těžební areál v Krumlovském lese mohl 
být pravěkým kultovním místem, mohou 
dokládat i kamenná opracovaná sedátka 
a vyrytá kolečka na některých kamenech. 
Vzhledem k tomu, že byl zatím prozkou-
mán pouhý zlomek těžebních revírů, je 
Krumlovský les do budoucna obrovským 
zdrojem poznatků o pravěké těžbě a pro-
měnách funkce krajiny. [dv]

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina  
2002; Neruda – Nerudová 2009; Oliva 2010.

Okolí:
(1) Moravský Krumlov (ZN), pravě-
ké hradiště Mokrý žleb: N 49°1‘56.99“,  
E 16°21‘42.91“ (3,3 km).
(2) Moravský Krumlov, Olbramovice u Mo-
ravského Krumlova (ZN), pravěké hra-
diště Leskoun, téměř zničené lomem:  
N 49°0‘30.09“, E 16°21‘51.66“ (4,5 km).
(3) Vedrovice (ZN), Za dvorem, Široká u lesa, 
polykulturní lokalita s opevněným sídlištěm 
lidu kultury s lineární keramikou a ronde-
lem lidu kultury s moravskou malovanou 
keramikou: N 49°0‘58.53“, E 16°22‘6.37“ 
(3,7 km).
(4) Dolní Kounice (BO), pravěké výšinné 
sídliště Svatý Antoníček: N 49°4‘25.09“, 
E16°28‘13.32“ (6,2 km).

	Letecký	snímek	naleziště	s	vyznačením	části	revírů.	Foto	J.	Vondra	2008
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Navigační bod: N 49°29‘54.09“,  
E 18°44‘35.68“ (Velká Šance).

Přístup: Při silnici Mosty u Jablunkova – hra-
niční přechod Šance / Čadca-Milošová, přes 
lokalitu vede turistická značená cesta (zele-
ná), výchozí bod zastávka autobusové do-
pravy Mosty u Jablunkova, Šance, Kaplička.

Význam: Doklad pevnostního stavitel-
ství v komunikačně exponovaném území 
Jablunkovského průsmyku.

Historie: Systém vojenských pevností v oko-
lí Jablunkovského průsmyku kontroloval 
a chránil jižní hranici Slezska při jejím sty-
ku s Horními Uhrami a Polskem. Nejstarší 
opevňovací práce v tomto prostoru patrně 
spadají již do doby kolem poloviny 16. sto-
letí, podnětem pro jejich provedení byla 
turecká expanze. První zpráva o vybudova-
ném opevnění ale pochází až z roku 1578; 
předpokládá se, že se jednalo o jednodu-

232 233Velká šance  Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Velká šance
Mosty u Jablunkova, okr. frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
16.–19. století

ché čtvercové opevnění tvořené zemním 
valem a příkopem na katastru obce Svrči-
novec (tzv. Stará šance). Největší a nejdůle-
žitější pevnost však představovala tzv. Vel-
ká šance, vybudovaná při zemské cestě ze 
Slezska do Uher (tzv. měděná cesta) v roce 
1621, její úpravy pak probíhaly v celém dal-
ším průběhu třicetileté války, kdy zde byla 
usazena císařská posádka doplněná rekru-
ty z řad místního valašského obyvatelstva. 
Význam pevnosti nepoklesl ani po skončení 
války, kdy opět zesílilo turecké nebezpečí 
a zdejší vojenská posádka chránila hranici 
také před zlodějskými a pašeráckými tlu-
pami a před živelnou kolonizací pohranič-
ního pásma z uherské strany. V roce 1663 
byla Velká šance přestavěna podle soudo-
bých principů pevnostního stavitelství a její 
opevnění dostalo *bastionovou podobu. 
Současně byly budovány také další menší 
fortifikace v okolí průsmyku a v roce 1672 
se jablunkovské šance staly zemskou pev-
ností. Další válečné akce probíhaly v tomto 

	Letecký	pohled	na	pevnost	od	jihozápadu.		
Foto	T.	Ott

0,33 km

pohraničním území v souvislosti s proti-
habsburskými povstáními v Uhrách, která 
byla ukončena v roce 1711 tzv. Szatmár-
ským mírem. V letech 1724–1729 pak byla 
provedena další přestavba této pevnos-
ti, kdy došlo k rozšíření jejího opevnění 
a změně komunikačního schématu. Záso-
bování posádky vodou zajišťovalo dřevěné 
vodovodní potrubí přivádějící vodu z úbo-
čí téměř 2 km vzdálené hory Beskyd. V prů-
běhu slezských válek a následné sedmileté 
války byly šance několikrát obsazeny Prusy, 
jejich vojenský význam však postupně upa-
dal, poslední úpravy Velké šance spadají do 
let 1808–1810 a v roce 1848 byla tato pev-
nost pro zastaralost zrušena. 

Popis: Pozůstatky Velké šance se nacházejí 
v jihozápadní části obce Mosty u Jablunko-
va v mírně vyvýšené poloze na východním 
pohraničním hřebeni Moravskoslezských 
Beskyd. Vyvýšená západní část je pozůstat-

kem čtverhranné fortifikace z roku 1663 za-
končené v nárožích čtyřmi bastiony, která 
byla na západě rozšířena rohovou hradbou 
s bránou. Vnější linie opevnění byla tvoře-
na příkopem a zemním valem, jehož kleš-
ťová forma dala centrální části opevnění 
tvar osmicípé hvězdy, první linie opevnění 
sestávala z dalšího valu a za ním situované 
kryté cesty se shromaždišti. Dispozice pev-
nosti doznala určitých změn v rámci pře-
stavby v letech 1724–1729, kdy byla brána 
v zakončení rohové hradby nahrazena 
bastionem a vstup do pevnosti poté zajiš-
ťovaly brány vestavěné do rohové hradby 
na jižní a severní straně. Další bastion a půl-
bastion pak posílil zemní val na jižní „uher-
ské“ straně centrální části pevnosti, která 
však byla redukována do podoby čtyřcípé 
hvězdy. Z těchto fortifikačních prvků se do 
současnosti velmi dobře zachovala vnější 
obranná linie tvořená zemním valem a pří-
kopem. Jeho eskarpa (vnitřní stěna) a čás-
tečně též kontraeskarpa (vnější stěna) byly 
vyzděny z lomového kamene, dnes jsou 
ale tyto konstrukce z větší části destruo- 



Literatura:; Krůl – Nováková 2005; Krůl 
2010; Krůl 2015.

Okolí:
(1) Bukovec (FM), „V Sušu“ – dělostřelec-
ká reduta snad z doby třicetileté války:  
N 49°32‘52.49“, E 18°50‘31.23“ (8,9 km).
(2) Svrčinovec (okres Čadca, Slovenská 
republika), Stará šance – nejstarší část 
opevnění Jablunkovského průsmyku, ob-
délná fortifikace s půlbastiony v nárožích 
překrývá svazky starších úvozových cest:  
N 49°29‘5.59“, E 18°45‘48.86“ (2,1 km).

vány. Také z vnitřní zástavby, sestávající po 
přestavbě v letech 1724–1729 z kasáren, 
skladišť, pekárny, prachárny a dalších ob-
jektů, se ve vnitřním prostoru pevnosti do-
chovaly pouze terénní nerovnosti. Umístění 
bran připomínají zářezy v obvodovém valu, 
kterými je lokalita přístupná také dnes. 

Velká Šance představuje významný doklad 
pevnostního stavitelství a je chráněna jako 
nemovitá kulturní památka. Její vlastník, 
obec Mosty u Jablunkova, se v poslední 
době intenzivně snaží o zlepšení jejího sta-
vu a usiluje také o její prezentaci v rámci 
turistického ruchu. [zez]

(3) Čierne (okres Čadca, Slovenská repub-
lika), Malé šance a Valy – na hvězdicovi-
tou pevnůstku navazuje na pohraničním 
hřebenu západním směrem cca 1500 m 
dlouhé opevnění tvořené valem a příko-
pem se třemi kosočtvercovými redutami:  
N 49°31‘1.22“, E 18°51‘56.19“ (9 km).

	Plán	vojenské	pevnosti	z	roku	1838.	Vysvětlivky:	I.	–	velitelství;	II.	–	kasárna,	III.	–	dělostřelecká	kasárna;	IV.-VIII.	–		
sruby.	Vyhotovil	M.	Krůl	podle	Situačního	plánu	Pevnosti	Jablunkov	uloženého	v	Österreichisches	Staatsarchiv	–		
Kriegsarchiv	Wien

	Opevňovací	příkop.	Foto	M.	Zezula

	Detail	stěny	kontraeskarpy	opevňovacího	příkopu	v	severní	části	pevnosti.	Foto	M.	Zezula
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°33‘58.31“,  
E 15°52‘42.46“.

Přístup: Od penzionu Najdek v centru Najd- 
ku, místní části Hamrů nad Sázavou, po čer-
vené značce k rozcestníku Rozštípená skála 
(cca 850 m).

Význam: doklad zpracování železa ve stře-
dověku a raném novověku, konverze ham-
ru na vodní mlýn za využití stávajícího vod-
ního díla, ojedinělá expozice železářství na 
Vysočině, funkční zařízení.

Historie: Počátky hamru Šlakhamr jsou spo-
jeny s kolonizací krajiny na pomezí Čech 
a Moravy cisterciáckým klášterem ve Žďá-
ře v polovině 13. století, respektive s ob-
dobím následujícím po založení kláštera. 
Jedná se pravděpodobně o jeden z nejstar-
ších známých *hamrů, který je k polovině  

236 237Šlakhamr – doklad zpracování železa  Najdek na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Šlakhamr – doklad zpracování 
železa
Najdek na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
Středověk, novověk

14. století spolu s dalšími hamry v okolí 
spojován se jménem Niklase Flexlina, rych-
táře v Německém Brodě. Ten byl zároveň 
nájemcem hamru. Ve 14. až 17. století pra-
covalo v blízkém okolí několik dalších ham- 
rů, například v Najdku (Václavův hamr), 
v Dolních Hamrech (Fiklův hamr), Horních 
Hamrech (Frendlův Hamr) a Sázavě. V blíz-
kosti Šlakhamru, 500 m po proudu Sázavy, 
se nacházel patrně další, dnes zcela zaniklý 
a neznámý hamr. Jeho pozůstatky zůstaly 
pod náspem nově budované železniční tra-
ti, na místě se zachoval jen relikt náhonu. 
Pravděpodobně se zde podařilo zachytit 
dvě železářské pece. Vznik těchto hamrů, 
ale i dalších na české straně v Pořežíně, Vel-
ké Losenici nebo Ronově souvisí s těžbou 
ložiska polymetalických rud na úbočích 
kopce Peperku (Berkwerk), který tvoří do-
minantu okolí a jenž leží v centru oblasti, 
v níž byly hamry zakládány. Po jeho hře-

	Čelní	pohled	na	objekt	bývalého	mlýna.		
Foto	O.	Merta	2015

0,85 km

benu probíhala stará zemská hranice a čás-
tečně i hranice klášterního panství. Těženo 
bylo i ložisko při dnes zaniklé vesnici Babín, 
která leží přibližně o 5 km jižněji. Archivní 
prameny dokládají, že ve druhé polovi-
ně 17. století se zde železo již nevyrábělo 
a zřejmě ani nezpracovávalo. Zřejmě někdy 
v tomto období vznikl na místě bývalého 
hamru mlýn, který byl nejspíše někdy před 
polovinou 19. století přestavěn do současné 
klasicistní podoby. Ve mlýně, známém po-
dle rodiny posledních majitelů jako Brdíč-
kův mlýn, se přestalo mlít před 2. světovou 
válkou a v roce 1976 objekt získalo Technic-
ké muzeum v Brně.

Popis: Objekt bývalého mlýna tvoří kamen-
ná budova obdélné dispozice (17 × 9 m), 
jejíž východní třetinu tvoří částečně pod-
sklepená obytná část (a). Dispoziční řešení 
se nevymyká běžnému schématu, je v zása-
dě dvoudílné, se vstupem do mlýnice, která 
plnila i funkci síně. Obytná část je relativně 
malá. Dodatečně členěné obytné místnosti 
jsou zaklenuty *českou plackou. Stejně sta-
rá je i stodola robustní pilířové konstruk-
ce (B), hospodářské stavení je nejmladším 
stavebním článkem areálu (C). V 80. letech 
minulého století byl v areálu mlýna prove-
den *archeologický výzkum, který přinesl 
doklady o existenci hamru. V roce 2000 
byla zahájena obnova objektu a výstavba 
technologických zařízení hamru, zahrnu-

jících dvojice vodních kol a konstrukci tzv. 
chvostového hamru a byly položeny zjiš-
ťovací sondy, které odkryly části nasucho 
kladeného zdiva. Tyto konstrukce lze po-
važovat za doklad existence bývalého ham- 
ru. Při vyklízení mlýnice pak bylo získáno 
větší množství nestratifikovaných keramic-
kých fragmentů datovaných do období od  
13. do 20. století. Množství strusek pak 
svědčilo o blízké poloze hamru a kusové 
železářské pece. Přímý důkaz o stáří ani 
existenci hamru v areálu mlýna se však 
nepodařilo získat. Západně od mlýna, 
v blízkosti tzv. *pazderny, se ve výkopu in-
ženýrské sítě podařilo zachytit průběh star-
šího náhonu, v jehož blízkosti se nacházela 
skládka železářských *strusek, množství 
uhlíků a mouru. To spolu s doposud existu-
jícím kamenným sklípkem pod strání, v níž 
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je doposud patrný průběh onoho staršího 
náhonu, odkazuje k původní poloze stře-
dověkého hamru.
Mlýn vznikl na místě mlýna staršího, který 
využil vodního díla původního hamru, byl 
však vystavěn o něco severněji. Technické 
muzeum v Brně získalo objekt bývalého 
Brdíčkova mlýna v sedmdesátých letech 
minulého století. Do současné podoby byl 
areál rekonstruován v roce 2012. [dm]

Literatura: Merta 1980; Merta – Škabrada 
1991.

Okolí:
(1) Pořežín (ZR), tvrz Durnštejn s mlýnem 
(původně hamr): N 49°34‘31.22“,  
E 15°48‘45.65“ (4,8 km).
(2) Zámek Žďár (ZR), Vápenice – jezírko 
vzniklé v místě těžby: N 49°35‘0.83“,  
E 15°54‘7.67“ (5 km).
(3) Polnička, Zámek Žďár (ZR), zaniklá 
úzkokolejná lesní železnice Najdek – Račín 
(přejezd Nižovka): N 49°35‘46.72“,  
E 15°52‘30.71“ (cca 3,4 km).

	Kolo	na	horní	vodu	–	pohled	od	jihozápadu.	Foto	S.	Jagošová	2010

	Celkový	pohled	na	mlýn	a	hospodářskou	budovu	od	jihovýchodu.	Foto	S.	Jagošová	2010

	Pohled	na	budovu	mlýna	od	jihozápadu.	Foto	S.	Jagošová	2010
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°35‘27.99“, E 17°1‘1.49“ 
(vrchol kopce, kóta 368).

Přístup: Z Laškova (rozcestník Laškov,  
bus) na východ po naučné stezce Terez- 
ským údolím, po polní cestě do údolí poto-
ka Šumice až k lesu; akropole hradiště Rmíz 
se rozkládá na prvním kopci na západní 
straně údolí s kótou 368.

Význam: Eneolitické hradiště s rozsáhlým 
a technicky vyspělým systémem opevnění, 
významné společenské a mocenské cent-
rum regionu. Archeologicky zjištěná strati-
grafie vrstev je významná pro chronologii 
eneolitu celé střední Moravy.

Historie: První, kdo na *hradiště upozornil 
v literatuře, byl V. Houdek z Náměště na 
Hané (1884). Neopominul je ani I. L. Čer-

240 241Pravěké hradiště Rmíz  Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Pravěké hradiště Rmíz
Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Olomoucký kraj
3800–3100 př. Kr.

vinka ve svém přehledu hradišť na Moravě 
(1896). V meziválečném období lákala lo-
kalita k drobným výkopům amatérské ba-
datele z blízkého okolí (například L. Ošťá-
dal, F. Lužný). V roce 1942 navštívil lokalitu  
J. Poulík, který pořídil plánek hradiště.  
Poměrně přesné měření provedl v roce 
1948 J. Kšír pro J. Skutila, který v roce 1956 
vydal o Rmízu drobnou studii. Od závěru 
70. let 20. století se celé oblasti věnoval  
M. Šmíd, který objevil i řadu soudobých 
*mohylníků v okolí. V letech 1988–1990 
provedl systematickou sondáž (kromě řezů 
opevněním také sondy na akropoli), kte-
rou objasnil chronologický vývoj osídlení 
i strukturu *opevnění. V závěru 90. let bylo 
hradiště na Rmízu zahrnuto do česko-ame-
rického výzkumného programu, byla získá-
na i *OCR data. Nálezy jsou uloženy v mu-
zeích v Olomouci a v Prostějově.

	Čtvrté	pásmo	opevnění	na	západní	straně.		
Foto	H.	Dehnerová

3,3 km

Ojedinělé doklady osídlení výšinné polohy 
byly zjištěny již pro závěr 5. tisíciletí př. Kr. 
(mladší fáze kultury s moravskou malova-
nou keramikou). Podstatná část opevnění 
byla vybudována ve starém eneolitu (kul-
tura nálevkovitých pohárů (KNP) – baal-
berská fáze). V této době byl do skály za-
sekán příkop a vybudována hradba s *čelní 
kamennou zdí třetího pásma opevnění 
a čtvrté pásmo opevnění stejného charak-
teru. Čtvrté pásmo vymezovalo *akropoli 
hradiště o rozloze přibližně 6,5 ha. Doba 
vzniku prvního (vnějšího) pásma opevnění 
nebyla sondážemi zjištěna. Počátkem mlad-
šího (II.) stupně KNP bylo opevnění rozšíře-
no o druhé pásmo, naopak třetí pásmo již 
mělo lehčí formu konstrukce. V průběhu 
osídlení bylo opevnění průběžně obnovo-
váno, třetí *val ještě v klasické fázi kultury 
s kanelovanou keramikou. V halštatském 
období (platěnická fáze kultury lužických 
popelnicových polí) byla v linii čtvrtého 
pásu vystavěna dřevěná hradba komorové 
konstrukce. Podle výpočtů se tato hradba 
tyčila do výšky 3,5–4 m nad úroveň teré-
nu a 7–7,5 m nade dnem příkopu. Prostor 
byl patrně využíván i v laténu, náhodně ve 
středověku i novověku.

Popis: Hradiště o rozloze 17,5 ha se roz-
kládá na ostrožně zvané Rmíz, na katastru 
Náměště na Hané (přibližně 4 km od středu 
obce) a asi 800 m severovýchodně od obce 
Laškov. Východní, jižní a západní svahy spa-
dají prudce do údolí potoků, na severu pře-
chází terén širokým sedlem na vyšší vrchol –  
Křemelu, na jehož svazích se nachází dva 
mohylníky KNP.
Nejvyšší poloha, akropole (a), je obehnána 
valem s předsunutým příkopem (B), který 
na západní a východní straně přechází v te-
rénní hranu, na jihu je opevnění dochová-
no jako terasa. Na severní straně ostrožny 
je pak opevnění tvořeno třemi pásmy, při-
čemž první (C), vnější pásmo (mělký příkop 
a terénní vlna s převýšením 0,9 m) je od 
druhého vzdáleno 240 m. Druhé pásmo (D) 
je opět dochováno jako vnější příkop a val, 
vysoký 1 až 2,7 m. Třetí pásmo (E) uzaví-
rá plochu 9,4 ha a kromě jasně patrného 
příkopu a valu s kamennou destrukcí, pře-
vyšující dno příkopu o maximálně 2 m, je 
tvořeno další prohlubní podél vnější hrany 
příkopu. Západní konec valu se stáčí k jihu, 
kde navazuje na čtvrté pásmo. [hd, pš]

Literatura: Houdek 1884; Skutil 1956; Čiž-
mář 2004; Šmíd 2007; Martínek a kol. 2013.



Okolí:
(1) Náměšť na Hané (OL), eneolitický mo-
hylník Křemela I: N 49°36‘6.73“,  
E 17°0‘59.18“ (1,2 km). 
(2) Náměšť na Hané (OL), eneolitický mo-
hylník Křemela II: N 49°35‘48.48“,  
E 17°0‘59.76“ (600 m).
(3) Bílovice (PV), eneolitické hradiště:  
N 49°31‘36.91“, E 16°59‘21.92“ (7,4 km).
(4) Slatinky (PV), hradiště U Varhan a mo-
hylníky v trati Boří a Nad Ostichovcem:  
N 49°32‘36.15“, E 17°4‘39.60“ (6,6 km).

(5) Senička (OL), eneolitické hradiště v trati 
Křéb: N 49°37‘38.52“, E 17°3‘1.61“ (4,7 km).

	Letecký	snímek	lokality.	Foto	M.	Kalábek	2011

	Pohled	na	Rmíz	od	západu.	Foto	H.	Dehnerová
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°3‘10.15“, E 17°4‘27.16“.

Přístup: Tvrziště je zdaleka viditelnou do-
minantou na západním konci obce, kde 
mezi posledními domy a zemědělskými 
stavbami vede polní cesta, která obkružuje 
kopec a směřuje nahoru až k lokalitě.

Význam: Doklad výrazného tvrziště nety-
pické dvojdílné dispozice.

Historie: První písemná zpráva o Nechvalí-
nu pochází ze 13. století. Většina badatelů 
se však přiklání k názoru, že lokalita byla 
osídlena daleko dříve. Není vyloučeno, 
že zde již v raně středověkém období stál 
*dvorec. Tento předpoklad vychází z nále-
zu čtyř hrobů s meči, datovaných do velko-
moravského období, které v rámci nedale-
kého pohřebiště prozkoumal v 70. letech 
20. století Z. Klanica. Na takto příhodném 
místě byla pak ve středověku vybudová-
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Tvrziště Klobouk
Nechvalín, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj
14. století – přelom 15. a 16. století

na tvrz, a to zřejmě již před polovinou  
14. století, což je možné odvodit z toho, 
že v listinách z let 1318–1341 se uvádí Zby-
něk z Nechvalína. Další písemná zpráva se 
váže k roku 1368, kdy Nechvalín prodal 
Ondřej z Nechvalína Hynkovi z Lipé, avšak 
do 10 let jej získal zpět. Jako další majitel 
je v roce 1407 uváděn Čeněk z Nechvalí-
na. Během 15. století se zde vystřídalo více 
majitelů a posledním z nich byl roku 1505 
Václav z Pačlavic. V roce 1529, kdy byl Ne-
chvalín prodán olomouckému biskupství, 
je již panské sídlo uváděno jako pustá tvrz. 
Přestože z prostoru tvrziště pocházejí nále-
zy ze 13. až 15. století, přesné časové vyme-
zení existence zdejšího panského sídla by 
bylo možné určit pouze na základě cílené-
ho rozsáhlého archeologického výzkumu. 
S tvrzí v Nechvalíně se setkáváme ještě v pí-
semných pramenech z 16.–17. století jako 
se sídlem leníků olomouckého biskupství, 
jedná se však již o jiné sídlo, které stávalo 

	Letecký	snímek	lokality.	Foto	M.	Bálek	2000

0,2 km

někde kolem hospodářského dvora. Tvrz 
v Nechvalíně uvedl poprvé do literatury  
J. Vrba v roce 1930, dále se touto pro-
blematikou zabývali V. Nekuda, J. Unger  
a M. Plaček, poslední z nich přinesl shrnu-
tí dosavadních poznatků v encyklopedii 
z roku 2001.

Popis: Pozůstatky *tvrze typu *motte se 
nacházejí nedaleko od jihozápadního kon-
ce obce na výrazném zatravněném kopci, 
zvaném Klobouk či Hradisko, v nadmořské 
výšce 291 m nad mořem. Díky nezalesněné-
mu terénu je prostým okem zřetelně vidi-

telná jeho opevněná dvojdílná dispozice, 
sestávající z jádra na severní a z *předhradí 
na jižní straně. Tato dispozice je u venkov-
ských sídel drobných feudálů vzácná, proto-
že převažují lokality s prostou jednodílnou 
strukturou, tvořenou obytným prostorem, 
který bývá opevněn *valem a příkopem. 
U sídel s dvoudílnou dispozicí je k obytné-
mu jádru přidáno ještě opevněné předhra-
dí, které plnilo funkci hospodářského záze-
mí a tvořilo další ochrannou bariéru sídla 
v případě jeho vnějšího napadení. Oválné 
předhradí s rozměry 45 × 38 m je chrá-
něno šíjovým příkopem, širokým až 15 m  
a hlubokým 3 m, doplněným valem; toto 
opevnění je nejzřetelnější na jeho jihozá-
padní straně. Ve východní části předhradí je 
terén snížen v místech, kde pravděpodob-
ně stály hospodářské budovy. Na severozá-
padní straně předhradí k příkopu přiléhá 
trojúhelníková vyvýšenina, která je zřejmě 
pozůstatkem po mostě, spojujícím předhra-
dí s jádrem panského sídla. Obytným pro-
storem byla oválná vyvýšenina s rozměry 
10 × 15 m, uprostřed níž se jako sníženina 
projevuje zřejmě pozůstatek zde stojícího 
věžovitého objektu, který byl podle zjiště-
ní provedené sondáže dřevěný, s cihlovou 
podlahou a prejzovou střechou. Celé jádro 
tvrze je obehnáno valem a příkopem, širo-
kým 23 m a hlubokým 4,5 m. [dv]
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Literatura: Unger 1975; Nekuda – Unger 
1981; Plaček 2001.

Okolí:
(1) Věteřov (HO), tvrziště Na Valech:  
N 49°1‘32.88“, E 17°3‘35.42“ (3,2 km).
(2) Věteřov (HO), Nové hory – výšinné sídli-
ště ze starší doby bronzové: N 49°1‘32.48“,  
E 17°3‘54.24“ (3,2 km).

	Pohled	na	jádro	hrádku	z	předhradí.	Foto	R.	Hrich	2015

(3) Sobůlky (HO), Vala – pravěké hradi-
ště a pozůstatky středověkého hrádku:  
N 49°1‘19.84“; E 17°4‘15.70“ (3,4 km).
(4) Sobůlky (HO), tvrziště Turecký kopec:  
N 49°1‘16.74“, E 17°4‘36.79“ (3,5 km).

	Letecký	pohled	na	lokalitu	v	zimě.	Foto	M.	Bálek	2001
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Navigační bod:   N 48°49‘20.79“,  
E 16°45‘58.33“ (akropole); N 48°49‘14.00“, 
E 16°46‘36.87“ (rozcestí červené značky 
s neznačenou lesní cestou).

Raně středověké hradiště 
Pohansko
Nejdek u Lednice, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj
7. až počátek 10. století

Přístup: Od autobusové zastávky Lednice, 
Nejdek 700 m po cyklotrase Lednická na 
sever k rozcestníku s červenou značkou 
Nejdek a po dalších 300 m vlevo na západ 
neznačenou lesní cestou přibližně 1 km na 
akropoli. Parkovat lze před mostem přes 
Zámeckou Dyji. Od rozcestníku Bulhary, 
bus na jihovýchod po červené značce podél 
regulované řeky k rybímu přechodu u jezu 
a dále na jih asi 2,7 km. Vpravo neznačenou 
lesní cestou asi 1 km k západu na akropoli. 
Parkování je možné u penzionu U Dyje na 
konci obce.

Význam: Doklad nížinného hradiště ukry-
tého na ostrově v lužním lese, které bylo 
chráněno rameny řeky Dyje.

1,5 (3) km

	Nádobka	z	nazelenalého	skla.	Archiv	Freising	1933,	
archiv	ARÚ	AV	ČR	Brno

	Opevnění	akropole	hradiště.	Foto	A.	Knechtová	
2015
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Historie: Lokalita zvaná Pohansko byla 
známá již roku 1837, kdy ji popsal G. Wol-
ny. Do slovanského období ji však zařadil  
I. L. Červinka až v roce 1928. V německé li-
teratuře byla uváděna jako Heidenstätte či 
Heiden Stadt a vyskytuje se i jako pomíst-
ní název ve starých katastrálních mapách. 
*Archeologický výzkum zde proběhl v le-
tech 1957–1958 pod vedením B. Novotné-
ho, který se v souvislosti s rozhodnutím 
lesní správy vybudovat protipovodňové ná-
spy (1) soustředil především na plochu *ak-
ropole včetně jejího *opevnění. Ta leží na 
vyvýšené štěrkopískové duně, která nebyla 
zaplavovaná řekou. Proto byl tento prostor 
oblíbený již v pravěku. Bylo zde zjištěno 
osídlení a pravěké nálezy kultury s morav-
skou malovanou keramikou, kultury ná-
levkovitých pohárů, dále osídlení z doby 
bronzové a doby laténské. Raný středověk 
je zastoupen objekty a *artefakty již čas-
ně slovanského a starohradištního období 
a především pak 9. století, kdy se předpo-
kládá – spíš v jeho druhé polovině – vznik 
vnitřního *opevnění. Nelze doložit, zda 
byla lokalita již předtím obehnána dřevě-

ným ohrazením. Se zánikem funkce celého 
opevnění se dá počítat snad již počátkem 
10. století. Z doby existence *hradiště byly 
prozkoumány zahloubené chaty s kamen-
nými pecemi. V zásypu jedné z nich byl 
učiněn významný objev *depotu železných 
předmětů, obsahujícího sekerovité hřivny, 
radlice, sekerky, části kování věder, zlo-
mek srpu a další artefakty, které lze spojit 
s horizontem 2. poloviny 9. nebo počátku 
10. století. Zajímavý je starý nález nádobky 
z nazelenalého skla s mřížkou nalepených 
plastických linií, které končí v zataženém 
dnu. Tvarem a výzdobou odpovídá nálezu 
z knížecího dvojhrobu v Kolíně, který je 
snad karolínským importem. Artefakt vy-
zvednutý pravděpodobně při těžbě písku 
na tomto hradišti je bohužel bez bližších 
nálezových okolností.

Popis: Hradiště leží v oblasti Dyjsko-mo-
ravské nivy v Dolnomoravském úvalu, 
v inundačním pásmu řeky Dyje, mezi jejími 
dvěma říčními rameny. Skládá se z akro-
pole (a) o ploše kolem 6 hektarů, která je 
obklopena ze tří stran *valem (B) o dnes 
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		Letecký	pohled	na	akropoli	hradiště	se	starým	meandrem	Dyje.	Foto	I.	Čižmář	2005

zachované výšce až tři metry, šířce kolem 
15 metrů a s *příkopem (C) před jeho čel-
ní stranou. Na severu byla plocha akropole 
chráněna meandrem řeky Dyje (dnes po 
regulaci řeky – staré říční koryto) a na se-
verozápadě jejím jižním ramenem nazva-
ným Zámecká Dyje, která se za lednickým 
zámeckým parkem zase vlévá do hlavního 
toku řeky. Opevnění akropole lze na zákla-
dě realizovaných výzkumů charakterizovat 
jako mohutnou hradbu skořepinové kon-

strukce s kamennou plentou umocněnou 
příkopem v jejím čele, ale jeho rozsah ne-
dovoluje konkrétněji určit vnitřní zástavbu 
akropole. Podle indikační skici z roku 1826 
je možné, že vnitřní prostor hradiště snad 
původně oválného půdorysu byl postup-
ně v severní části narušován erozivní čin-
ností řeky Dyje až do dnešní podkovovité 
podoby. Proto nelze přesně stanovit jeho 
skutečnou výměru. Na vodou nechráněné 
východní a jihovýchodní straně vymezovaly 



		Akropole	hradiště	s	počínající	erozí	meandrujícím	ramenem	Dyje.	Výsek	z	indikační	skici	mapování	z	roku	1825

celý areál hradiště dva vnější paralelní ob-
loukovitě prohnuté valy (D, E), dochované 
téměř v délce 660 a 610 m. Předpokládá se, 
že pokračovaly původně směrem na západ 
a severozápad snad až k říčním ramenům, 
ale dnes končí na jihozápadním okraji lesa. 
Oba jsou od sebe vzdáleny přibližně 70 m 
a vnitřní z nich asi 150 m od akropole. Bez 
archeologického výzkumu není možné 
stanovit, zda jde o samostatná předhradí 
nebo jen o další fortifikační prvky, jakého 
jsou stáří a konstrukčního provedení. Také 
tyto vnější valy neunikly poničení, v tomto 
případě na rozdíl od akropole vlivem po 
staletí probíhající zemědělské činnosti. Celá 
plocha hradiště je odhadována na nejméně 
15 hektarů. Lokalita je celoročně přístupná, 
jen na části akropole se nachází oplocené 
a nepřístupné výzkumné pracoviště Ústavu 

pěstění lesů Mendelovy univerzity v Brně. 
[ak]

Literatura: Novotný 1963; Lutovský 2001; 
Čizmář 2004; Procházka 2009.

Okolí: 
(1) Bulhary (BV), archeologickým výzku-
mem a geofyzikální prospekcí zachycený 
pravěký dvojitý rondel, částečně odtěžený 
cihelnou a částečně zničený erozní činností 
řeky: N 48°49‘2.56“, E 16°45‘54.40“(500 m).
(2) Nejdek u Lednice (BV), rekonstruova-
ný barokní vodní mlýn: N 48°48‘51.03“,  
E 16°46‘37.02“(1,4 km).
(3) Bulhary (BV), Pustý zámek – reliéfní 
pozůstatky opevnění s pravěkým a stře-
dověkým osídlením: N 48°50‘27.86“,  
E 16°44‘8.01“(3,1 km).

		Vnější	val	hradiště.	Foto	A.	Knechtová	2015
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Navigační bod: N 48°56‘11.18“,  
E 16°6‘8.40“.

Přístup: Z obce Plaveč po zelené turistické 
značce přibližně 2,5 km na ploché návrší 
nad vodní nádrží Výrovice, nebo z obce 
Němčičky po naučné stezce Pilotů 2. světo-
vé války přibližně 800 m k turistickému pří-
střešku, dále po polní a lesní cestě asi 600 m 
jihovýchodně na lokalitu.

Význam: Rondel – příkopový kruhový areál  
jako doklad sociokultovní architektury, 
pravěké kalendárium, v blízkosti doloženo 
soudobé sídliště.

Historie: Významným fenoménem období 
neolitu ve střední a středozápadní Evropě 
jsou areály obehnané kruhovými jedno-
duchými nebo několikanásobnými mo-
hutnými příkopy, někdy doplněné vnitřní 

Neolitický rondel
Němčičky nad Jevišovkou, okr. znojmo, Jihomoravský kraj
4800–4600 př. Kr.

dřevěnou palisádou, případně i vnějším 
dřevěným plotem, se čtyřmi vstupy oriento-
vanými přibližně ve směrech hlavních svě-
tových stran. V odborné literatuře byly tyto 
objekty původně označovány různými opis-
nými názvy (např. kruhový areál, správně-
-religiózní centrum, pravěké kalendárium, 
informační architektura), později se ujalo 
označení *rondel, nebo obecněji sociokul-
tovní architektura. V 70. letech minulého 
století byl komplexně prozkoumán rondel 
u neolitického sídliště kultury s moravskou 
malovanou keramikou u Těšetic-Kyjovic na 
Znojemsku a do dnešní doby se v souvislos-
ti s využitím *leteckého průzkumu a *geo- 
fyzikálního měření podařilo v Evropě 
identifikovat téměř 200 kruhových areálů, 
z nichž několik desítek je na území České 

2,5 km

	Letecký	pohled	na	rondel,	projevující	se	jako	žlutý	
kruh.	Foto	M.	Bálek	1998
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republiky. Vedle jednoduchých se objevily 
i rondely dvojnásobné, trojnásobné i čtyř-
násobné, různých velikostí, které se pohy-
bují v rozmezí od 40 m až do 250 m. Rondel 
v Němčičkách byl objeven M. Bálkem v roce 
1983, v počátcích organizované letecké 
prospekce na Moravě. Následně bylo rea-
lizováno geofyzikální měření a v roce 1988 
pak byl Archeologickým ústavem AV ČR 
v Brně, v. v. i. proveden zjišťovací *archeo-
logický výzkum v blízkosti jižní brány, který 
zachytil vlastní hrotitý příkop rondelu. Při 
archeologickém výzkumu byl získán i sou-
bor nálezů, na jehož základě se podařilo 
objekt přesně datovat.

Popis: Sídliště kultury s moravskou malo-
vanou keramikou s rondelem (Lengyel I  
– fáze Ia kultury s moravskou malovanou 
keramikou) se nachází v nadmořské výšce  
265–270 m v poloze „Horní kusy“ 300 m 
severně od údolí řeky Jevišovky. Osídlená 
plocha je z východu vymezená Mikulovic-
kým potokem, z jihu pak říčkou Jevišovkou. 
Vlastní kruhový příkop (rondel) je situován 
v severní části plošiny, na táhlém hřbetu 
sprašové duny, ze severu chráněné masivem 
kopce s nadmořskou výškou 361 m. Pod 
sprašovou návějí se nachází prekambrické 
horniny moravika – bítýšské ortoruly. Spraše 
dosahují v roklích v okolí Němčiček mocnosti 

až 12 m, v místě rondelu však pouze 1,5–2 m.  
Na základě geofyzikálního průzkumu lze 
předpokládat, že se jedná o jednoduchý 
rondel nepravidelně kruhového tvaru. Hro-
titým příkopem je tak vymezena plocha ši-
roké elipsy s orientací severo-severozápad –  
jiho-jihovýchod s délkou osy 75 m, délka 
příčné osy je pak 65 m. Šířka hrotitého pří-
kopu kolísá v rozmezí 5–8 m a na čtyřech 
místech je přerušený vstupy o šířce asi 2 m, 
které jsou orientovány přibližně ve směru 
hlavních světových stran. Na základě řady 
geofyzikálních anomálií lze předpokládat 
existenci dvou vnitřních palisád, které však 
archeologickým výzkumem nebyly zachyce-
ny. Ten zjistil šířku (4,5–5 m) a hloubku (2,9 m)  
příkopu a poskytl jeho datování. V souboru 
103 kusů keramiky jsou zastoupeny zlomky 
se zbytky žlutočervené malby, které datují 
rondel do nejstarší fáze kultury s moravskou 
malovanou keramikou (Lengyel I, Ia). Vysky-
tují se však zlomky keramiky s bílou malbou 
a zlomky nádob s vysedlými výčnělky, kte-
ré snad dokládají pozdější sídelní aktivity 
mladších fází kultury s moravskou malova-
nou keramikou (Lengyel I/II – Ib/IIa). Lokalita 
je v současné době zemědělsky obdělávaná, 
průběh rondelu není v terénu patrný. [rs]

Literatura: Bálek 1985, 1999; Bálek – Rakov-
ský 1990; Podborský 1999, 2006.

	Zobrazení	magnetometrického	měření	příkopu	s	vyznačením	polohy	sondy.	Podle	V.	Haška



Okolí:
(1) Plaveč (ZN), pravěké hradiště Šance:  
N 48°56‘15.78“, E 16°03‘34.67“ (3,2 km).
(2) Plaveč (ZN), zřícenina hradu Lapikus:  

N 48°56‘12.78“, E 16°03‘9.31“ (3,6 km).
(3) Žerotice (ZN), zřícenina tvrze:  
N 48°55‘35.83“, E 16°10‘20.23“ (5 km).

	Celkový	pohled	na	sondu,	prozkoumanou	při	výzkumu	v	roce	1988.	Foto	I.	Šmajstrlová

	Sonda	s	hrotitým	příkopem	z	výzkumu	v	roce	1988.	Foto	I.	Šmajstrlová
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Navigační bod: N 49°38‘19.20“,  
E 16°10‘15.16“.

Přístup: Od zastávky autobusu Jimramov, 
Rabuňka na silnici z Nového Jimramova 
směrem na Jimramovské Paseky po červe-
né turistické značce zhruba 1 km po zpev-
něné lesní cestě, náročnější trasa vede od 
odbočky z této silnice směrem na Javorek 
po modré turistické značce prudkým stou-
páním asi 700 metrů. Turistické značky se 
u zříceniny křižují.

Význam: Pozůstatky středověkého hradu 
důmyslně využívajícího rulový skalní útvar 
Štarkov na svahu nad říčkou Fryšávkou. 
Zvětráváním podél puklin byly vytvořeny 
mohutné věžovité skalní bloky oddělené 
úzkými soutěskami, které byly unikátně vy-
užity pro stavbu středověkého hradu.

Středověký hrad Skály
Nový Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
2. polovina 14. století – 1. polovina 15. století

Historie: *Hrad byl vybudován v letech 
1376 až 1383 Archlebem ze stařechovické 
větve Kunštátů. První písemné zmínky jsou 
z roku 1384, kdy hrad postupuje Archleb 
svým synům Erhartovi a Janovi. Zatímco 
Jan se v pramenech už dále neobjevuje,  
Erhart patřil k významným postavám teh-
dejší doby – v roce 1398 ho markrabě Jošt 
jmenoval nejvyšším olomouckým sudím. 
Úmrtím Erharta v roce 1415 končí období, 
kdy hrad Skály plnil funkci sídla šlechtic-
kého rodu. V témže roce převzal majetek 
sirotčí správce Erhart Puška z Kunštátu 
a hrad se stal sídlem jeho loupeživé druži-
ny. Po jeho smrti v roce 1419 se část dru-
žiny vrhá do nastávajících husitských válek. 
Z písemných zpráv je doloženo, že ve čtyři-

0,8 km

	Předhradí	s	relikty	mohutné	věže	brány	a	vstupní	
brankou.	Foto	A.	Knechtová	2014



cátých letech 15. století se na hradu Skály 
ukrývá více než 500 táboritů, v jejichž čele 
měl stát bývalý husitský hejtman Jan z Bre-
zan. Jan z Brezan opustil hrad po složitých 
jednáních v roce 1440. Část jeho posádky 
odejít odmítla, a tak došlo k násilnému zni-
čení hradu. *Archeologickým výzkumem 
bylo doloženo, že dobytí hradu nebylo 
snadnou záležitostí, o čemž svědčí napří-
klad velké množství nalezených dělových 
koulí. Po urputných bojích byl hrad na pod-
zim roku 1440 dobyt.

Popis: Stavební podoba hradu, výrazně 
ovlivněná využitím skalních bloků, je oje-
dinělá, nemá na našem území analogii 
a nelze ji ani typologicky zařadit. Hrad je 
vybudován v poměrně příkrém svahu ve 
směru jihovýchod–severozápad v nadmoř-
ské výšce 650–679 m n m. a tři jeho obvodo-
vé stěny jsou tvořeny skalními bloky, které 
se rozevírají směrem k západu, kde přístup 
uzavírají dvě obvodové zdi s branami. Pří-
stup k hradu zabezpečovaly dvě věže umís-
těné na skalních blocích – jihovýchodně od 
jádra hradu to byla hranolová věž (a), na 
vrcholu západního skalního bloku byla  vy-
budována oválná věž s břitem (B). Prostor 
mezi skalními bloky je rozdělen na dvě části 
mohutnou zdí o síle téměř tři metry (C). Ta 
odděluje samotné jádro hradu (1) v jihový-
chodní části hradu od druhého předhradí 
(2) v dolní severozápadní části. V prostoru 
hradního jádra byly umístěny tři kamenné 
budovy – dvoupodlažní palác o rozměrech 
zhruba 6 × 9 m, patrová budova, interpre-

tovaná jako purkrabství a nevelká téměř 
čtvercová budova, která byla původně ku-
chyní. Z přízemí paláce byl průchod k bran-
ce (D) a odtud skalní průrvou na příkrý svah 
nad řekou Fryšávkou. Vnější strana soutěs-
ky byla opatřena brankou, umístěnou za 
okraje skal a z vnějšího pohledu nepostřeh-
nutelnou. V ploše dvora pod palácem byla 
umístěná *cisterna, vytesaná do skály.
Pod skalním převisem na severní straně 
byla důmyslně umístěna kuchyně, využíva-
jící skalní převis jako část *dymníku. Stavba 
byla prostorově omezena a její převážnou 
část zabíralo ohniště, ze tří stran zasazené 
mezi skály. Jihovýchodně od kuchyně bylo 
pravděpodobně situováno schodiště, spo-
jující podhradí se samotným hradním já-
drem. V západní části obvodové hradby je 
do příkopu vysunuta mohutná věž brány se 
zahloubeným vnitřním prostorem, tzv. vlčí 
jámou (E), jejíž boční stěny jsou zachovány 
až do výšky 3 m.
Jihozápadní část lokality je na základě *ar-
cheologického výzkumu interpretovaná 
jako *první předhradí (3). Západním smě-
rem od něj jsou v lesním porostu patrné 
pozůstatky *valu, ve kterém byla archeolo-
gickým výzkumem doložena existence dře-
vo-hlinité bašty (f).
V letech 1994 až 2014 probíhal na lokalitě 
pod vedením L. Belcrediho z Moravského 
zemského muzea v Brně archeologický 
výzkum, zjištěné stavební konstrukce jsou 
konzervovány a prezentovány. Lokalita je 
volně přístupná. [rs]

	Vstupní	branka	pro	pěší.	Foto	A.	Knechtová	2014
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Literatura: 
Plaček 1996, 2001; Belcredi 2006b, 2012, 
2015.

Okolí:
(1) Jimramov – Městská památková zóna:  
N 49°38‘11.26“, E 16°13‘33.84“ (4 km).
(2) Dalečín (ZR), zřícenina hradu:  
N  49°35‘32.82“, E 16°14‘37.90“(7,4 km)
(3) Česká Cikánka (ZR), pravěké a raně 
středověké hradiště:  N 49°42‘31.10“, 
E16°4‘28.26“ (10,5 km).

	Rekonstrukce	podoby	hradu	Skály	v	letech	1380–1440.	Podle	M.	Plačka	a	P.	Šimečka,	archiv	NPÚ,	ÚOP	v	Brně
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Navigační bod: N 49°13‘58.11“, 
E 16°39‘48.49“.

Přístup: V Brně-Obřanech od konečné za-
stávky tramvaje č. 4 přejít po lávce přes Svi-
tavu na Mlýnské nábřeží, dále vlevo po ulici 

Pravěké hradiště Hradisko
Obřany, okr. Brno-město, Jihomoravský kraj
1250 př. Kr. až 400 po Kr.

Hradiska až na její konec. Dále polní cestou 
doprava asi 300 m na rozcestí, kde je infor-
mační tabule (celá trasa vede po žluté tu-
ristické značce). Nejsnadnější je pokračovat 
podle mapky na tabuli asi 1 km kolem za-
hrádek do kopce, odbočit doprava a poté 
dále k lesíku, za nímž je pole, na kterém se 
hradiště nachází.

Význam: Významné pravěké hradiště, které 
bylo v pozdní době bronzové jedním z mo-
cenských center celého regionu, v době 
laténské pak střediskem železářské výroby. 
Hradiště je dobře odborně poznáno díky 
vyhodnocení četných archeologických vý-
zkumů.

Historie: *Hradiště objevil F. Koudelka, 
který zde v letech 1880–1886 proťal *opev-
nění a položil několik sond. V 80. letech 

1,7 km

	Bronzová	plastika	koníka	z	pohřebiště,	výška	8,5	cm.	
Fotarchiv	MZM	Brno

	Řez	valem	v	severní	části	hradiště	s	kameny	
a	zbytky	výdřevy.	Fotoarchiv	ARÚ	Brno
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19. století naleziště zkoumali také členové 
Musejního spolku, z nichž J. Hladík v roce 
1898 vydal o hradišti první souhrnnou zprá-
vu. K dalšímu poznání přispěl v roce 1890  
M. Kříž výzkumem další části opevnění. Po-
čátkem 20. století proběhly menší výzkumy 
místních amatérů, na ně navázal v letech 
1944 a 1946 Státní archeologický ústav, je-
hož výzkumy zpracoval F. Adámek. Velkým 
přínosem k poznání hradiště byl v letech 
1981–1982 záchranný *archeologický vý-
zkum M. Čižmáře a I. Rakovského v prosto-
ru trasy pro plynovod, která proťala celou 
vnitřní plochu lokality a poskytla tak mno-
ho nových poznatků o struktuře a časovém 
zařazení archeologických objektů, tedy 
o tom, jaké obyvatelstvo obývalo prostor 
uvnitř hradiště. Zároveň byly realizovány 
dva řezy opevněním, které upřesnily do-
savadní poznatky o charakteru a časovém 
zařazení hradiště. Výzkumem bylo potvrze-
no, že zde sídlili příslušníci několika pravě-
kých kultur, ovšem jako opevněné hradiště 
fungovalo naleziště pouze v podolské fázi 
kultury středodunajských popelnicových 
polí pozdní doby bronzové. Kromě toho 
zde byly nalezeny doklady osídlení lidem 
mladobronzové kultury velatické, horákov-
ské kultury ze starší doby železné a z doby 
laténské. V době laténské zde sídlilo kelt-

ské obyvatelstvo pravděpodobně v něko-
lika dvorcích, celé sídliště pak bylo jedním 
ze středisek železářské výroby v regionu 
a společně s nedalekým hradištěm Skály 
strategickým bodem v oblasti Moravského 
krasu. Poslední obyvatelé na tomto místě 

	Kresebná	rekonstrukce	hradiště	od	L.	Baláka,	pohled	od	západu

	Letecký	pohled	na	lokalitu	od	jihozápadu.	Foto	M.	Bálek	1999

pobývali na počátku doby stěhování náro-
dů. Severně od hradiště bylo v 19. stol. pro-
zkoumáno velké žárové *pohřebiště kul-
tury středodunajských popelnicových polí 
(263 hroby), pohřbívání zde pokračovalo až 
do počátku doby halštatské. Nejznámějším 
nálezem z pohřebiště je litá bronzová plas-
tika koníka, vysoká necelých 9 cm.

Popis: Hradiště, jehož mohutnost nejvíce 
vyniká při pohledu od břehu řeky Svita-
vy na jeho severovýchodní strmou část, 
se rozkládá na velké trojúhelné ostrožně 
v nadmořské výšce 320 m. Se svou maximál-
ní šířkou 280 m a délkou přibližně 550 m 

zaujímá plochu asi 20 ha. Mohutné valové 
opevnění je nejvýraznější na severní a vý-
chodní straně hradiště, kde místy dosahuje 
při pohledu z vnější strany až 5 m výšky. 
Směrem z vnitřní plochy hradiště není roz-
díl mezi korunou valu a terénem plochy 
*akropole patrný, neboť val byl v minulos-
ti snížen zemědělskými úpravami terénu. 
Na východní straně probíhá z vnější strany 
před tělesem 3 m široká terasa, uprostřed 
severní strany je fortifikace přerušena *brá-
nou. Na východní straně opevnění se táhne 
další, 3 m vysoký vnější val dlouhý přibližně 
80 m, který vymezuje východní předhradí 
a sloužil k posílení ochrany z této strany. 



Stopy opevnění na západní a jižní straně 
hradiště nejsou v současnosti patrné, pro-
tože zde dlouhodobě leží pole a zahrady 
a veškeré terénní stopy po fortifikaci, kte-
rá se zde dá předpokládat, byly postupně 
setřeny zemědělskou činností. Obřanské 
hradiště zůstává zajímavou a poučnou lo-
kalitou, vhodnou k návštěvě i přesto, že 
představu o jeho vzhledu a velikosti si je 
možno utvořit pouze v jeho zalesněné se-
verovýchodní části, kde zůstaly do dnešních 
dnů zachovány fortifikační prvky. [dv]

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 
2002; Čižmář 2004; Čižmářová 2004.

Okolí:
(1) Obřany (BM), pravěké hradiště Skály:  
N 49°13‘53.25“, E 16°39‘12.67“ (0,8 km).
(2) Kanice (BI), zřícenina hradu Obřany:  
N 49°14‘5.74“, E 16°40‘26.03“ (0,9 km).
(3) Líšeň (BM), pravěké a raně středově-
ké hradiště Staré Zámky: N 49°13‘1.19“,  
E 16°42‘48.73“ (3,9 km).
(4) Líšeň (BM), pravěké hradiště Chochola: 
N 49°14‘19.32“, E 16°43‘16.06“ (4,2 km).

	Řez	valem	v	severovýchodní	části	hradiska,	stav	z	roku	2008.	Foto	L.	Kundera

	Řez	valem	v	severovýchodní	části	hradiska,	výzkum	ARÚ	Brno	v	roce	1982.	Foto	ARÚ	Brno
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Navigační bod: N 49°19‘26.92“,  
E 16°38‘30.74“

Přístup: Od Kateřinského mostu přes Svita-
vu po červené značce 1,2 km, z Adamova 
po zelené značce cca 3,8 km. Lepší možnos-
ti parkování jsou v Adamově, v omezené 
míře se však dá parkovat i u Kateřinského 
mostu.

Význam: Nový hrad je příkladem postupné-
ho opevňování původního vrcholně středo-
věkého sídla. Jedná se o soubor zříceniny 
vrcholně středověkého hradu a romanticky 
upraveného předsunutého opevnění, které 
vzniklo na místě bývalé obléhací bašty. Těch 
leží kolem hradu ještě pět, dochovány jsou 
i pozůstatky opevněného tábora oblehate-
lů. Máme tak před sebou unikátní doklad 
vojenství pozdního středověku.

Nový hrad, jeho předsunuté  
i obléhací opevnění
Olomučany, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
Středověk, novověk

Historie: První písemná zmínka o *hradu je 
snad k roku 1381, nálezy keramiky z blízké-
ho okolí však dovolují uvažovat o tom, že 
k jeho výstavbě došlo někdy na přelomu 
13. a 14. století. O sto let později hrad držel 
markrabě Jošt, jenž jej před rokem 1411 za-
stavil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. 
Páni z Boskovic hrad po roce 1460 postou-
pili Kunštátům. V letech 1469 až 1470 byl 
dobýván uherským vojskem. Právě tehdy 
bylo vystavěno šest *obléhacích bašt, při-
čemž za baštou na hřebeni jižně od hradu 
byl vybudován i opevněný tábor. Na mís-
tě zmíněné bašty na hřebeni proti hradu 
pak vzniklo zděné předsunuté *opevnění 
datované deskou nad vstupem v předbra-
ní k roku 1491, na níž jsou jako stavebníci 
uvedeni Dobeš a Beneš Černohorští z Bos-

1,2 km

	Pohled	na	Nový	hrad	od	severu.	Foto	L.	Kundera
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kovic. Opraven byl také vlastní hrad, který 
se stal jedním ze dvou správních center no-
vohradsko-pozořického panství. K zániku 
původního hradu došlo po roce 1645, kdy 
hrad dobyli a vydrancovali Švédi. Tehdy byl 
hrad již v majetku Liechtensteinů. Oprave-
no bylo pouze předsunuté opevnění, kte-
ré bylo využíváno k ubytování knížecích 
myslivců. V rozmezí let 1800 až 1806 byly 
na bývalém předsunutém opevnění prove-
deny historizující úpravy, přistavěna byla 
především mohutná osmiboká věž, a stav-
ba sloužila jako zázemí pro lovecké výpra-
vy do okolních lesů. Na ruině původního 
hradu, v místech předpokládané věže, byl 
vystavěn altánek. V současnosti na objektu 
probíhají udržovací práce.

Popis: Lokalitu tvoří starý hrad s *předhra-
dím (a), nový hrad (B) s předsunutým opev-
něním (C) a šest obléhacích opevnění (D  –I). 
Vlastní hrad („starý“ Nový hrad), jenž je 
dnes zcela *archeologizován, byl vystavěn 
na západní části táhlého hřebenu, nad mís-
tem, kde se prudce láme do údolí Svitavy. 
Byl vybudován na uměle vytvořené ploši-
ně o půdorysu lichoběžníka se skosenými 
východními rohy. Uprostřed této plochy se 
zdvíhá skalnatý pahorek dnes dotvořený 
suťovým kuželem z původní hradní věže. Je 
možné, že věž byla vzhledem ke svým před-
pokládaným rozměrům obytná. V severo-
západním koutě hradu jsou dosud patrné 

základy nejméně dvouprostorového paláce 
vystavěného na obdélném půdoryse, který 
se delší stranou přimykal k obvodové hrad-
bě. Další pozůstatky zástavby hradního já-
dra nejsou dnes patrné. Pod palácem, jenž 
byl vystavěn na západní straně hradního 
okrsku, se nachází terasa, která mohla být 
součástí původní příjezdové cesty. Lze ji 
považovat za *přihrádek vybudovaný jako 
přístupový koridor k vlastnímu vstupu do 
areálu. Vedla sem cesta po severním sva-
hu, pod vlastním hradem. Hrad je oddělen 
mohutným příkopem od východně ležící-
ho předhradí. Na předhradí jsou výrazné 
terénní deprese dokládající pozůstatky 
zástavby. Předhradí je také odděleno od 
vlastního hřbetu výrazným *příkopem. Za 
příkopem předhradí se rozkládá planina, 
na které se pravděpodobně nacházely hos-
podářské stavby. Jejich relikty jsou dodnes 
ve svahu patrné.
Předsunuté opevnění – „nový“ Nový hrad –  
se nachází asi 300 m východně hradu, na 
nejužším místě hřbetu. Tvoří jej polygo-
nální *hradební okruh dochovaný takřka 
v celé hmotě. Útvar je obehnaný příkopem, 
přičemž na jihovýchodní nejohroženější 
straně je příkop opravdu monumentální. 
Vstup do areálu je z odvrácené západní 
strany obdélným předbraním, které je jako 
jediná stavba jistě současné s hradbou. Se-
verně od brány stojí hranolová věž, ve které 
bylo schodiště na ochoz hradby, a vystavě-

	Nový	hrad	před	rokem	1848,	rytina	od	neznámého	autora.	Archiv	NPÚ	–	MIS

na byla zřejmě také současně s hradbou 
nebo jen v krátkém časovém odstupu. Os-
miboká věž v jihovýchodním koutě nádvoří 
je dílem romantické, historizující úpravy 
z počátku 19. století. V tomto období hrad 
sloužil Liechtensteinům jako základna pro 
hony v okolních lesích. (Ve stejné době byl 
na Starém hradě na kuželu bývalé věže vy-

stavěn altánek.) Při jižní hradbě je palácová 
stavba, starší než věž, jejíž stáří nelze jed-
noznačně určit. Ze západu se k této stavbě 
přimyká studna. Na odvrácené straně mo-
hutného příkopu, který areál odděluje na 
východní straně, se nachází podkovovitý 
útvar dřevozemního opevnění tvořený dvo-
jicí *valů a příkopů. Jedná se o pozůstatek 



obléhacího opevnění, které zde bylo zbu-
dováno při obléhání Nového hradu za čes-
ko-uherských válek v roce 1469. Podobných 
opevnění se kolem hradu nachází dalších 
pět a jsou rozmístěna tak, aby zabráni-
la výpadu z hradu a zároveň neumožnila 
jeho zásobování. Opevnění jsou rozmístěna 
v nepravidelném kruhu kolem hradu. Mají 
oválný, kruhový, případně podkovovitý pů-
dorys, který je přizpůsoben terénu, v němž 
byla budována. Nejrozsáhlejší opevnění 
byla vystavěna při komunikacích. Kom-
plexu obléhacích opevnění se dotkl zjišťo-
vací výzkum v letech 1972 až 1978, který 
alespoň částečně přiblížil jak vzhled, tak 
vybavení *bašt. Na největších z nich byly 
odkryty pozůstatky dřevohliněných staveb 
vybavených kachlovými kamny. Výstavba 
i vybavení obléhacích bodů byly důkladné, 
protože obléhání hradu trvalo takřka celý 
rok. Zmíněné opevnění východně od nové-
ho hradu bylo následně upraveno a nadá-
le využíváno. Za pozornost stojí i protáhlá 
jihovýchodněji položená planina, na které 
se nacházel zmíněný tábor obléhatelů. Při 
severní terénní hraně planiny se nachází 
několik depresí, které můžeme považovat 
za stopy po lehkých, snad částečně zahlou-
bených stavbách. [dm]

Literatura: Konečný – Merta 1976, 1980; 
Plaček 2001; Štětina 2000, 2004.

Okolí:
(1) Olomučany (BK), hradní zřícenina Čer-
tův hrad: N 49°20‘13.83“, E 16°39‘6.15“  
(3,2 km).
(2) Adamov (BK), PR Josefovské údolí 
s centrem Stará huť: N 49°18‘24.98“,  
E 16°40‘39.38“ (4 km).
(3) Olomučany (BK), vápenický areál  
s pecemi Košův žleb: N 49°19‘40.72“,  
E 16°41‘40.76“ (4 km východo-severový-
chodně).

	Pohled	na	jedno	z	obléhacích	opevnění.	Foto	D.	Merta	2009

	Plán	obou	hradů	a	polních	opevnění.	Podle	Konečný	–		
Merta	1980
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Navigační bod: N 49° 32‘ 13.05“,  
E 16° 19‘ 51.71“ (okraj obce Kobylnice);  
N 49°32‘33.01“, E 16°19‘50.27“ (rozcestí 
cest);  N 49°32‘38.95“, E 16°20‘5.88“ (šíjový 
příkop); N 49°33‘6.49“, E 16°19‘42.62“ 
(parkoviště Vír). 

Přístup: Po červené turistické značce od 
severního okraje obce Kobylnice přibližně 
1 km na rozcestí cest a 50 m jihovýchodně 
k výrobnímu areálu těsně pod cestou. Od 
rozcestníku Vír, lávka jižním směrem přes 
řeku Svratku po červené značce přibližně 
1,5 km k rozcestníku Pyšolec, zříc., odb. 
Odtud 240 m východně k hradu nebo dál 
jihozápadním směrem po červené značce 
na Kobylnice přibližně 200 m k výrobnímu 
areálu. Doporučené parkování na konci 
obcí Kobylnice a Vír.

Význam: Soubor reliktů po středověké vý-
robě vápna, výrazně se projevujících v lesní 
krajině nedaleko zříceniny hradu Pyšolec.

Historie: Pyšolec je vedle nedalekého Auer-
šperku a Zubštejna  jedním z dochovaných 

Středověká vápenka u zříceniny 
hradu Pyšolec
Pivonice u Lesoňovic, Vír, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
1. třetina 14. století až 17. století

pernštejnských *hradů. První zmínka o něm 
je z roku 1350, kdy Filip mladší z Pernštejna 
postoupil poškozený hrad Ješkovi z Konic 
a Ješkovi z Kravař. V roce 1358 hrad získal 
markrabě Jan Jindřich a jeho syn Jošt jej udě-
lil do léna Heraltovi z Kunštátu. Od  roku 
1446 byl hrad v držení Jana z Pernštejna. 
Ještě roku 1455 se hovoří o hradu. Stavební 

1 (1,2) km

	Vizualizace	pece.	
Podle	J.	Korbičky

	Kamenné	pozůstatky	pece	viditelné	v	terénu.		
Foto	A.	Knechtová	2015
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činnost na hradě ještě v polovině 15. století 
dokládá nález mramorových kamenických 
článků, ale v 2. polovině 15. století je dle pí-
semných zpráv již pustý. Archeologické ná-
lezy a historické prameny umožňují datovat 
vznik hradu rámcově do 1. třetiny 14. stole-
tí. Archeologicky zkoumaná vápenická pec 
se mohla podílet na výstavbě hradu a jeho 
opravách.

Popis: Zřícenina hradu Pyšolec leží na os-
trožně klesající k meandru řeky Svratky, 
přibližně 1,5 km od Vírské přehrady. Je 
v krajině znatelný zejména hlubokým *šíjo-
vým příkopem, který vznikl úpravou skalní 
rozsedliny, za níž se nachází úzké *předhra-
dí, které mělo patrně hlavně *fortifikační 
funkci. V popředí stála věžovitá stavba, jež 
kontrolovala přístupovou cestu. Vlastní 
hrad vznikl na lichoběžníkovém půdorysu, 
na jehož severním okraji stál nepravidelný 
dvouprostorový palác. V jeho čele stojí do-
dnes pozůstatky válcové *bergfritové věže 
o průměru 9,5 m a se světlostí vnitřní šachty 
1,2 m. Výrazné zbytky *opěrných pilířů ze-

silovaly patrně severozápadní hradbu jádra 
hradu. V prostředním  pilíři je průchod, kte-
rý umožňoval vstup na *parkán. S výstavbou 
hradu (1) pravděpodobně souvisí soubor 
nalezených reliktů po výrobní činnosti (2). 
Celý prostor výrobního objektu se dělí do 
několika částí. Soubor areálu tvoří vápenic-
ká pec (a), dále následuje halda (B), výsypka 
z pece (C), vytěžený prostor vápencového 
lomu (D), těžební jáma – hliník (E) a milíř (f). 
Jeho centrem je vápenická pec, která byla 
odkryta *archeologickým výzkumem v roce 
2010. Objekt se nachází v blízkosti zdroje 
krystalického vápence asi 400 m jihozápad-
ně od hradu. Těžební prostor o rozměrech 
80 × 20 m představuje podlouhlý lom, který 
je v  terénu dodnes dobře patrný jako ostře 
ohraničená sníženina. Žleb lomu, klesající po 
svahu k potoku v údolí, kopíroval povrcho-
vý výchoz vápencového ložiska. Vzhledem 
k množství vytěžené suroviny se lze domní-
vat, že vápno z tohoto ložiska posloužilo na 
výstavbu nejen hradu Pyšolce, ale možná 
i nedalekých hradů Zubštejna a Aueršperku. 
Relikt vápenické pece před odkrytím před-

stavovala výrazná jáma s náznaky kamen-
ného zdiva. Pec podkovovitého tvaru byla 
zapuštěna do svahu, její čelní stěna se do-
chovala do výšky přibližně 2 m. Byla opatře-
na dvěma tahovými a otopnými otvory. Osu 
pece v délce 2,4 m tvořila nízká přepážka, 
která sloužila patrně jako podpěra pro kle-
nuté rošty dvou topných kanálů. Rošty byly 
budovány z rozměrnějších kusů samotné 
vsázky vypalovaného vápence, na ně se pak 
uložil zbytek suroviny. Po obvodu spodní 
třetiny bočních stěn byl vystavěn kamenný 
výstupek, který sloužil jako boční podpěra 
roštů, stejně jako přepážka uprostřed pece. 
Pec a předpecní prostor až do vzdálenosti  
70 cm před čelní stěnu byly vydlážděné plo-
chými kameny zpevněnými jílem. Při výzku-
mu pece nebyl nalezen materiál, který by 
mohl pec datovat, doba její činnosti se však 
předpokládá s obdobím výstavby hradu. 
V těsné blízkosti pece se nacházejí dvě vý-
razné jámy, vzniklé pravděpodobně těžbou 
hlíny pro výmaz, kterým se shora utěsnila 
vypalovaná vsázka vápna. Množství vytěže-
né hlíny dokládá rozsah těžebních jam (větší 

z nich má oválný tvar o rozměrech 18 × 14 m 
a dosahuje hloubky až 3 m), jakož i obrovská 
kubatura vypálené mazanice, zbylé po výpa-
lu vápence. Ta tvoří mohutnou haldu přímo 
v předpecním prostoru a dál na rozsáhlých 
výsypkách ve svahu pod pecí. Množství ma-
zanicového odpadu jen potvrzuje předpo-
klad, že tak velký objem vyrobeného vápna 
byl použit i při výstavbě dalších staveb, ne-
jen hradu Pyšolce. Přibližně 15 m severozá-
padně od pece se nachází *hliník, který se 
projevuje jako výrazná, obdélná vkleslina 
*antropogenního původu, hluboká místy 
až 3 m, při jejímž výzkumu nebyly naleze-
ny žádné *artefakty. Při *průzkumu haldy 
a výsypky byly asi 5 m od pece nalezeny dva 
zlomky keramiky datované do období od 
konce 15. až do 17. století. Ve svahu nad 
pecí se nachází plošina oválného tvaru, kte-
rá byla ve východní části dorovnána mohut-
ným násypem. Na základě *archeologické-
ho průzkumu a výsledků *antrakologických 
analýz se jedná o milíř na pálení dřevěného 
uhlí, který byl patrně sekundárně použit pro 
výrobu dehtu nebo kolomazi. [ak, rs]



Literatura: Plaček 2001; Endlicherová – Kor-
bička 2011, 2012; Endlicherová – Korbička –  
Všianský 2014.

Okolí:
(1) Pivonice u Lesoňovic (ZR), zřícenina hra-
du Zubštejn: N 49°31‘49.35“, E 16°19‘36.01“ 

(1,5 km).
(2) Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (ZR), 
zřícenina hradu Aueršperk: N 49°32‘16.97“, 
E 16°18‘16.34“ (4,2 km).
(3) Vítochov (ZR), goticko-románský kostel 
sv. Michaela Archanděla: N 49°34‘8.18“,  
E 16°15‘7.08“ (6,5 km).

	Pyšolec,	rekonstrukce	hradu.	Podle	M.	Plačka	a	P.	Šimečka,	archiv	NPÚ,	ÚOP	v	Brně

	Do	skály	vytesaný	šíjový	příkop.	Foto	A.	Knechtová	1999
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Navigační bod: N 49°24‘41.86“,  
E 15°30‘57.44“ – počátek náhonu;  
N 49°24‘57.02“, E 15°33‘15.91“ – konec 
náhonu; N 49°24‘59.90“, E 15°31‘53.39“ – 
zpracovatelský areál s hornickým hrádkem.

Přístup: Od rozcestníku Plandry po žluté 
turistické značce směrem k řece Jihlavě, 
kde se stezka asi po 500 m napojí na koryto 
náhonu, který se táhne na obě strany nad 
levým břehem Jihlavy v délce asi 3 km. Od-
tud pak značka vede přibližně 750 m proti 
proudu řeky západně k Brandlovu mlýnu. 
Asi 250 m severozápadně od mlýna, na 
břehu Bělokamenského potoka, se nachází 
zpracovatelský areál s hornickým hrádkem. 
Západním směrem pak značka pokračuje 
více než 2 km k Rantířovu, z větší části ko-
rytem náhonu.

Rantířovsko-starohorský 
středověký hornický vodní 
náhon s hornicko-hutnickým 
areálem 
Plandry, Staré Hory, Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava, Kraj Vysočina
14. – přelom 15. a 16. století

Význam: Stopy rozsáhlého středověkého 
vodního díla a zpracovatelského areálu, 
souvisejícího s hornickou činností.

Historie: Během 13. století se na území 
Českého království, podobně jako v celé 
Evropě, začíná rozvíjet těžba stříbra, která 
byla vyvolaná akutní potřebou panovníka 
mít dostatek drahého kovu, potřebného 
k ražbě mincí. V okolí Jihlavy byla obje-
vena bohatá ložiska stříbrné rudy, na kte-
rých vzniklo několik rozsáhlých hornických 
a hutnických areálů s přilehlými sídlišti. 
Jedním z významných těžebních a zpraco-
vatelských areálů byla aglomerace Staré 
Hory u Jihlavy, o kterých se prvně zmiňuje 
listina krále Jana Lucemburského z roku 
1315. V listině se také přímo hovoří o vybu-

1,5 km

	Pohled	na	průběh	náhonu.	Foto	J.	Čáni	2015
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dování díla pro spolehlivý přívod vody k sta-
rohorským dolům, pro pohon šesti vodních 
kol, sloužících při zpracování rudy a čerpání 
vody z dolů. Vznikl tak více než 6 km dlou-
hý náhon, napájený z Jiřínského potoka 
u Rantířova. Náhon patrně zanikl s ukon-
čením těžby na Starých horách na přelomu 
15. a 16. století. Ve střední části vedl náhon 
přes areál v údolí Bělokamenského potoka, 
kde v průběhu 2. poloviny 13. až 1. polovi-
ny 14. století probíhalo zpracovávání stříbr-
né rudy. Rantířovský hornický vodní náhon 
byl uveden do odborné literatury V. Jaro-
šem v 90. letech 20. století, ale až v letech 
2005–2007 byl podrobně zdokumentován 
v celém dochovaném průběhu.

Popis:
Rantířovsko-starohorský vodní náhon, 
označovaný také jako rantířovský, předsta-
vuje jedinečnou archeologickou památku, 
dochovanou v prostředí středověké hor-
nické krajiny. Náhon se v terénu, na vět-
šině svého průběhu, jeví jako prostá rýha, 
případně terénní stupeň, táhnoucí se po 
strmém svahu říčního údolí řeky Jihlavy 
(a). Jeho průběh se nedochoval celý, v ně-
kterých místech jej zničila eroze, jinde byl 
poškozen například při těžbě dřeva. Místy 
přes něj prochází lesní cesty a vede po něm 
také turistická stezka. Náhon začínal sever-
ně od Rantířova na Jiřínském potoce pár set 
metrů před jeho vtokem do řeky Jihlavy. 
Táhl se pak více než 6 km východním smě-
rem souběžně s řekou, zařízlý ve strmém 
svahu nad jejím levým břehem. V celé své 
délce má náhon sklon pouhé 4 m a na kon-
ci tak dosahoval převýšení kolem 15 m nad 
hladinou Jihlavy. Dílo přivádělo vodu do 
Starých Hor, kde ústilo v hornickém areálu. 
Zde voda poháněla kola vodních čerpadel, 
stup (viz. *stoupa) na drcení rudy a byla vy-
užita na její promývání. Náhon překonával 
několik bočních údolí levobřežních přítoků 
Jihlavy, které byly využity také k jeho po-
sílení. Do těchto údolí zacházel hlouběji 
a v jejich vyšších, užších částech překonával 
pomocí dřevěných bedněných koryt, tzv. 
vantroků, potoky v nich proudící. Právě 
v těchto místech byly na přítocích vybudo-
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pravděpodobně porušen stavbou mladšího 
mlýnského náhonu tzv. Brandlova mlýna, 
kterým doposud protéká voda, odražená 
z Bělokamenského potoka asi 150 m nad 
hornickým hrádkem. [dv]

Literatura: Hrubý – Hejhal – Malý – Kočár – 
Petr 2014; Jaroš 1998; Laštovička – Vilímek –  
Vosáhlo 2001.

Okolí:
(1) Hosov (JI), zaniklá středověká vesni-
ce Bradlo: N 49°23‘9.63“; E 15°30‘18.21“  
(3,9 km).
(2) Bedřichov u Jihlavy (JI), středověký hor-
nický areál: N 49°26‘3.08“; E 15°34‘45.15“ 
(4,1 km).
(3) Hybrálec (JI), areál zaniklé sklárny Kar-
lova huť z 18. a 19. století: N 49°27‘5.23“,  
E 15°32‘11.85“ (3,8 km).

vány čtyři záchytné nádrže, tzv. srážky, kte-
ré zabezpečovaly nadlepšování stavu vody 
v náhonu. Od své trasy podél toku Jihlavy 
náhon nejvýrazněji odbočuje za první tře-
tinou délky, kde zachází přibližně 300 m 
do poměrně úzkého údolí Bělokamenské-
ho potoka. V těchto místech se nacházel 
hutnický areál, který zde fungoval prav-
děpodobně již před vybudováním náhonu. 
Areál se nacházel severně od ostrého ohy-
bu náhonu a tvořilo jej zjevně malé sídliště 
horníků a zpracovatelů rudy s pecemi na 
její hutnění a získávání kovu. Nejvýrazněji 
se zde zachovaly pozůstatky hornického 
hrádku typu *motte (B), tedy sídla na umě-
le navršeném kruhovém pahorku, z něhož 
se dochovala centrální část o průměru 11 m  
(C), obklopená příkopem širokým 4 m a cca 
1,5 m hlubokým (D). Hrádek měl specific-
kou funkci – sloužil jako jakýsi trezor, pře-
chovávalo se v něm vytěžené stříbro do 
doby, než bylo bezpečně převezeno do 
mincovny v Jihlavě. Kolem něj snad byly 
umístěny provozy pro zpracování rudy, 
o čemž svědčí mocná vrstva hutní strusky, 
znatelná i přímo v korytě potoka. Západ-
ně a jižně od hrádku je rozeznatelný také 
úvoz staré cesty, která vedla od Jihlavy. Na 
východní straně údolí, blíže k řece, se na-
chází stopy po těžbě rudy v podobě něko-
lika *obvalů, sledujících žílu zrudnění. Ná-
hon je v tomto údolí dobře čitelný zvláště 
na západní straně, na východní straně byl 

	Centrální	část	hornického	hrádku.	Foto	D.	Zimola	2013
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Navigační bod: N 49°10‘13.53“,  
E 16°2‘55.31“(předhradí);  
N 49°10‘19.69“, E 16°3‘0.86“ (hrad);   
N 49°10‘19.52“, E 16°2‘51.18“ (tvrziště).

Přístup: Zhruba po 100 m za obcí Chrous-
tov směrem na Plešice je odbočka na sever 
po polní cestě a následně lesem, která vede 
přímo až na předhradí. Dlouhá je 1,1 km. 
K hradu je nutné pokračovat po turistické 
trase ještě několik desítek metrů. Tvrziště 
se nachází na vrcholu ostrožny severozá-
padně od hradu a je nutné se k němu do-
stat po lesních turistických trasách. Hrad 
a hlavně tvrziště jsou v těžko přístupném 
terénu.

Význam: Hradní zřícenina s vlastním hos-
podářským dvorem a vsí na předpolí, dosud 
vše jasně zřetelné v krajině. Nedaleko pak 
stála po krátkou dobu tvrz, snad předchůd-

Středověký hrad Holoubek 
s dvorem, vsí a tvrzištěm 
Plešice, okr. Třebíč, Kraj Vysočina
14.–15. století

ce Holoubka či dočasné sídlo při vojenském 
obležení hradu. Lokalita tvořila samostatný 
hospodářsko-pevnostní celek a dominantu 
tehdejší kulturní krajiny. 

Historie: *Hrad se poprvé připomíná k roku 
1353, vesnice nacházející se v blízkém okolí 
pak roku 1385. Roku 1392 prodal hrad i se 
vsí Bohuš z Holoubka brněnskému minc- 
mistrovi Martinovi z Radotic, který vše však 
dále prodává o rok později Jindřichovi star-
šímu z Jevišovic. Dvůr je zmiňován poprvé 
roku 1406 ve sporu mezi Buškem z Draha-
novic a Bohušem z Holoubka, když nebylo 
jasné, jestli byl hrad prodán i s hospodář-
ským zázemím. Doznání mincmistra Mar-
tina z Radotic ovšem uvádí, že dvůr koupil 
od Kunce Kromara od Hory, tudíž hrad 

1,2 km

	Ostrožna	hradu	nad	soutokem	řeky	Jihlávky	
a	Plešického	potoka.	Foto	P.	Macků	2015
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a dvůr k sobě tehdy nepatřily. Martin se 
pokoušel neúspěšně vymoci hrad v letech 
1406–1407 soudem, tudíž Holoubek roku 
1407 oblehl a dobyl (tehdy zde sídlil Přech 
z Kojetic a Hrádku, který držel hrad v zásta-
vě). Obléháním se však Martin velice zadlu-
žil a hrad se roku 1415 dostal do majetku 
jeho věřitele Arnošta Flašky z Rychmburka. 
V této době již ke vsi nejsou zmínky. Po-
slední zmínky pocházejí z roku 1420, kdy se 

při jednom soudním sporu řeší *předhradí 
Holoubka, a roku 1440, kdy byl vykoupen 
a následně pobořen, neboť zde sídlili po 
ukončení husitských válek feudální roz-
kolníci. Roku 1447 je hrad již označen jako 
pustý. Nejstarší částí komplexu je pravdě-
podobně hrad, dvůr se vsí byly vybudovány 
následně jako hospodářské zázemí. Opev-
ňovací práce na předhradí nelze přesně 
časově určit. Tyto byly buď budovány hned 

nan inf 

1

A

A

5
4

4
6

8
0

0
5

4
4

7
0

0
0

576200 576400 576600 576800

0 200 m

Žabák

A

B

C

D

nan inf 1 A

A

5
4

4
6

5
0

0
5

4
4

7
0

0
0

5
4

4
7

5
0

0

575500 576000 576500 577000

0 500 m

Plešice

Na Hradě

Nad Zarážkou

Žabák

44
0

43
0

42
0

390

400

410

450

460

425

450

hrad
Kozlov

S
vo

dn
ic

e

Plešický p.

Plešický p.

nan inf 

1

A

A

5
4

4
6

8
0

0
5

4
4

7
0

0
0

576200 576400 576600 576800

0 200 m

Žabák

A

B

C

D

nan inf 1 A

A

5
4

4
6

5
0

0
5

4
4

7
0

0
0

5
4

4
7

5
0

0

575500 576000 576500 577000

0 500 m

Plešice

Na Hradě

Nad Zarážkou

Žabák

44
0

43
0

42
0

390

400

410

450

460

425

450

hrad
Kozlov

S
vo

dn
ic

e

Plešický p.

Plešický p.

zaplaveno vodní nádrží Dalešice.  Hrad 
(a) je umístěn na plošině lichoběžné-
ho půdorysu, snížené asi o 10–15 m  
oproti *předhradí (B) a obehnané pří-
kopem v šíři 10,5–21 m a nyní hlubokým  
2–3,5 m s místy dochovaným *valem. Val 
je na jihovýchodní straně rozšířen a vytváří 
plošinu 17 × 10 m. Stála zde nejspíše něja-
ká menší stavba v rámci *fortifikace. Druhý 
menší příkop o šíři 6 m a hloubce 1,2 se na-
chází před hradem. Na předhradí jižně od 
hradu je dosud patrná destrukce kamenné 
stavby trojprostorového stavení o rozmě-
rech 10 × 33 m. Další stavby jsou už vysle-

s výstavbou dvora či později v době pobytu 
Přecha z Kojetic, či v době obléhání roku 
1407. Drobné opevnění severozápadně od 
hradu bylo nejspíše provizorním obléhacím 
stanovištěm Martina z Radotic při dobývání 
hradu či snad i předchůdcem hradu Holou-
bek (?).

Popis: Lokalita leží v zalesněné krajině 
jihovýchodní části Českomoravské vr-
choviny. Hrad byl postaven na drobné 
ostrožně nad řekou Jihlavou a jejím hlu-
boko do údolí zařízlým přítokem Plešic-
kého potoka. Dnes je údolí pod hradem 

	Torzo	hradní	věže.	Foto	P.	Macků	2015

	Příkop	a	val	v	předpolí	hradu	(hospodářský	dvůr).	Foto	P.	Macků	2015



dovatelné hůře. Všechny se však nacházejí 
na plošině 58 × 55 m, která byla původně 
nejspíše opevněna z netrvanlivého mate-
riálu (C). Šlo o ekonomické zázemí hradu 
v podobě hospodářského dvora. Krátká 
existence vsi nezanechala v terénu patrné 
stopy. Jinak je tomu ovšem u drobného 
opevnění, nacházejícího se přibližně 200 m 
od hradu na západ. Nachází se zde plošina 
o rozměrech 29 × 36 m, s příkopy a valy, při-
čemž *akropole má rozměr 17,5 × 18,5 m.  
Jedná se pravděpodobně o *tvrziště s krát-
kou dobou existence (D). Hrad nebyl do-
posud archeologicky zkoumán, ale jak 
naznačují drobné výkopy, je navštěvován 
amatérskými hledači pokladů. [pm]
 
Literatura:  Plaček 1987; Plaček 1996; Plaček 
2001. 

Okolí: 
(1) Kozlov (TR), zřícenina hradu:  
N 49°10‘30.53“, E 16°2‘52.14“ (370 m).
(2) Čalonice (TR), zřícenina hradu:  

N 49°8‘17.46“, E 16°5‘58.53“ (5,2 km).
(3) Kufštejn/Kufštejn (TR), zřícenina hradu 
stojící na původním pravěkém hradišti:  
N 49°9‘42.88“, E 16°5‘22.99“ (3 km).
(4) Valeč (TR), renesanční zámek na místě 
starší tvrze: N 49°8‘51.07“, E 16°2‘8.74“ 
(2,8 km).

	Rekonstrukce	hradu	a	dalších	objektů	k	roku	1407.	Podle	M.	Plačka	a	J.	Šimečka,	archiv	NPÚ,	ÚOP	v	Brně
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Navigační bod: N 49°9‘4.80“,  
E 17°45‘38.40“.

Přístup: Pěšky z obce Malenisko od koste-
la Panny Marie Sněžné po zelené turistic-
ké značce, která je zároveň trasou naučné 
stezky Pod Starým Světlovem, dlouhou asi 
1,2 km. Delší trasa z  obce Pozlovice od kos-
tela sv. Martina vede zhruba 3 km po mod-
ré turistické značce, která je zároveň trasou 
stejné naučné stezky. Naučná stezka je sou-
částí Ekoparku Podhradí – Starý Světlov.

Význam: Rozsáhlá zřícenina středověkého 
hradu s doposud patrnými výraznými te-
rénními úpravami a pozůstatky zdiva patří 
k nejrozsáhlejším lokalitám svého typu na 
Moravě. V 15. století byla důležitým vojen-
ským a strategickým centrem jihovýchodní 
Moravy.

Historie: V písemných zprávách se *hrad 
objevuje poprvé v roce 1360, kdy patřil  
Albertovi ze Šternberka ze zlínské větve 
rodu. V roce 1412 ho převzal Jaroslav, síd-
lící na Veselí nad Moravou. V roce 1423 
byl Světlov v držení krále Zikmunda, který 

Středověký hrad Starý Světlov
Podhradí u Luhačovic, okr. zlín, zlínský kraj 
Vrcholný středověk (polovina 14. století, pustý 1517)

jej postoupil své manželce Barboře Celské. 
Moravští stavové v roce 1449 hrad vykupují 
od Pankráce ze Sv. Mikuláše (původně pur-
krabího Barbory Celské, který se po skon-
čení husitských válek dal na loupeživou 
činnost) a předali ho několika novým ma-
jitelům. O světlovský hrad záhy propukly 
majetkové spory, kterých využil Matouš ze 
Šternberka a hradu se zmocnil. V období 
česko-uherských válek byl hrad poškozen, 
ale zůstal nadále obydlen. Noví držitelé 
světlovského panství – páni z Landštejna – 
začali okolo roku 1480 budovat nové sídlo 
nad Bojkovicemi. Nový hrad dostal název 
po svém předchůdci s přídomkem – Nový 
(Nový Světlov). V roce 1517 se hrad uvádí 
jako pustý.

Popis: Pozůstatky hradu Starý Světlov jsou 
situovány na jižním skalnatém výběžku  
vrcholového hřebene Vizovických vrchů 
nedaleko vrcholové kóty Brda v nadmoř-
ské výšce 600 m n. m. Vlastní jádro hradu 
se rozkládá na ploše ve tvaru nepravidelné-
ho oválu o průměru přibližně 45 až 50 m.  

1,2 km

	Pohled	na	hradní	palác.	Foto	R.	Vrla	2013
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Zdivo obvodové hradby, která původně 
obepínala celou plochu vlastního hradu, 
je částečně patrné na severozápadní a již-
ní straně (a). Ze západní, severní a také 
východní strany je hradní jádro obklopeno 
*parkánem, jehož šířka se pohybuje kolem 
5 m (B). Parkán je uzavřen ve fragmentech 
dochovanou parkánovou hradbou o šíř-
ce 1,5 m (C). Ve východní části parkánu je 
patrné rozšíření jeho prostoru a v těchto 
místech můžeme hledat původní vstup do 
vnitřního hradu (X). Tento předpoklad také 
nepřímo potvrzuje nález jednoduše okose-
ného ostění *portálu.
Vlastní hrad je ze všech stran obehnán 
příkopem o šířce kolem 15 m (D) a dosud 
hlubokým téměř 5 m, před kterým je před-

sunutý mohutný *val (E), jenž v severní 
a východní části dosahuje dodnes ještě výš-
ky přes 5 m. *Archeologickým výzkumem 
byly částečně odkryty pozůstatky pravdě-
podobně čtyřprostorového hradního palá-
ce.
Západním směrem od hradního jádra bylo 
na táhlém hřebeni skalnatého výchozu si-
tuováno *předhradí (f) o délce 60 m a šířce 
25 m, opevněné na západní straně zdvo-
jeným valem. Archeologickým výzkumem 
byla na ploše předhradí prokázána existen-
ce dřevěných staveb se stěnami omazaný-
mi hlínou, pravděpodobně hospodářského 
charakteru.
Z typologického hlediska patří hrad k hra-
dům s plášťovou zdí (německy Mantelmauer- 

burg), tedy typu, kdy hlavním obranným 
prvkem byla soustava obvodových hradeb. 
Tento typ se na Moravě a ve Slezsku obje-
vuje častěji až teprve od 14. století a hrad 
Starý Světlov patří svou rozlohou k nej-
větším lokalitám tohoto typu na Moravě 
(nejbližší lokalitou obdobného typu je hrad 
v Malenovicích, zbudovaný ve druhé polo-
vině 14. století).

	Vnitřní	kout	obvodové	hradby	jádra,	pohled	od	jihu.	Foto	R.	Vrla	2013

	Okružní	příkop	a	val	kolem	jádra	hradu,	severní	část,	pohled	od	východu.	Foto	R.	Vrla	2013

Sondážní archeologický výzkum v roce 1983 
byl proveden Archeologickým ústavem AV 
ČR v Brně ve spolupráci s archeologickým 
oddělením Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, kde jsou také uloženy archeo- 
logické nálezy.
Od roku 2013 probíhají v areálu stavební prá-
ce, jejichž cílem je konzervace a sanace ohro-
žených pozůstatků zděných konstrukcí. [rs]



	Brána	na	jihozápadní	straně	jádra	hradu	v	době	oprav.	Pohled	od	jihovýchodu.	Foto	R.	Vrla	2013

Literatura: Kohoutek 1995, 2003; Plaček 
1996, 2001; Vrla 2013.

Okolí:
(1) Provodov na Moravě (ZL), zřícenina hra-
du Rýsov: N 49°09‘08.95“, E 17°44‘03.84“  
(2 km).
(2) Horní Lhota u Luhačovic (ZL), zříceni-
na hradu Engelsberk (Sehradice, Tetov):  
N 49°09‘47.87“, E 17°47‘52.48“ (4 km).
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Navigační bod: N 48°48‘53.02“,  
E 15°58‘29.75“.

Přístup: Od parkoviště u hotelu Vinice Hna-
nice po žluté turistické značce asi 600 m  
k rozcestníku Pod Šobesem, dále po čer-
vené značce přes lanový most nad údolím 
Dyje přibližně 900 m na lokalitu.

Význam: Polykulturní výšinné sídliště a hra-
diště s osídlením od  různých období pravě-
ku až po raný středověk, opevnění, křižo-
vatka obchodních cest, správní a řemeslné 
centrum, doposud intenzivně zemědělsky 
obdělávaná plocha (vinice).

Historie: První nálezy byly zjištěny při vý-
sadbě vinice v prostoru jižní terasy v osm-
desátých letech 20. století. V roce 2000 byl 

Výšinné sídliště  
a hradiště „Šobes“
Podmolí, okr. znojmo, Jihomoravský kraj
3 800 př. Kr. – 19. století

Ústavem archeologické památkové péče 
Brno, v. v. i. proveden sondážní archeologic-
ký výzkum, 11 sondami byla prozkoumána 
plocha o velikosti 150 m². V roce 2015 bylo 
výzkumem Jihomoravského muzea ve Znoj- 
mě v nejnižší části osídlené plochy zjištěno 
více než 70 zahloubených objektů a dokla-
dy kamenných konstrukcí zídek. Už z do-
bových vyobrazení je zřejmé, že po zániku 
pravěkého a raně středověkého osídlení 
byla ostrožna využívána v období středově-
ku a novověku k intenzívní zemědělské čin-
nosti. Vlastní název „Šobes“ znamená prav-
děpodobně zkomolení výrazu „nerovné 
pole“. Archeologicky se jedná o polykultur-
ní lokalitu, osídlenou v několika obdobích 
pravěku. Řada pravěkých kultur je přitom 

1,4 km

	Letecký	pohled	na	hradiště.	Foto	M.	Bálek	2003



ku Podyjí. Plocha hradiště má výrazný již-
ní sklon. Vrchol osídlení spadá do období 
mladší a pozdní doby bronzové, kdy byla 
celá plocha hradiště intenzivně osídlená, 
na severní přístupové šíji vznikl mohut-
ný val (a) s  dřevohlinitou konstrukcí (viz. 
*opevnění dřevohlinité), doplněnou snad 
i kamennou plentou (doposud archeologic-
ky nezkoumáno) a minimálně jeden, spíše 
však dva šíjové příkopy (B, C), vytesané do 
skály (a). Osídlená byla i malá plošina před 
opevněním. Z údolí Dyje byla směrem od 
brodu vybudována vstupní brána (D). Její 
konstrukci ani konstrukci případného opev-
nění na zbylém obvodu hradiště se proza-
tím nepodařilo blíže archeologicky ověřit. 

Dosavadní výzkumy ukazují, že v období 
mladší a pozdní doby bronzové bylo hradi-
ště „Šobes“ správním, obchodním a řeme-
slným centrem oblasti. Na nejvýše i nejní-
že položené ploše hradiště jsou doložené 
zbytky na sucho kladených kamenných zí-
dek, které byly budovány v přirozených 
rozestupech po vrstevnicích. Vyrovnávaly 
terén a umožňovaly tak vybudování vět-
ších dřevěných domů na sídelních terasách. 
V sondách z roku 2000 byly zjištěny pozůs-
tatky kůlové konstrukce nadzemního dře-
věného domu o velikosti 5 × 8–10 m, uvnitř 
kterého byly objeveny zbytky pece se žla-
bem na severní straně a vnitřní jámou, ve 
které byly zjištěny zlomky jantaru. Jeho 

zachycena pouze jednotlivými nálezy nebo 
menšími soubory. První výraznější osídlení 
pochází z období mladší doby kamenné 
(eneolit) – kultura s nálevkovitými poháry 
a jevišovická kultura. Unikátním nálezem je 
přední polovina hliněného modelu sekero-
mlatu s bohatou plastickou a vhloubenou 
výzdobou. Vrchol osídlení spadá do období 

mladší a pozdní doby bronzové (kultury ve-
latická a podolská).

Popis: Ostroh „Šobes“ je z 90 % vyme-
zen meandrem řeky Dyje a má rozlohu 
17 ha. Nachází se v centrální části střed-
ního Podyjí v nadmořské výšce v rozmezí  
300–330 m n. m., v I. zóně Národního par-
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	Pohled	na	hradiště	s	valem,	vyznačeným	šipkou.	Foto	D.	Svoboda	2015

	Šálek	středodunajské	mohylové	kultury	in	situ	před	vyjmutím	ze	sondy.	Foto	D.	Rožnovský	2015
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Navigační bod: Žuráň N 49°10‘46.45“,  
E 16°44‘17.41“; Santon N 49°11‘18.99“,  
E 16°45‘49.25“; Pratecký kopec  
N 49°7‘39.47“; E 16°45‘49.97“; Rohlenka  
N 49°11‘2.36“, E 16°45‘37.28“; Stará pošta 
N 49°11‘7.12“, E 16°49‘34.57“; Slavkov 
zámek N 49°9‘17.32“, E 16°52‘32.21“; 
Krchůvek N 49°8‘45.67“, E 16°48‘52.06“.

Napoleonské bojiště, pravěká 
mohyla Žuráň a hradiště Santon
Podolí u Brna, Tvarožná, Jiříkovice, Prace, Kovalovice, Slavkov; okr. Brno-venkov,  
Jihomoravský kraj
pravěk, raný středověk, 17.–18. století, 2. 12. 1805

Přístup: Autem z Brna směrem na východ 
po silnici I. třídy na Vyškov, odbočit na  
vrcholu kopce vlevo na Žuráň k památníku 
nebo pěšky ze Šlapanic od Muzea Brněnska 
po žluté turistické značce kolem Žuráně ke 
hradišti Santon a potom dále přes Jiříkovi-
ce k památníku Mohyla míru na Prateckém 
kopci. Je možné využít také možností inter-
netových map.

Význam: Využití krajinných dominant pra-
věkých archeologických nalezišť jako strate-
gických bodů v novodobé bitvě u Slavkova, 
známé jako bitva tří císařů. Ta představuje 
jednu z významných událostí evropských 
dějin 19. století. Historický prostor bitvy byl 

0,05 (Žuráň); 0,3 (Santon); 0,2 (Mohyla míru) km

	Rohlenka,	mosazná	trojdílná	ikona	z	hromadného	
hrobu	z	roku	1805.	Foto	S.	Skoupý	1994

	Krchůvek	–	hromadné	hroby,	vyhlídka	od	
přeneseného	smírčího	kříže	na	prostor	bojiště.		
Foto	A.	Knechtová	2015

zpracování dokládá napojení hradiska na 
„Jantarovou stezku“. Druhou intenzívní 
řemeslnou činností na ploše hradiště bylo 
zpracování bronzu. Zánik hradiska nebo 
jedné z jeho fází v období kulturního kom-
plexu středodunajských popelnicových 
polí lze spojit s rozsáhlým požárem, který 
dokládají archeologické nálezy – maza-
nicové destrukce kolem půdorysu domu, 
přepálené kameny i část skalního podloží. 
Doklady osídlení z mladších období jsou za-
tím zastoupeny pouze ojedinělými nálezy 
keramiky. [rs]

Literatura: Říhovský 1974; Kovárník 1993; 
Čižmář, Z. 2001, 2004; Čižmář, M. 2004. 

Okolí:
(1) Hnanice (ZN), vyhlídka 9 mlýnů – prvky 
opevnění 1. ČSR (ŘOP), pohled do údolí 
Dyje a na lokalitu Šobes: N 48°48‘38.23“,  
E 15°58‘52.45“ (600 m).
(2) Hnanice (ZN), gotický kostel sv. Wolf-
ganga: N 48°47‘50.68“, E 15°59‘14.39“  
(2 km).
(3) Šatov (ZN), pěchotní srub opevnění  
1. ČSR Zahrádka: N 48°47‘15.18“,  
E 16°0‘57.52“ (4 km).

	Pohled	na	sondu	S3	od	severovýchodu.	Foto	D.	Rožnovský
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prohlášen za krajinnou památkovou zónu 
Bojiště bitvy u Slavkova.

Historie: Bitva u Slavkova, jedno z nejvý-
znamnějších střetnutí napoleonských vá-
lek, se odehrála 2. prosince 1805 ve zvlněné 
krajině východně od Brna. Proti sobě stáli 
francouzský císař Napoleon I. se 75 000 
vojáky a spojenecké armády ruského cara 
Alexandra I. a rakouského císaře Františ-
ka II. o síle 90 000 mužů. Po pravé straně 
bývalé císařské silnice z Brna na Olomouc, 
lemované několika zájezdními hostinci 
(Pindulka, Maxlůvka, Rohlenka a Stará poš-
ta), které sloužily postupně oběma bojují-
cím stranám, se nachází návrší Žuráň. Právě 
z něho vedl Napoleon bitvu, která zname-
nala úplnou porážku protifrancouzské koa- 
lice. Vrch Santon po levé straně silnice byl 
opevněn francouzským dělostřelectvem. 
Třetí strategický bod, Pratecký kopec, ob-
sadila spojenecká rusko-rakouská vojska. 
Po devítihodinovém boji početně slabší 
francouzská armáda zvítězila a způsobila 

spojencům katastrofální porážku. Na bo-
jišti zůstalo ležet více než 18 000 mrtvých 
vojáků obou stran. Na setkání Napoleona 
a Františka I. dne 4. prosince u Spáleného 
mlýna poblíž Násedlovic bylo dohodnuto 
příměří, které bylo uzavřeno 6. prosince na 
zámku v nedalekém Slavkově u Brna. Míro-
vá smlouva známá jako prešpurský mír byla 
podepsána 26. prosince 1805 v Bratislavě. 
Na vrcholu Žuráně byl 5. července 1930 od-
halen památník ze žulového kvádru s bron-
zovou plastickou mapou bojiště. V místě 
zásadního střetu na Prateckém kopci stojí 
dnes památník Mohyla míru, kde může ná-
vštěvník shlédnout stálou expozici Slavkov/
Austrelitz 1805, která se věnuje průběhu 
bitvy. Na staré silnici u zastávky Kovalovice, 
Stará pošta se v budově poštovní stanice 
rakouské pošty zřízené v roce 1785 nachází 
soukromé Muzeum bitvy u Slavkova. Bo-
jiště bitvy tří císařů stále láká návštěvníky 
z domova i ze zahraničí a každoročně na 
výročí bitvy se na místech s ní spjatých ko-
nají nejrůznější pietní akce.
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Mapa B

	Pohled	na	mohylu	Žuráň,	vpravo	v	pozadí	Pavlovské	vrchy.		Foto	A.	Knechtová	2015

	Opevněný	kopec	Santon	s	kapličkou	Pany	Marie	Sněžné.	Foto	A.	Knechtová	2003

	Rohlenka,	výplň	příkopu	viditelná	na	skryté	ploše	při	archeologickém	výzkumu,	uprostřed	snímku	v	pozadí	
mohyla	Žuráň	po	levé	straně	silnice	Brno	–	Olomouc.	Foto	A.	Knechtová	1998

Popis: Slavkovské bojiště se rozkládá na 
území východně od Brna o rozloze přibliž-
ně 120 km². Je vymezené starou císařskou 
cestou ze severu, Zlatým potokem ze zápa-
du a říčkou Litavou, na níž byly v jižní části 
bojiště dva dnes již zaniklé rybníky, Žatčan-
ský a Měnínský, z jihovýchodu. Zahrnuje  
25 obcí – Bedřichovice, Blažovice, Holubice, 
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Jiříkovice, Kobyl-
nice, Kovalovice, Křenovice, Měnín, Podolí, 
Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice, Slavkov 
u Brna, Sokolnice, Šaratice, Šlapanice, Tel-
nice, Tvarožná, Újezd u Brna, Velešovice, 

Zbýšov a Žatčany. V severozápadní části 
bojiště se nachází vrch Žuráň, kde měl Na-
poleon své velitelské stanoviště, v severní 
části pak vrch zvaný Kopeček nebo Padělek, 
který přejmenovali francouzští veteráni na 
Santon, a v jižní části hřeben prateckého 
návrší s kótami Staré vinohrady a Pratecký 
kopec. Žuráň je výrazné z dálky viditelné 
návrší mohylovitého tvaru. Jako archeolo-
gická lokalita je Žuráň známá již od roku 
1853. Při hluboké orbě se tehdy narazilo 
na velké kameny, koňské a lidské kostry, 
dřevěné trámy apod. Nálezová situace uka-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Litava_(p%C5%99%C3%ADtok_Svratky)


	Památník	Mohyla	míru	na	Prateckém	kopci.	
Foto	A.	Knechtová	2015

zovala na významný nález, který odhalil až 
*archeologický výzkum vedený J. Poulíkem 
v letech 1948–1950. Tehdy byly prozkoumá-
ny tři pravěké mohyly a dva komorové hro-
by z doby stěhování národů. Jedna z mohyl 
ukrývala také kostrový hrob kultury se šňů-
rovou keramikou, další potom překrývaly 
žárové pohřby kultury podolské. Přestože 
byly oba hroby v dávné minulosti vykrade-
né, lze se domnívat, že zde byli pohřbeni 
příslušníci nejvyšší germánské aristokracie. 
Dokládají to i další *artefakty vzácného 
charakteru. Z tohoto stanoviště řídil Napo-
leon v dopoledních hodinách svoji vítěznou 
bitvu. Poté se přesunul s gardou a částí zá-
loh ke Starým vinohradům na prateckém 
hřebeni, kde došlo k rozhodujícímu střetu 
vojsk. Jihovýchodně od tvaroženského po-
toka se nachází vrch Santon. Z kopce i jeho 
úpatí byly archeologickými výzkumy zís-
kány nálezy ze starší doby bronzové, hal-
štatské, laténské i raného středověku. Na 
jihovýchodním svahu kopce jsou dodnes 
viditelné dvě terasy, které vznikly patrně 
s opevněním návrší v roce 1805, ke kterému 
posloužil patrně i stavební materiál původ-
ní kaple Panny Marie Sněžné, která stála na 
vrcholu kopce. Kaple byla znovu obnovena 
v roce 1832. Odehrály se zde kruté boje, 
ve kterých byl těžce raněn a o několik dní 
poté v Brně zemřel i francouzský generál 
Valhubert. Z Prateckého kopce pochází 
známá štípaná industrie z období paleolitu 
a eneolitické sekyrky. Toto stanoviště obsa-
dila před bitvou spojenecká vojska a v pro-
storu prateckého hřebene se odehrálo jed-
no z klíčových střetnutí bitvy, ve kterém se 
francouzskému vojsku podařilo ovládnout 
návrší a rozštěpit spojeneckou operační li-
nii na dvě. V historickém prostoru zájezd-
ního hostince Rohlenka byl roku 1988 *le-
teckým snímkováním zjištěn obdélný útvar 
o rozměrech 110 × 140 m, který byl ověřen 
v letech 1993–1994 a 1998 archeologickými 
výzkumy a identifikován jako polní tábor 
kontrolující komunikaci mezi Brnem a Vyš-
kovem v souvislosti s vojenskými aktivitami 
v 17. a 18. století. Deprese opevňovacího 
příkopu byla využita po bitvě v roce 1805 
k hromadnému pohřbení zemřelých vojá-
ků. V roce 1994 byl v depresi odkryt hro-
madný hrob minimálně 11 jedinců, z něhož 
pochází kromě keramického materiálu, 
bronzových knoflíků a dalších drobných 
kovových předmětů i zajímavý nález mo-
sazné skládací trojdílné ikony. Na vrcholové 
plošině Santonu kolem kaple Panny Ma-
rie se nachází také hroby padlých vojáků. 

Další místo jednoho z mnoha hromadných 
hrobů rozesetých po celém Slavkovském 
bojišti se nachází u staré silnice z Brna  
na Slavkov poblíž Křenovic v trati zvané 
Krchůvek. Přes silnici leží vyhlídkové místo 
se smírčím křížem. Poblíž Staré pošty je po-
stavena tzv. Ruská kaplička, kolem níž by 
se měly nacházet též převezené hromadné 
hroby padlých vojáků z hromadného hrobu 
mezi Holubicemi a Blažovicemi. Každý rok 
na přelomu listopadu a prosince probíhá 
v areálu památníku Mohyla míru pietní 
akt k uctění padlých a v prostorách bojiště 
rekonstrukce bitvy z roku 1805 v dobových 
uniformách francouzské, rakouské a ruské 
armády i jejich spojenců. Jedná se převážně 
o členy napoleonských společností z růz-
ných evropských zemí. Bojištěm prochází 
naučná stezka  s 29 informačními panely se 
situací bitvy. [ak]

Literatura: Vitula 1997, Droberjar 2002, Čiž-
mář 2004, Čižmářová 2004.

Okolí:
(1) Slatina (BM), paleolitické a eneolitické 
osídlení na výrazném vápencovém útvaru 
Stránská skála: N 49°11‘25.66“,  
E 16°40‘33.35“ (4,7 km od Žuráně).
(2) Pozořice (BO), pravěké hradiště Hlásni-
ca: N 49°12‘59.00“, E 16°48‘40.57“ (4,8 km 
od Santonu).
(3) Sokolnice (BO), tvrziště Stráž:  
N 49°6‘47.16“, E 16°43‘5.59“(3,7 km  
od Mohyly míru).
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Navigační bod: N 49°13‘29.55“,  
E 16°49‘2.19“ (vstup od jihovýchodu);  
N 49°13‘33.33“, E 16°48‘52.66“
(vstup od severozápadu).

Přístup: Od rozcestníku u autobusové za-
stávky Viničné Šumice, bus, točna, po žluté 
turistické značce severním směrem asi 2 km 
po rozcestník Vildenberská louka, odtud 
vede značka přibližně 100–200 m severo-
západním směrem na předsunuté předpolí 
hradu po pravé straně cesty nebo z Pozořic 
severním směrem po modré značce  a nauč-
né stezce Vildenberk. Parkování je možné 
u obou výchozích míst. 

Vápenické a cihlářské pece  
na předsunutém předpolí  
hradu Vildenberk
Pozořice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
konec 13. – 14. století (?)

Význam: Významný doklad vápenické 
a cihlářské výrobní činnosti, které dodnes 
dotváří specifickým způsobem charakter 
lesní krajiny v předpolí hradu Vildenberka.

Historie: Zakladatelem hradu byl pravdě-
podobně představitel významného mo-
ravského rodu Půta, který se psal koncem 
roku 1318 z Vildenberka. V držení tohoto 
rodu byl hrad až do roku 1371, kdy bylo 
vildenberské panství po částech prodáno 
markraběti Janu Jindřichovi. Mezi lety 1385 
až 1406 bylo dále rozprodáváno. Roku 1402 
se prameny zmiňují o vesnicích, které kdy-

2,1 (3,2) km

	Vnější	opevnění	hradu.	Foto	A.	Knechtová	2015
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si patřily k hradu, takže pravděpodobnou 
dobu jeho zániku můžeme klást na přelom 
14. a 15. století. Tři pece se mohly podílet 
na stavebních fázích postupně se rozrůstají-
cího hradního sídla. Cihlářská produkce tak 
mohla nahrazovat nedostatek vhodného 
stavebního kamene. Veškerou nalezenou 
keramiku z hradu lze rámcově datovat od 
sklonku 13. století až na přelom 14. a 15. 
století. V současné době se problematikou 
*hradu zabývá tým vedený J. Kovářem.

Popis: Pozůstatky kdysi rozlehlého středo-
věkého hradu můžeme najít na ostrožně se 
strmými svahy nad Kovalovickým potokem 
severně od Pozořic a Viničných Šumic. Hrad 
se ve své době řadil k největším na Mora-
vě. Dispozičně využil celou délku ostrožny 
na nevelké předhradí a dlouhý zadní hrad, 
který se členil ještě na jádro a dolní hrad. 
Zadní hrad (a), *předhradí (B) a přilehlé 
předpolí (C) jsou od sebe odděleny mohut-
nými *šíjovými příkopy, které přechází do 
okružního *příkopu, kolem něhož obíhá 
*val. Přilehlé předpolí je na severovýcho-

dě vymezeno starou *úvozovou cestou, 
stoupající od Kovalovického potoka. Před-
sunuté předpolí (D) s terénními depresemi 
(jámami) a výrobními objekty se nachází 
ještě dále na severovýchod. Reliéf hradu 
je většinou porostlý vegetací, nadzemní 
relikty zdiva se projevují *in situ pouze 
severní částí obvodové kamenné *hradby 
předhradí a odkrytými kamennými zákla-
dy obdélného tvaru v prostoru hradního 
jádra. Na nádvoří dolního hradu se nachá-
zí *cisterna. Zahloubenými jámami se na 
vnějším předsunutém předpolí Vildenberka 
zabýval v 80. letech 20. století industriální 
archeolog J. Merta, který v nich spatřoval 
možné pozůstatky velkých kanálových vá-
penických pecí produkujících vápno pro 
hrad v době jeho výstavby. *Pyrotechnolo-
gické objekty byly zachyceny a dokumen-
továny až *archeologickým průzkumem  
P. Kose a P. Holuba v roce 2013. V terénu 
se pece spojené s cihlářstvím a vápenictvím 
projevují obvykle nálezy zlomků vypálené 
mazaniny, četných fragmentů cihel a jejich 
nepodarků, dále hrudek vápna a vápence. 

Tři rozpoznané objekty (1), které lze spojit 
s výrobou pálených cihel a vápna, se na-
chází na předsunutém předpolí nedaleko 
soutoku Kovalovického a bezejmenného 
potoka severovýchodně od hradu. Jejich 
pozice sleduje starou lesní cestu, která je 
částečně převrstvena štěrkovými *odva-
ly z větších jam položených poněkud výše 
nad ní – snad jámových lomů nebo cisteren 
(2), které jsou navzájem propojeny suchým 
žlábkem (3). I když tu nebyl *archeologický 
výzkum zatím proveden, lze podle morfo-
logických příznaků předpokládat, že jde 
o pece *kanálové s jedním a více tahovými 
kanály, zadlabané do svahu. Podobné ob-
jekty byly prozkoumány také u nedaleké 
obce Mokrá-Horákov, kde je předpokládá-
na masová produkce stavebního vápna pro 
středověké Brno. Kanálové pece představu-
jí univerzální zařízení schopná po drobných 
úpravách také produkce cihel, což známe 
hlavně z městského a klášterního prostře-
dí. Vápenné pece byly v prostoru Morav-
ského krasu zřizovány odděleně vzhledem 
k dostupnosti zásob surovin potřebných 
k výrobě vápence a dřeva. Vápenky u hra-

du byly pouze doplňkem hlavního provozu, 
kterým byla produkce pálených cihel. Způ-
sob výroby vápna v pecích této konstrukce 
byl prakticky vyzkoušen roku 2014 v areálu 
lomu Mokrá, kde bylo v rekonstruovaném 
originálu kanálové pece přeměněno bě-
hem 63 hodin na vápno přibližně 130 tun 
vápence. Výrobní objemy vildenberských 
vápenek/cihelen jsou podstatně menší, 
přesto se však blíží svými 15 m³ k větším za-
řízením svého druhu. Na základě terénních 
reliktů lze rozměry obdélného peciště dvou 
objektů odhadnout přibližně na 6 × 3 m 
a jednoho oválného na průměr 3–4 m. Dvě 
pece se koncentrují jako samostatná bate-
rie do předpolí nevelkého hliníku polože-
ného u brodu nevysoko nad Kovalovickým 
potokem. Třetí, nejhůře zachovalá, je situo-
vaná poněkud výše do svahu, blíže velkým 
terénním depresím u předpolí hradu. Bliž-
ší informace o jejich skutečné konstrukci 
a datování však dosud chybí. Cihelna brala 
surovinu potřebnou k výrobě stavební ke-
ramiky z místních zdrojů. Na výrobu vápna 
byly k pecím dováženy kvalitní vápence 
z nedalekých Hostěnic či Mokré. [pk, ak]



Literatura: Holub – Merta – Zůbek 2005; 
Klenovský 2010; Kovář a kol. 2013; Kos 
2015b, v tisku.

Okolí:
(1) Pozořice (BO), pravěké hradiště Rékoví: 
N 49°13‘13.90“, E 16°48‘26.81“ (680 m).

(2) Pozořice (BO), drobné opevnění 
Hradištěk: N 49°13‘3.87“, E 16°48‘31.50“ 
(800 m).
(3) Pozořice (BO) pravěké hradiště Hlásni-
ca: N 49°12‘58.67“, E 16°48‘41.65“ (1 km).
(4) Pozořice (BO) pravěké hradiště Hrádek: 
N 49°13‘30.50“, E16°50‘15.64“ (1,8 km).

	Jámové	lomy	propojené	žlábkem.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Výrobní	objekt.	Foto	P.	Kos	2014
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Navigační bod: N 49°28‘0.83“,  
E 17°26‘13.88“ (Skalka – Památník lovců 
mamutů); N 49°28‘11.04“, E 17°26‘12.30“ 
(Hradisko).

Přístup: Autem ze silnice 55 (Olomouc –  
Přerov) odbočit do Přerova, místní čás-
ti Předmostí. Přibližně střed místní části, 
u hřbitova.

Význam: Světově významné naleziště, jed-
no z největších v Evropě, sídelní aglomera-
ce mladopaleolitického člověka s doklady 
sídlištních i pohřebních aktivit, skládek ma-
mutích kostí a s nálezy paleolitického umě-
ní. Unikátní je také soubor starší kamenné 
štípané industrie středního paleolitu nále-
žící neandertálcům.

Paleolitická stanice
Předmostí, okr. Přerov, Olomoucký kraj
Před 100 tisíci a před 29 000–26 000 lety

Historie: Lokalita Skalka (lokality Předmos-
tí I a III) byla jako pozoruhodné naleziště 
„kostí obrůw“ známá již Janu Blahoslavovi 
v roce 1571. První *archeologické výzkumy 
probíhaly na konci 19. století v souvislosti 
s těžbou spraše a jsou spojeny se jmény  
J. Wankla a K. J. Mašky. Otec moravské 
prehistorie J. Wankel prozkoumal (od roku 
1880) na severním okraji Skalky, v Chromeč-
kově hliníku, akumulace mamutích kostí 
a objevil zde i první zlomek lidské čelisti. 
Od roku 1882 prováděl výkopy K. J. Maš-
ka, v roce 1894 odkryl při západním okraji 
Skalky kumulaci více než 20 lidských koster, 
kterou interpretoval jako hromadný hrob. 
V 90. letech 19. století vedl vlastní výzku-

0,2 km (Skalka – Památník); 0,6 km (Hradisko)

	Současná	podoba	vápencového	reliktu	původní	
Skalky	s	pamětní	deskou	z	roku	1971.	Pohled	od	
západu.	Foto	Z.	Schenk
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my také M. Kříž, kromě dalších lidských 
kostí nalezl zdobené předměty, mimo jiné 
i známou řezbu mamuta a geometrickou 
rytinu ženy na mamutím klu. Od počátku 
20. století těžba spraše postupovala, takže 
profil *kulturní vrstvy zůstal zachován jen 
v jižní části lokality, v místě hřbitova. Ve  
20. letech 20. století prozkoumal další 
skládku mamutích kostí K. Absolon; došlo 
k objevu další lidské kostry. Lokalita s del-
ším intervalem osídlení spadá do období 
staršího gravettienu (pavlovienu; před 
29 000–26 500 lety) a willendorf-kostěn- 
kienu. Revizi profilu kulturní vrstvy násled-
ně prováděli H. Schwabedissen (během 
války) a v 70. letech B. Klíma starší. V roce 
1992 provedl moderní revizi J. A. Svoboda. 
Snaha o zachování a ochranu zbývajícího 
profilu vyústila v roce 2006 v otevření Pa-
mátníku lovců mamutů s nálezy odhalený-
mi *in situ. V rámci jeho přípravy proběhly 
hloubkové archeologické sondy, následně 
odkryv a konzervace nálezových vrstev ze 
starší doby kamenné (J. A. Svoboda). Po-
dobná situace byla v České republice zpří-
stupněna veřejnosti poprvé.
První, kdo rozpoznal a publikoval z Před-
mostí nálezy starší, než z mladého paleoli-
tu, byl J. Knies v roce 1929. Zbytky středo-
paleolitických vrstev se soustředily v širším 
okruhu Hradiska (Předmostí II). Knies ro-

zeznal starší artefakty v nálezech Mašky 
i Kříže a zjistil i stratigrafické doklady osíd-
lení. Další středopaleolitickou kamennou 
industrii v jižní stěně Hradiska nalezl v roce 
1943 geolog J. Pelíšek, v 50. letech pak zís-
kal první ucelené soubory nástrojů střed-
ního paleolitu (taubachien) na severový-
chodním okraji Hradiska K. Žebera. Revizní 
výzkum vedený J. A. Svobodou v letech 
1989–1991 na místě Žeberových profilů 
a v okolí upřesnil stáří půdních sedimentů, 
a to do eemského interglaciálu a částečně 
počátku würmského glaciálu. Další odkryvy 
umožnily datování vzniku souvrství pomo-
cí *termoluminiscence někdy před 100 000 
lety. Neandertálské osídlení se v Předmostí 
soustředilo ve shlucích kolem vápencového 
vrcholu Hradiska a spadá do teplého obdo-
bí poslední doby meziledové s přetrváním 
do počátku würmského zalednění. V nad-
ložní spraši se pak nacházely kosti a arte-
fakty gravettienu, *radiometricky datova-
né do období před 26 500–27 000 lety.
V okolí Hradiska bylo nalezeno také slo-
vanské kostrové pohřebiště a stopy *valu 
naznačují existenci raně středověkého 
*hradiště v této poloze.
Část nálezů, především antropologických, 
byla zničena při požáru mikulovského 
zámku v roce 1945. Dochované artefakty 
(zejména kostěná industrie nebo umělec-
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jádro kryla spraš. Těžba vápence i zpraco-
vání spraše v přilehlých cihelnách způsobily 
naprostou změnu krajiny. V poloze Skalka 
se v současné době nachází panelové síd-
liště, v jižní části se rozkládá hřbitov, v je-
hož blízkosti je vybudován již zmiňovaný 
Památník lovců mamutů. Hradisko dodnes 
tvoří zalesněný pahorek s reliktem vápen-
cového jádra a zbytkem sprašového po-
kryvu. Obě lokality jsou zahrnuty do nauč- 
né stezky Předmostím až do pravěku. 

[hd, pš]

ké předměty) jsou uloženy v Moravském 
zemském muzeu v Brně, dále v muzeích 
v Olomouci, Přerově a v Prostějově, nálezy 
z novějších výzkumů jsou v Archeologic-
kém ústavu AV ČR Brno, v. v. i.

Popis: 
Sídliště se nacházelo ve strategické poloze 
kontrolující jižní ústí Moravské brány. Pů-
vodně šlo o návrší, skalní výběžek devon-
ského vápence, se dvěma vrcholy, jižní Skal-
kou (a) a severním Hradiskem (B), jehož 

	Sídliště	lovců	mamutů	v	Předmostí	u	Přerova	překryté	stávající	sídlištní	panelovou	zástavbou.	Pohled	od	západu,	
bílá	šipka	vlevo	–	Hradisko,	žlutá	šipka	vpravo	–	Skalka.	Foto	Z.	Schenk

	Předmostí	–	lokalita	Skalka	od	jihu.	Foto	M.	Kalábek	2015



	Slavnostní	otevření	Památníku	lovců	mamutů	dne	7.	10.	2006.	Foto	J.	Mikulík

Literatura: Wankel 1884; Maška 1894; Peš-
ka – Plaček 2002; Svoboda 2006. 

Okolí:
(1) Přerov (PR), historické jádro města:  
N 49°27‘17.87“, E 17°26‘57.72“ (1,6 km).
(2) Kokory (PR), pravěké hradiště v poloze 
Hradisko: N 49°29‘43.61“, E 17°23‘18.13“ 
(4,7 km).
(3) Čekyně (PR), pravěké hradiště:  
N 49°30‘17.68“, E 17°25‘14.46“ (4,4 km). 

	Objev	dva	metry	dlouhého	mamutího	klu	v	zahradě	bývalé	Knejzlíkovy	vily	v	Předmostí	v	roce	2007.	Po	převozu	
klu	do	laboratoře.	Foto	Z.	Schenk
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(4) Horní Moštěnice (PR), Švédské šance, 
novověké polní opevnění: N 49°25‘29.84“, 
E 17°28‘49.54“ (5,6 km).

Navigační bod: N 49°48‘20.87“,  
E 17°46‘25.11“.

Přístup: Zřícenina hradu se nachází na skal-
natém ostrohu nad řekou Moravicí. Přístup 
je po modré turistické značce, buď poho-
dlnou cestou z Radkova-Dubové směrem 
k jihu, za obcí u malého parkoviště je od-
bočka doleva na lesní cestu, nebo také po 
modré turistické značce náročnější cestou 
z Vítkova-Podhradí, která prudce stoupá 
z údolí řeky směrem k severu.

Význam: Rozsáhlá zřícenina středověkého 
hradu nacházející se nad romantickým údo-
lím řeky Moravice v ojedinělém přírodním 
parku Moravice.

Historie: První písemná zmínka o *hradu 
Vikštejnu pochází z roku 1377 a jeho vý-

Středověký hrad Vikštejn
Radkov u Vítkova, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
13.–17. století

stavba je připisována některému z potom-
ků Vítka z Lublic a Heraltic, který založil 
v rámci kolonizace okrajové části pomez-
ního hvozdu Střelná město Vítkov. Majitelé 
hradu se poté psali jako páni z Vikštejna 
a drželi panství až do roku 1394, kdy jej 
zkonfiskoval vévoda Přemek I. Opavský, 
který z hradu udělal zemskou pevnost spra-
vovanou purkrabími. V roce 1461 získal 
hrad a panství jeho purkrabí a výbojný rytíř 
Budivoj z Moravice, kterému ovšem maje-
tek zabral král Jiří z Poděbrad a následně 
jej předal mezi léty 1466–1471 svému věr-
nému služebníkovi a opavskému zemské-
mu hejtmanovi Bernardovi Bírkovi z Násilé. 
V r. 1474 byl hrad obléhán a posléze dobyt 

0,45 km

	Relikty	budov	po	stranách	nedochované	brány		
z	doby	renesanční	přestavby	hradu.		
Foto	M.	Zezulová
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a pobořen vojskem krále Matyáše Korvína. 
V roce 1525 zakoupil Vikštejn Jan Planknar 
z Kynšperka, který zahájil renesanční pře-
stavbu hradu. Následně hrad získal Adam 
Oderský z Lidéřova. V době třicetileté války 
spravovali hrad i panství jeho synové, jimž 
bylo vikštejnské panství odebráno pro spo-
lupráci s dánským vojskem, které v letech 
1626–1627 obsadilo Opavsko. V roce 1648 
byl hrad částečně pobořen kvůli obavě 
z obsazení švédskou posádkou. V průběhu 
18. století se zde vystřídala řada majitelů, 
kteří již vesměs na hradu nesídlili, po roce 
1774 za Jana Juliuse z Frobelu byla odtud 
do nového zámku v Dubové přesunuta 
i správa panství. Nevyužitý hrad chátral, 
v roce 1789 ho obýval již jen poustevník. 
Posledními majiteli panství byl původem 
ruský rod Razumovských, kteří byli v roce 
1892 povýšeni do stavu říšských hrabat 
s přídomkem „z Vikštejna“. V roce 1945 
bylo Razumovským panství zkonfiskováno.

Popis: Původní středověký hrad představu-
je středověké oválné jádro chráněné pláš-

ťovou zdí s vyvýšenou severní částí opatře-
nou břitem, jehož okosení snižovalo účinky 
střelby z exponované přístupové strany. 
V této části obvodové hradby dosahuje síla 
zdiva až 3,1 m. Vnitřní zástavba severní 
části měla kromě klenutého suterénu další 
tři nadzemní podlaží. V jižní části jádra byl 
situován palác, ze kterého se dochovaly jen 
nepatrné relikty zdí. Dalšími obranými prv-
ky hradu byla *parkánová hradba, dobře 
dochovaná především na východní straně, 
a ve skále vylámaný příkop se studnou. 
Renesanční přestavba zahrnovala demolici 
starého gotického paláce na jižní straně 
hradního jádra a jeho rozšíření dále jižním 
směrem do příkopu, ve kterém byly vysta-
věny tři vzájemně propojené sklepy. Celý 
prostor hradu byl v severozápadní části roz-
šířen o druhé nádvoří a obehnán renesanč-
ní hradbou, na severní straně opatřenou 
bránou, ke které se po stranách přimykaly 
dodnes dochované budovy s přízemím vy-
užitým jako vrátnice a stáj pro koně. V pa-
tře pak byly umístěny místnosti pro úřed-
níky, čeleď a posádku. Přístup k hradu byl  

	Rekonstrukce	hradu	podle	
Kouřil	–	Prix	–	Wihoda	2000



chráněn hlubokým přemostěným příko-
pem. V severozápadním koutě se nacháze-
lo také hospodářské stavení s dochovaným 
sklepem. Další nově vzniklé třetí nádvoří 
vymezovala v jižní části rozšířeného jádra 
dlouhá budova se stájemi v suterénu, ko-
morami a světnicemi ve zvýšeném přízemí 
a sýpkou v podkroví. V její východní části se 
nacházela malá pekárna. Na západní straně 
bylo nádvoří uzavřeno branskou budovou 
s klenutým průjezdem, v jejímž sousedství 
byla vystavěna kovárna, která zaujala pro-
stor středověkého parkánu a do druhého 
nádvoří byla větrána širokými arkádami.
Do doby třicetileté války spadá jednoduché 
sypané *bastionové opevnění v severním 
předpolí hradu. Jižně od hradního jádra se 
nachází kruhové opevnění chráněné měl-
kým příkopem, které patrně sloužilo jako 
strážnice či pozorovatelna, sledující údolí 
Moravice. V roce 2011 byl areál hradu revi-
talizován a byly zde instalovány informační 
tabule, které přibližují historii, stavební vý-
voj hradu a také archeologické nálezy. [mz]

Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wi-
hoda 2000.

Okolí: 
(1) Domoradovice (OP), Weisshuhnův ná-
hon – technická památka: N 49°49‘54.58“, 
E 17°49‘53.55“ (5,5 km).
(2) Lesní Albrechtice (OP), bývalý Rozso-
cháčský mlýn: N 49°49‘18.85“, E 17°49‘6.74“ 
(3,8 km).

(3) Budišov nad Budišovkou (OP), zříce-
nina hradu Vildštejna: N 49°49‘2.89“,  
E 17°36‘25.26“ (12 km).
(4) Hradec nad Moravicí (OP), zámek 
a pravěké hradisko: N 49°51‘49.55“,  
E 17°52‘27.12“ (9,8 km).

	Středověké	jádro	hradu	chráněné	plášťovou	zdí	s	břitem	a	se	střílnami.	Foto	M.	Zezulová

	Kamenná	koule	(projektil)	zazděná	do	západní	zdi	
renesanční	hospodářské	budovy.	Foto	M.	Zezulová
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Navigační bod: N 49°23‘38.92“,  
E 16°39‘24.12“ (parkoviště na konci obce 
Ráječko),  N 49°23‘59.63“, E 16°40‘25.01“ 
(rozcestí stezky kolem potoka Chrábek 
a novodobé cesty k Petrovicím),  
N 49°23‘38.45“, E 16°40‘18.65“ (rozcestí 
novodobé cesty a zelené značky),  
N 49°24‘2.11“, E 16°41‘5.93“ (rozcestník na 
zelené značce), N 49°24‘9.85“,  
E 16°41‘35.67“ (okraj lesa – Petrovice),  
N 49°24‘16.33“, E 16°42‘7.65“(křižovatka 
silnice a polní cesty k lesu jižně od obce 
Petrovice).

Přístup: Od doporučeného parkoviště pod 
skalou na východním okraji obce Ráječko  
cca 1,6 km podél potoka Chrábek a po-
tom vpravo do svahu po cestě nad potok 
Chrábek až na hřeben  dle navigačních 
bodů, nebo jižně od obce Petrovice po ze-
lené značce jihozápadně do lesa (parkování 
možné na okraji lesa) nad potokem Slou-
pečník dle navigačních bodů.

Milířiště ve svazích nad 
potokem Chrábek a Sloupečník
Ráječko, Petrovice u Blanska, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
18. století?

Význam: Doklad výroby dřevěného uhlí, 
tradičního lesního řemesla. Milířiště jako  
nenápadné archeologické objekty specific-
kým způsobem dotvářející ráz lesní krajiny. 
Ač se nejedná o objekty nálezově bohaté, 
jejich hodnota je v krajině zatím nedoce-
něná.

Historie: Uhlířství se řadí ke starobylým les-
ním řemeslům, které patří neodmyslitelně 
k tradičním formám využívání lesních po-
rostů. S ním většinou souvisela další řeme-
slná produkce, zejména železářství, které 
bylo  místně vázáno do okolí surovinových 
zdrojů.  Z dalších řemesel  jsou to např. 
dehtářství, koptářství a draslářství. Důleži-
tá byla volba místa pro pálení uhlí, nejlépe 
v závětří  v mírně svažitém terénu nebo na 
úpatí svahu, případně na hřebeni, poblíž 
vodního zdroje a cest. Kruhová nebo ovál-

5 km

	Milíř	M11	se	znatelným	porušením	cestou.		
Foto	A.	Knechtová	2014
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ná základna vznikla vytvořením zářezu ve 
svahu, odkopáním části plochy a ve spod-
ní části jejím dorovnáním, nebo využitím 
terasy při úpatí kopce. Pokud byly milíře 
zakládány v rovinatém terénu, byla plocha 
obklopena po obvodu valovitým náspem. 
Při vyhledávání stop po *antropogenní 
činnosti v lesní krajině je snadné *milířiště 
zaměnit za jiné relikty nebo přírodní útvary 
(X). Pod podrostem milířišť by se měla na-
cházet černá zuhelnatělá vrstva různé moc-
nosti. Jen v lesích Drahanské vrchoviny lze 
nalézt stopy po pálení uhlí v počtech, které 
jdou dle terénního  poznání  E. Černého do 
stovek až tisíců. Díky vizuálnímu průzkumu 
L. Vaška  a  vyhodnocení dat *leteckého la-
serového skenování (LLS, LiDAR)  můžeme 
milířiště identifikovat na katastrální území 
Ráječko a okolních obcí Petrovice, Karolín, 
Horní Lhota u Blanska a  dalších. Toponyma 
v lese, jako „Mokrý milíř“ na katastru obce 
Ráječko a např. Karolín „Spálená hora“, 
ukazují na tento typ reliktu. Datování mi-
lířišť je velmi obtížné, protože nelze zpra-
vidla zajistit archeologické nálezy, které by 
je mohly zařadit do určitého období.  Na 
některých územích mohou existovat nepří-

mé důkazy o existenci  milířů z písemných 
pramenů. V matrikách bývají někdy napsá-
na jména uhlířů. Víme například, že v Rá-
ječku je doloženo k roku 1722 jméno uhlíře 
Mikuláše Palase, který se připomíná potom 
v letech  1726–1927 také v Dolní Lhotě. 
Z 19. století mohou být v archivech staré 
lesnické mapy se zákresy polohy  milířišť 
z tohoto období.  Těžko však můžeme určit 
dobu výstavby milířů a užívání konkrétních 
plošin.

Popis:  V oblasti mezi potoky Chrábek 
a Sloupečník  probíhá  v současné době 
*archeologický průzkum marginálních re-
liktů.  Na základě  vizuálního  průzkumu 
a  vyhodnocení  lidarových dat, která byla 
ověřena v terénu, bylo  identifikováno  pro-
zatím  28 reliktů *antropogenních  objek-
tů  identifikovaných jako milířiště (a). Tyto 
relikty  jsou patrné  jako vodorovné ploši-
ny, většinou o průměru 12 × 12 m, z části 
zaříznuté do  svahu (4–7, 10, 11, 15, 19, 
21, 22, 24, 26). Některé  z nich se nacháze-
jí přímo v údolí potoka Chrábek při úpatí 
kopce (1–3, 12, 13). V rovinatém náhorním 
terénu hřebene byla identifikována milí-

řiště (16, 18, 20, 23, 25, 27, 28) a milířiště  
č. (14) s mírným valovitým náspem a větším 
průměrem (cca 22 m). Viditelnost milířišť 
a míra jejich zachování je různá. Většina 
těchto reliktů je více či méně ničena vlivem  
lidské činnosti nebo přírodními jevy. Nejlé-
pe dochovaná a viditelná milířiště jsou (6, 
10, 15, 19, 21–28). Řada milířišť je porušová-

na lesními hospodářskými pracemi, zejmé-
na stavbou a úpravou cest (7, 11, 12, 13), 
a téměř zlikvidována (8, 9). U milířiště č. (5) 
dochází ve spodní části reliktu k  přirozené 
erozi půdy. V prostoru  toponyma „Mokrý 
milíř“, milířiště č. (4), a v prostoru milířiště 
č. (17) ve svahové spádnici  je celé místo 
velmi narušené a podmáčené. Řada těchto  



	Svazky	úvozových	cest	v	lese	poblíž	možné	plužiny.	Foto	A.	Knechtová	2015

plošin byla nebo  je dosud využívána pro 
stavbu posedů či krmelců (15, 16, 17, 22). 
Milíře patří mezi nenápadné, ale důležité 
archeologické pozůstatky využití krajiny 
v minulosti. V terénu je jich dosud docho-
váno mnoho, pro svou nenápadnost jsou 
ale často ničeny z pouhé nevědomosti. Na 
katastru Ráječko, Petrovice a dalších bylo 
identifikováno přímo na základě lidarových 
dat velké množství dalších kruhových útva-
rů bezpochyby antropogenního charakteru 
(D), jako možné archeologické stopy po pá-
lení dřevěného uhlí a také snad  pozůstatky 
*plužiny (B)  a svazky cest (C). [ak]

Literatura: Černý 1979; Dragoun – Matou-
šek 2004; Vašek 2013; Knechtová  2015; 
Knechtová – Vašek  – Hložek (v tisku).

Okolí:  
(1) Horní Lhota u Blanska (BK), zaniklá stře-
dověká vesnice Bezděčice a zbytky plužiny: 
N 49°23‘4.52“,  E 16°41‘13.88“ (1,5 km).
(2) Těchov (BK), zaniklá středověká vesnice 
Češkovice a zbytky plužiny: N  49°22‘35.40“, 
E  16°40‘34.79“ (1,9 km).
(3) Petrovice (BK), zaniklá středověká ves-
nice Podolí a zbytky plužiny: N 49°24‘8.82“,  
E 16°41‘53.95“ (2 km).
(4) Těchov (BK), zaniklá středověká vesnice 
Neradice a zbytky plužiny: N 49°22‘48.14“, 
E 16°41‘49.38“ (2,4 km).  

	Postup	při	stavbě	milíře.	Podle	Dějiny	hmotné	kultury	I.,	1985
	 a	–	Základní	podlahy	a	jádra	z	polen	dřeva
	 b	–	Složení	milíře
	 c	–	Hotový	milíř	před	zapálením:		1	–	polena,	2	–	komínek	(svislý	kanálek),	3	–	mour,	4	–	kůly	jádra,	5	–	zápalná	

vložka,	6	–	drn,	7	–	násyp	(narážka),	8	–	podlaha,	9	–	vodič,	10	–	paprsky,	11	–	původní	terén
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Navigační bod: Plocha mezi  
N 49°21‘43.68“, E 15°33‘39.59“  
a N 49°21‘36.13“, E 15°34‘2.84“.

Přístup: Po silnici z Pístova na Popice je po 
2,2 km křižovatka čtyř cest (autobusová za-
stávka Vysoká, rozcestí). Zde odbočit na vý-
chod a ponechat zde vůz. Pěšky pokračovat 
po žluté turistické značce Vysoká, rozcestí 
na jihovýchod 1 km. Následně vyrazit na se-
ver do lesa po některé lesní cestě. Lokalita 
se nachází na hřebeni kopce jižně od Vodá-
renského rybníka.

Význam: Součást pozůstatků po těžební 
a důlní činnosti v širokém okolí Jihlavska, 
které zapříčinily rychlý ekonomický vzestup 
města Jihlavy.

Těžební a důlní areál Couk  
u Rančířova (součást 
Jihlavského rudního revíru)
Rančířov, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
13.–18. století

Historie: Na přelomu třicátých a čtyřicátých 
let 13. století bylo na Jihlavsku objeveno 
stříbrné zrudnění, které vedlo k rychlému 
rozvoji nejen města Jihlavy, ale i širšího 
okolí. Na rychlý vzestup a rozvoj hornické 
činnosti ukazuje už zpráva z doby kolem 
roku 1249, v níž potvrzuje jihlavským měst-
ská a horní práva král Václav I. a markrabí 
moravský Přemysl. První jmenovitý písemný 
pramen k danému území pochází až z roku 
1315, kdy se řeší doly na „Staré Hoře“ a je-
jich finančně náročná obnova. Ekonomic-
ký rozvoj probíhal na Jihlavsku intenzivně 
přes sto let, ovšem hornická činnost úplně 
ustala až roku 1781. Na význam rančířov-
ského *couku v tomto celku poukazuje 

1,3 km

	Jeden	z	pozůstatků	důlní	činnosti,	tzv.	obval.		
Foto	P.	Macků	2015
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i jeho zobrazení na mapě důlního mistra 
Johanna Christiana Fischera z roku 1782. 
Jihlavské právo městské a horní, definova-
né ve 13. století, se stalo směrodatným pro 
město na dalších 300 let a řídilo se jím ná-
sledně i mnoho dalších měst a hornických 
sídlišť. Bylo zároveň nejstarším potvrzením 
horního práva ve střední Evropě.

Popis: Jihlavský rudní revír zahrnoval těžbu 
v rozsáhlé ploše na zrudnění starohorském, 
čichovském, brtnickém a rančířovském. 

Jádro však tvořily zhruba katastry Malého 
Beranova, Vílance, Třešti, Jezdovic, Kostelce 
u Jihlavy, Hubenova, Hlávkova, Štok, Pávo-
va a Heroltic. Starohorské pásmo (Starohor-
ský couk), které je dnes součástí města Jih-
lavy, dosahovalo délky přes 8 km a dnes je 
historicky i archeologicky nejlépe poznáno 
a je zároveň nejdelší rudní žilou na Vyso-
čině. Rančířovský couk na něj volně nava-
zoval. Pozůstatky středověké hornické čin-
nosti rančířovského couku leží v kopcovité 
krajině 1,5 km západně od obce Rančířov. 
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	Mapa	důlního	mistra	Johanna	Christiana	Fischera	z	roku	1782

Nachází se v prostoru dvou zalesněných 
vrcholů, z obou stran obtékaných potoky – 
Okrouhlíkem na jihu a jeho bezejmenným 
přítokem na severu. Na vodotečích jsou 
založeny několikeré rybníky, mezi nimiž 
se lokalita nachází. Rudní žíla u potoka 
Okrouhlíka, ležící ve směru severo-severo-
východ a jiho-jihozápad, sleduje tektonic-
ký zlom, jehož jižní okraj se nachází mezi 
Třeští a Stonařovem a severní okraj v okolí 
Polné. Její směr dokládají četné pozůstatky 
po důlních dílech, tvořené zaniklými *šach-
tami s okolními *obvaly. Jde o zahloubené 
jámy obehnané vykopanou zeminou (hluši-
nou), což bohužel v nedávné minulosti na 

několika místech sloužilo jako ideální místo 
pro založení černé skládky. Po přípovrcho-
vé těžbě, sledující svrchní ložisková pásma, 
se dochovaly propadlé šachtice, dnes hlu-
boké až tři metry a obehnané odvalem ve 
tvaru kruhu či podkovy s celkovým rozmě-
rem 20–30 metrů. Pozůstatky jsou nejlé-
pe patrné na pomyslné čáře mezi vrcholy 
kopců ve směru západ–východ. Stopy po 
důlní činnosti jsou ale i v širším okolí, např. 
cca 800 metrů severovýchodně u nejvyššího 
bodu v Rančířovském lese, nebo cca 900 
metrů jihozápadně od couku poblíž chato-
vé osady. [pm]

	Rančířovský	couk	na	I.	vojenském	mapování.	Podle	oldmaps.geolab.cz



Literatura: Křesadlo 1992; Franc 1993; 
Hrubý a kol. 2006;  Vosáhlo 2011a, 2011b, 
2011c.

Okolí: 
(1) Čížov u Jihlavy (JI), středověké důlní 
dílo: N 49°21‘12.31“, E 15°33‘39.05“  
(1 km).
(2) Jihlava (JI), „Postříbřovací couk“  

u Rančířova, novověké doly na stříbro:  
N 49°22‘10.67“, E 15°35‘11.74“ (2 km).
(3) Kostelec u Jihlavy (JI), tvrziště:  
N 49°21‘49.55“, E 15°29‘21.97“ (5,4 km).
(4) Rohozná u Jihlavy (JI), Holý vrch – Čer-
tův Hrádek – Přední skála – rozsáhlé relikty 
hornického areálu: plocha mezi  
N 49°21‘39.48“, E 15°23‘19.83“  
a N 49°21‘37.07“, E 15°24‘46.66“ (11 km).

	Obval	na	rančířovském	couku.	Foto	P.	Macků	2015
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Navigační bod: N 49°29‘53.53“,  
E 16°34‘23.50“.

Přístup: Centrum návsi.

Význam: Bývalý podsedek a rychta v Se-
branicích je vzácným příkladem dnes v re-
gionu už ojediněle dochované nejstarší li-
dové architektury. Za dobu existence se jí 
nevyhnuly modernizační proudy, které se 
do dnešní podoby stavby promítly ve všech 
jejích částech. Sebranická usedlost čp. 36 je 
mnohovrstevnatý objekt odkazující na sta-
vební tradice etnografického regionu Malé 
Hané. Etnografický výzkum doplnil výzkum  
archeologický a stavební.

Historie: Sebranice se nachází čtyři kilome-
try východo-jihovýchodně od Kunštátu, při 
silnici na Boskovice. Historické jádro obce 
se nachází v údolí při soutoku nevelkých 
potoků Sebránku a Újezdského (Nejrovské-
ho). Východně od něj na návrší stojí farní 

Sebranice čp. 36
Sebranice u Boskovic, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
Středověk, novověk

kostel Nanebevzetí P. Marie, obklopený sta-
rým hřbitovem. Obec leží na okraji starého 
sídelního území, což dokládají jak pravěké, 
tak raně středověké archeologické nálezy 
v okolí. První zmínka o obci je k roku 1043 
(jedná se o falzum ze 13. století), kdy měl 
Sebranice darovat bílinský kastelán Eppo 
břevnovskému klášteru. Nejpozději ve 
13. století byly Sebranice pravděpodobně 
spravovány benediktiny z rajhradského 
proboštství, které k roku 1255 drželo ve 
vsi patronát k farnímu kostelu. Roku 1258 
potvrdil Přemysl Otakar II. listinou směnu, 
jíž břevnovský opat Martin postoupil Sebra-
nice Bohušovi z Ceblovic. Roku 1348 zapsal 
Jan z Boskovic na vsi a tvrzi (první zmínka) 
Sebranicích své ženě Anně 650 hřiven. Jeho 
syn Ješek postoupil ves i tvrz roku 1368  
Oldřichovi a Vaňkovi z Boskovic. K roku 
1407 víme, že Oldřich svoji polovinu přene-
chal Heraltovi a Jiříkovi z Kunštátu. Heralt 

0,1 km

	Usedlost	čp.	36,	detail	žudra.		Foto	M.	Fajman	2007
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Dispozice bývalého podsedku je tříboká, 
s obytným domem (a) otočeným okapem 
do návsi. Na dům kolmo navazují chlévy (B), 
na ně na severní straně velká kůlna (C). Z vý-
chodní strany dvůr uzavírá stěna hospodář-
ského křídla sousedního domu. Na severní 
straně je za kůlnou malá ovocná zahrada 
oddělená od obecní cesty potokem. Obyt-
ný dům podsedku tvoří tři díly: komora, síň 
a světnice, ke které přiléhá krytý průjezd. 
Světnice je rozdělena na dvě části mladší 
příčkou, kdy v části při dvoře nově vznikla 
kuchyně. Před komorou stojí na dřevěných 
sloupech žudr. Komora a přilehlá polovina 
síně je podsklepena. Ve třicátých letech  
20. století došlo k radikální přestavbě obyt-
ného domu, kdy zanikla původní roubená 
síň a komora. Nahradila je zděná novostav-
ba, před kterou byl zachován původní rou-
bený žudr (D).
V roce 2013 zahájil nový majitel obnovu, 
přičemž bylo možné poprvé podrobněji 
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následně svůj díl zapsal sestře Elišce a její-
mu manželu Janovi Brandýskému z Bosko-
vic. Po smrti Jana Brandýského se jeho část 
Sebranic spolu s tvrzí dostala do majetku 
dědiců Vaňka staršího Černohorského 
z Boskovic. Bratři Ješek a Jindřich z Bosko-
vic tvrz a zboží na Sebranicích nechali své 
matce Ofce z Častolovic. V letech 1445 až 
1449 seděl na Sebranicích Vilém ze Zvíře-
tic. Dalšího majitele známe až pro období 
1484–1487, kdy ves i tvrz náležely Janu 
Klusáčkovi ze Zhoře. Následuje opět pře-
tržka v nám známých majitelích, až v letech 
1511–1515 jím je Jindřich Přepyský z Rychn- 
burka. Poté se Sebranice dostaly opět do 
majetku Boskoviců, a to až do roku 1549, 
kdy Ladislav Velen z Boskovic vložil v desky 
ves Sebranice s tvrzí a dvorem bratřím Kryš-
tofovi, Volfu Dětřichovi a Janu Fridrichovi, 
hrabatům z Hardeka. Roku 1560 získal Jan 
Fridrich hrabě z Hardeka také kunštátské 
panství a od té doby až do roku 1848 byly 
Sebranice jeho součástí.

Popis: Bývalá rychta a *podsedek v Se-
branicích čp. 36 je významnou kulturní 
památkou lidového stavitelství z počátku  
18. století, známou zejména díky unikátně 
dochované stavbě roubeného *žudru z roku 
1738 (zvaného zde nářečně žundr/žondr). 
Sebranice leží na západním okraji rozšíření 
malohanácké formy vesnického domu, kte-
rý je ve své starší vývojové fázi přibližně do 
poloviny 18. století označován jako roubený 
trojdílný dům komorového typu s boční ori-
entací. Ten je později nahrazován zděnými 
stavbami. Usedlost je umístěna do severní 
fronty východního konce návsi.

zmíněném období bylo využíváno roube-
né konstrukce na kamenné podezdívce. 
U všech tří po sobě následujících domů do-
ložených výzkumem, jež předcházely sou-
časné stavbě, lze vždy pozorovat několik 
jejich stavebních fází a úprav. Dokládá je 
především nárůst úrovní podlah. Přestože 
byl dům několikrát zasažen požárem, neby-
la tato událost důvodem ke změně jeho dis-
pozice. Došlo pouze k úpravě nebo výměně 
dřevěné roubené konstrukce. Výzkumem 
byly zachyceny také starší dřevěné i hliněné 
podlahové úrovně stávajícího domu, jenž 
má počátky v roce 1719. [dm]

zkoumat dochované historické konstrukce 
bývalé sebranické rychty. *Archeologický 
výzkum doložil osídlení v místě parcely od 
1. poloviny 13. století. Zpočátku byla zřej-
mě využívána sloupová konstrukce staveb 
v kombinaci se zahloubenými objekty (slou-
pové jámy, sklípek, otisky výpletu stěn). Zda 
byla v období 13. a 14. století zkoumaná 
část parcely součástí obytné části usedlos-
ti, nebo se jednalo o prostor s lehčími hos-
podářskými stavbami, zatím nevíme. Od  
15. století můžeme doložit prostorovou sta-
bilizaci usedlosti, která se zde s drobnými 
změnami udržela do současnosti. V celém 

	Usedlost	čp.	36,	výzkum	podlahy	objektu.	Foto	V.	Kolařík	2013

	Usedlost	čp.	36,	pohled	od	jihovýchodu.	Foto	V.	Kolařík	2013



Literatura: Kolařík – Merta – Pokorný 2014.

Okolí:
(1) Kunštát na Moravě (BK), Jeskyně Blanic-
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kých rytířů: N 49°31‘1.64“, E 16°30‘42.72“ 
(6,1 km po žluté značce).
(2) Svitávka (BK), hradiště Svitávka:  
N 49°30‘32.96“, E 16°36‘4.37“ (5 km).

	Usedlost	čp.	36,	historický	snímek	–	pohled	od	severozápadu.	Zdroj	NPÚ,	autor	neznámý,	nedatováno

	Usedlost	čp.	36,	historický	snímek	–	pohled	na	žudr.	Zdroj	NPÚ,	autor	neznámý,	nedatováno

Navigační bod: N 49°7‘33.50“,  
E 16°14‘26.72“ (vstup z ulice).

Přístup: Přibližně 400 m od autobusové 
zastávky v obci po žluté turistické značce 
k rozcestí a dále vpravo na konec zástavby. 
Zaparkovat je možné přímo u pozůstatků 
hrádku při okraji severozápadní části obce.

Význam: Doklad zachování plně archeo-
logizovaného dvojdílného hrádku, jako 
výrazného krajinotvorného prvku přímo 
na okraji zástavby obce, doposud bez zře-
telnějších vnějších zásahů do mohutných 
nemovitých reliktů.

Pozůstatky středověkého 
dvoudílného hrádku Šance
Senorady, okr. Brno venkov, Jihomoravský kraj
Pravděpodobně 14. až počátek 15. století

Historie: Pozůstatky dvoudílného hrádku 
Šance jsou situovány na severozápadním 
okraji obce Senorady na ostrožně, která se 
prudce svažuje od obce směrem k meandru 
Senoradského potoka. Existence opevně-
ného sídla se promítla do původního názvu 
vsi, která se jako Senohrady připomíná po-
prvé roku 1349. Hrádek je zmiňován v lis-
tinném materiálu k roku 1398 v souvislosti 
se sporem Jana Ptáčka z Pirkenštejna s Jin-
dřichem starším z Lipé. V roce 1415 prodal 
Jan Ptáček ves a hrádek Hanušovi z Lipé, 
což je prozatím poslední známá zmínka 
o sídle, které pravděpodobně začátkem  

0,05 km

	Výrazné	terénní	pozůstatky	hrádku	obklopené	
příkopem	a	valem.	Foto	A.	Knechtová	2015
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15. století ztratilo smysl a zaniklo. V Seno-
radech prováděl řadu desetiletí *povrchové 
sběry a drobné výkopy místní zemědělec 
František Florian (1919–1999) – část jeho 
sbírky je dnes uložena v Západomoravském 
muzeu v Třebíči.

Popis: Hrádek se skládá ze dvou výrazně 
vystupujících kopcovitých částí. Oba pahor-
ky jsou obklopeny zřetelně modelovaným 
příkopem (a), který je široký 4 až 9 metrů, 

a *valem (B). Vrchní část menšího pahor-
ku (C) ve východní části hrádku má téměř 
kruhový či čtvercový tvar s oblými rohy 
o průměru cca 15 až 16 metrů. Druhý, vět-
ší pahorek (D) v západní části hrádku má 
oválný tvar s osami přibližně 28 a 14 me-
trů, přičemž delší osa je situovaná téměř 
ve směru západ–východ. Je zároveň vyšší 
a vzdálený asi 23 metrů od prvního pahor-
ku. Obě části hrádku jsou od sebe odděleny 
hlubokou depresí. Povrch obou pahorků je 

plně *archeologizován, nenese žádné sto-
py po zástavbě v podobě zbytků zdiva. Ve 
stěnách novodobých amatérských výkopů 
bylo možno v minulosti pozorovat *maza-
nici, což by mohlo evokovat spíše dřevěné 
konstrukce staveb. Na severovýchodní stra-
ně se nachází částečně zanesený vnější ší-
jový příkop (E) o šířce přibližně 9 m, který 
byl porušen zřízením polní cesty na konci 
vesnice. Kdy hrádek vznikl a jak vypada-
lo uspořádání jeho stavebních částí, není 

prozatím známo – světlo by do této pro-
blematiky mohl vnést pouze systematický 
*archeologický výzkum. Obě části hrádku, 
včetně *opevnění a jižního svahu, jsou dnes 
zatravněny, západní svah a severní část je 
převážně zalesněna. [ak]

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Plaček 
2001. 

	Letecký	pohled	na	hrádek	s	dobře	viditelným	reliktem	šíjového	příkopu.	Foto	M.	Bálek	2000

	Letecký	pohled	na	hradiště	Velká	skála.	Foto	M.	Bálek	2000



Okolí:
(1) Senorady (BO), hradiště Velká skála:  
N 49°8‘10.97“, E 16°14‘56.28“ (1,3 km).
(2) Ketkovice (BO), zřícenina hradu Lev-
nov (Ketkovický hrad): N 49°8‘21.30“,  
E 16°14‘26.98“ (1,5 km).
(3) Kuroslepy (TR), zřícenina hradu Kra-
ví hora: N 49°8‘21.08“, E 16°13‘46.90“  
(1,7 km).

(4) Mohelno (TR), pravěké a raně stře-
dověké hradiště Skřipina: N 49°8‘25.25“,  
E 16°12‘15.47“ (3,1 km).

	Údolí	řeky	Oslavy	s	torzem	hradební	zdi	zříceniny	hradu	Levnov	vysoko	na	skalnaté	ostrožně.	Foto	A.	Knechtová	
1998
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Navigační bod: N 50°5‘38.15“, 17°1‘11.31“.

Přístup: Od železniční stanice Jindřichov na 
Moravě cca 650 m po silnici na Brannou, 
u bytovek odbočit na východ (navigační 
bod N 50°6‘12.88“, E 16°59‘44.34“, zde je 
možno i zaparkovat) po zpevněné, nezna-
čené cestě 175 m na nezpevněnou lesní ces-
tu a po ní 675 m na rozcestí, kde se odbočí 
na jižní cestu vedoucí 1 km po levobřeží 

Pusté Žibřidovice, zaniklá 
sklárna ve Sklené
Sklená, okr. Šumperk, Olomoucký kraj
Středověk, novověk

Sklené vody. Na další křižovatce cest se pak 
dát jižní z nich cca 300 m na louku – do pro-
storu bývalé Sklené.

Význam: Na území dnes zaniklé osady Skle-
né (původní název Glasdorf) se nacházela 

1,5 km

	Pozůstatek	zdiva	poblíž	sklárny,	který	může	souviset	
s	ní	nebo	se	zaniklou	obcí	Glasdorf.	Foto	M.	Rychlý	
1992
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renesanční sklárna. Jedná se o jednu z mála 
renesančních skláren, které se podařilo 
identifikovat a následně ověřit nevelkým 
archeologickým výzkumem. Sklená před-
stavuje typ sídla zaniklého po odsunu míst-
ního německého obyvatelstva po druhé 
světové válce.

Historie: Osada byla založena na spod-
ním okraji úžlabiny oddělující Sklený vrch  
(828 m) od Ucháče (1022 m), při potoce 
Sklená voda a bezejmenném potůčku, ve 
výšce 580 až 700 m n. m. Kdy byla založe-
na, nevíme jistě. Jak napovídá název, osada 
s největší pravděpodobností vznikla při již 
fungující sklárně, ale písemně ji dokládá až 
nejstarší rejstřík z roku 1622. Sklárna byla 
založena na poměrně odlehlém místě, aby 
mohla využívat přirozené hojnosti dře-
va z okolních lesů jakožto paliva do svých 
pecí. Další podmínkou byl dostatek vody, 
což zajišťoval potok, na jehož břehu se na-
cházela. O její existenci máme pouze něko-
lik historických zmínek z poslední čtvrtiny  
16. století – víme, že k roku 1577 „plati 
z huti skelnych“ Michal Sirricz. V roce 1622 
se už sklárna nezmiňuje, což znamená, že 
někdy před tímto datem zanikla. Na ma-
pách z poloviny 18. století již není sklárna 
vyznačena, indicie nejsou patrné ani z otisku 
stabilního katastru z roku 1834. Sklárna tak 
zřejmě existovala necelého půl století – pro-
kazatelně o ní víme, že pracovala v rozmezí 
let 1577 až 1589 pod vedením sklářského 
mistra Michala Šiřiče. Můžeme předpoklá-
dat, že její výrobky zásobovaly na konci 16. 
století i dokončovaný zámek ve Velkých Lo-
sinách a tamtéž budovaný kostel.

Vzhledem k počtu obyvatel i rozloze se 
Sklená počítá k nejmenším vesnicím na 
panství Velké Losiny. K uvedenému roku 
1622 tak je evidováno ve Sklené 6 selských 
a 5 domkářských usedlostí. Podle lánového 
rejstříku měla osada jen 7 usedlíků; roku 
1834 zde bylo 8 domů a 55 obyvatel. Jed-
notřídní škola byla ve Sklené od roku 1870. 
Počet obyvatel se až do první světové vál-
ky postupně zvyšoval především zásluhou 
pracovních příležitostí poskytovaných jin-
dřichovskou papírnou. Roku 1900 žilo ve 
Sklené v devíti domech 51 osob. Obyvatelé 
byli většinou německé národnosti, v roce 
1930 zde žilo 25 Čechů. Po druhé světové 
válce došlo v souvislosti s odsunem Němců 
k téměř úplné výměně obyvatelstva. V roce 
1950 bylo v Pustých Žibřidovicích (včetně 
Sklené) zjištěno 455 obyvatel, bydlících ve 
118 domech.

Popis: Na podzim roku 1992 byla na pravo-
břeží Sklenského potoka, na místě vybra-
ném na základě zjištění prospekce sklář-
ského odpadu, jenž se doposud nacházel 
v korytě vodoteče, položena trojice sond. 
Další sonda následovala v sezóně 1995. 
Z těchto sond byly získány keramické ar-
tefakty, které doložily mimo jiné i období 
provozu sklárny. Ta pracovala v období od 
konce 16. století do necelé poloviny století 
následujícího, což je v souladu s historic-
kými prameny. Podařilo se zachytit i po-
zůstatky vlastní budovy sklárny a zřejmě 
i konstrukci kamenného základu sklářské 
pece. Zkoumaná poloha vytváří vyvýšenou 
plošinku, částečně obtékanou potokem, 
který při ní výrazně mění směr. Zachycena 
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(např. dům huťmistra nebo domy sklářů 
apod.). Z vlastní zástavby Sklené se nedo-
chovalo takřka nic. Představu o topografii 
vesnice si můžeme udělat pouze na základě 
dobových map. Jednotlivé usedlosti doklá-
dají shluky stromů, které vyrostly na jejich 
ruinách. V terénu dnes nejsou patrné ani 
pozůstatky plužin. Vesnice se tak dochova-
la pouze na historických plánech a nemno-
ha fotografiích. [dm]

Literatura: Merta, J. 1993; Štěrbová 1993.

Okolí:
(1) Pleče (SU), zřícenina hradu Pleče:  
N 50°5‘47.48“, E 16°58‘48.45“ (2,8 km).

byla dvojice nasucho zděných zídek. Vý-
zkum také doložil, že po zániku sklářské 
výroby na místě sklárny zřejmě vznikla 
jedna z vesnických usedlostí. Její existence 
nebyla setrvalá, protože na mapě z roku 
1731 již není zachycena. Vlastní sklářskou 
výrobu doložily nálezy sklářské hmoty, od-
střiky skla, části výrobků a nejrůznější zlom-
ky skleněných artefaktů. Významnou část 
nálezového souboru představují zlomky 
sklářských pánví. Získány byly i fragmenty 
výmazů sklářské pece a dalších materiá-
lů souvisejících s výrobou skla. Vzhledem 
k nevelkému rozsahu archeologického vý-
zkumu se nepodařilo zachytit žádné další 
stavby, které s provozem sklárny souvisely 

	Středověká	výroba	skla,	gotická	iluminace	z	cestopisu	sira	Johna	Mandevilla	z	let	1410–1420



	Poloha	zaniklé	sklárny	na	mapě	z	roku	1834	(červený	bod)

(2) Branná u Šumperka (SU), zřícenina hra-
du Kolštejn: N 50°5‘47.48“, E 16°58‘48.45“ 
(6,2 km).

(3) Nové Losiny (SU), zaniklá sklárna a osa-
da Josefová: N 50°08‘54.31“, E 17°03‘54.99“ 
(6,9 km).

	Barokní	hutnická	dílna	s	pecemi	podle	Johannese	Kuncklera	(Ars	Vitaria,	Fig.	W)

Navigační bod: N 49°21‘59.00“;  
E 16°10‘36.44“.

Středověké tvrziště Rohy 
Skřinářov, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
14.–15. stol.

0,15 km
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	Tvrziště	s	dochovaným	valem	a	motte.	Foto	P.	Macků	
2015
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Přístup: Po asfaltové silnici z obce Skřinářov 
vedoucí na Heřmanov asi 2 km na křižovat-
ku se zastávkou č. 8 naučné stezky Svatá 
hora, poté přibližně 100 m severovýchodně 
směrem po mýtině k tvrzišti v lese těsně za 
jeho rozhraním.

Význam: V oblasti unikátní doklad tvrziště 
dochovaného téměř v neporušeném stavu, 
nacházejícího se poblíž zaniklé středověké 
vsi Rohy, s dodnes funkčním vodním příko-
pem. Po vsi bohužel nejsou v terénu dnes 
viditelné stopy.

Historie: Přímé písemné prameny k *tvrzišti 
nejsou dochovány. Jako majitele můžeme 
snad označit bratry Ješka Rohovce a Bo-
huňka z Rohů, zmiňované k roku 1366, kdy 
kupují lán ve vsi Vilémovice. Tito se objeví 
v písemných pramenech ještě roku 1379, 

kdy je zmíněna ještě Bohuňkova žena Eliš-
ka. Poslední zmínka pochází z roku 1406, 
kdy je jmenován Ješek z Rohova s chotí Of-
kou. Zánik tvrze nelze přesně určit a spadá 
tak nejspíše do širšího časového úseku mezi 
koncem 14. století a neklidnou dobou za 
husitských válek.
Tvrziště bylo „objeveno“ teprve roku 1999, 
kdy byla na jeho vrcholu provedena i jedna 
rozsáhlejší amatérská sonda. Ta však kromě 
potvrzení o umělém navršení zeminy tvrziš-
tě nepřinesla žádné nové poznatky.

Popis: Lokalita leží v zalesněné a kopco-
vité jižní části Českomoravské vrchoviny. 
Tvrziště v Rohách, které lze označit jako  
*motte, se nachází na rozhraní lesa a mý-
tiny poblíž bezejmenného potoka prame-
nícího přibližně 100 m západně, který se 
vlévá do potoka Halda.
Půdorysně se jedná o téměř pravidelný 
čtverec o rozměrech 11,5 × 11 m obklopený 
příkopem a *valem, který však na západní 
straně plynule přechází v terén. Nelze určit, 
zda jde o pozdější zavážku nebo zde val 
jako takový nikdy neexistoval. Zemina zís-
kávaná při stavbě bývalé tvrze byla v pod-
statě přesouvána z kopaného příkopu jak 
na val okolo, tak na střed nad okolí vyvý-
šené obytné plochy. Val nedosahuje výšky 
ani jednoho metru a lze proto usuzovat, že 
přednost na využití vykopané zeminy tak 
byla dána výši středového pahorku. Příkop 
je po všech stranách dlouhý 9–10 m a tvo-
ří čtvercový rám kolem pahorku. Na jižní, 
východní a severní straně se v příkopě drží 
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	Pohled	na	jihozápadní	stranu	tvrziště	přes	vodní	příkop.	Foto	P.	Macků	2015

voda, která je sváděná do bezejmenného 
potoka zahloubenou stružkou v jihový-
chodním rohu tvrziště. Na západní straně 
je příkop zasypán velkými lomovými ka-
meny, které snad mohly být kdysi použity 
v rámci opevnění či jako součást samotné 
tvrze. Samotný pahorek je v závislosti na 
sklonu mírně vysvahovaného terénu vysoký 
2,8–3,5 m. Motte je narušeno výkopy hleda-
či pokladů (většinou na svazích k příkopu) 
a jednou amatérskou sondou o přibližných 
rozměrech 3 × 2 m a hlubokou 1 m. V této 
zpětně nezasypané sondě je částečně naru-
šena *kulturní vrstva, ze které vypadávají 
kousky mazanice a střepy keramických ná-
dob. Vlivem eroze se sonda bohužel nadále 
rozšiřuje a pahorek postupně podléhá de-
strukci. [pm]

Literatura: Cendelín 2000a; Plaček 2001.

Okolí: 
(1) Kadolec – Ořechov – Heřmanov (ŽnS), 
Naučná stezka Svatá hora (tvrziště je její 
součástí): N 49°21‘58.90“; E 16°10‘31.94“ 
(100 m).
(2) Velké Meziříčí (ŽnS), zámek, původně 
gotický hrad: N 49°21‘29.05“; E 16°0‘43.05“ 
(12 km).
(3) Osová (ŽnS), zámek, původně tvrz:  
N 49°19‘47.74“; E 16°11‘38.94“ (4,2 km).
(4) Křižanov (ŽnS), zámek: N 49°23‘27.41“; 
E 16°6‘41.94“ (5,5 km).

	Na	severní	straně	je	příkop	zasypán	kameny,	které	mohou	pocházet	z	původní	obytné	stavby.	Foto	P.	Macků	
2015



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 50°0‘19.08“,  
E 17°26‘23.40“

Přístup: Odbočkou z hlavní silnice prochá-
zející obcí, nejbližší zastávka autobusové 
dopravy je Staré Město, zastávka.

Význam: V jádru pozdně románský kos-
tel (portál v podvěží, obvodové zdivo části 
presbytáře a archeologicky odkryté zdivo), 
ve 13. století duchovní centrum zdejších hor-
nických osad a na ně navázaného osídlení.

Historie: V privilegiu krále Přemysla Otaka-
ra I. z roku 1223, kterým potvrzuje výsady 
udělené uničovským měšťanům moravským 
markrabětem Vladislavem Jindřichem, je 
uvedeno, že se tito mají řídit magdebur-
ským městským právem, tak jak se jím řídí 
měšťané v Bruntálu. Zároveň bylo pozna-
menáno, že od počátku lokace Uničova 
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Kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie
Staré Město u Bruntálu, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj
Středověk–novověk

uběhlo již deset let. Z této zmínky je do-
vozováno, že Bruntál disponoval městským 
právem již před rokem 1213, a jedná se tak 
o nejstarší institucionální město v českých 
zemích. Předpokládá se, že nejstarší osídlení 
Bruntálu, byť zajištěné městským právem, 
nemělo pravidelnou urbanistickou formu, 
ale jednalo se o síť hornických osad a jejich 
zázemí. Teprve kolem poloviny 13. století 
došlo k reorganizaci sídelní struktury, jejímž 
výsledkem bylo nové založení a následná 
výstavba města Bruntálu na pravidelném 
ortogonálním půdorysu v dnešní poloze 
a také vznik vesnic s obvyklou kolonizační 
formou, kdy na řadu usedlostí kolmo na-
vazovala záhumenicová (lánová) *plužina. 
Takovou podobu získalo rovněž transfor-
mované osídlení na katastru Starého Města, 
ale starší situaci zde, kromě názvu, dodnes 
připomíná i kostel Panny Marie situovaný 
na severním okraji intravilánu obce.

	Kostel	Neposkvrněného	početí	P.	Marie,	situace	
archeologicky	odkrytého	zdiva	při	jižní	stěně	
presbytáře	(pozdně	románská	apsida	a	kvadratická	
gotická	kaple	s	opěráky).	Foto	M.	Kiecoň	2011

0,3 km

Popis: Oválný areál kostela s gotickým pres-
bytářem, mladší – patrně raně barokní –  
věží a klasicistní lodí je vymezen kamennou 
ohradní zdí, před níž je v severním a seve-
rozápadním segmentu situován příkop. 
Další náznak příkopovitého ohrazení se 

dochoval uvnitř tohoto prostoru při severní 
a východní straně kostela. Na základě vý-
sledků *archeologických výzkumů se zdá, 
že takto vymezený areál od svých počátků 
sloužil výhradně k pohřbívání, i když nelze 
vyloučit také jeho příležitostnou refugiál-
ní funkci. Archeologický výzkum S. Břízy  
v 70. letech 20. století dále doložil, že po 
obou stranách lodi kostela se nachází po-
zůstatky obvodového zdiva starší sakrální 
stavby, které náleží také polokruhovitá 



ložením městského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Bruntále plnila tato stavba 
roli chráněného církevního ústředí rozptý-
lené bruntálské obce. Spojitost počátků 
kostelního areálu s obdobím bruntálské 
městské lokace potvrzují také keramické 
nálezy z první poloviny 13. století vázané 
na stavební horizont kostela. S ním ča-
sově souvisí také depot antických mincí  
z 3. a 4. století po Kr., nalezený při výzkumu  
J. Kohoutka, který je vykládán jako sta-
vební obětina vložená do zdiva románské 
stavby. Původní pozdně románský kos-
tel byl v průběhu druhé poloviny 14. století 
goticky přestavěn; této stavební fázi náleží 
polygonální závěr s opěráky, vyzdobený 
nástěnnými malbami, a také archeologic-
ky doložené zbytky kvadratických kaplí 
po jeho stranách. Roku 1405 byl kostel 
poprvé zmíněn písemnými prameny, jeho 
dnešní podoba je pak výsledkem klasicistní 
přestavby Johanna Michaela Badstiebera  
v 80. letech 18. století. [zez, mk, dp]

Literatura: Thannabaur 1925; Weinelt 

1937; Samek 1994; Prix 1991, 1999; Kohou-
tek – Militký 2003; Kohoutek 2004; Wihoda 
2007; Zezula – Kiecoň 2014.

Okolí:
(1) Suchá Rudná (BR), lokalita s pozůs-
tatky středověké a novověké těžby dra-
hých kovů: N 50°3‘52.87“, E 17°21‘27.12“  
(8,6 km).
(2) Bruntál (BR), historické jádro města 
se zámkem, kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie, zbytky městského opevnění:  
N 49°59‘18.40“, E 17°27‘52.93“ (2,6 km).
(3) Razová (BR), pozůstatky těžby *tufitů:  
N 49°54‘51.28“, E 17°31‘18.59“(11,7 km).
(4) Rýmařov (BR), historické jádro města 
navazující na archeologicky odkrytou hor-
nickou osadu ze 13. století, situovanou na 
levém břehu Podolského potoka, v jihozá-
padním sousedství náměstí terénní relikty 
opevněného sídla zeměpanského úředníka 
s doklady zpracování zlata (tzv. Hrádek), 
středověký, renesančně a barokně upra-
vený kostel sv. Michaela: N 49°55‘54.59“,  
E 17°16‘18.36“ (14,5 km).

	Kostel	Neposkvrněného	početí	P.	Marie,	letecký	snímek	kostela	od	jihu	v	průběhu	archeologického	výzkumu.	
Foto	T.	Ott	2011

	Kostel	Neposkvrněného	početí	P.	Marie,	pozdně	románský	portál	v	podvěží.	Foto	M.	Zezula	2011

*apsida odkrytá v roce 2001 J. Kohout-
kem. Další apsidu pak zjistil na jižní straně 
*presbytáře výzkum provedený Národním 
památkovým ústavem v roce 2011. Nejstar-
ší podobu staroměstského kostela tak lze 
pravděpodobně rekonstruovat jako po-
měrně velkou, nejspíše trojlodní, pozdně 
románskou baziliku, na východě ukonče-
nou snad trojicí pyramidálně seskupených 
apsid, které pravděpodobně uzavíraly pro-
story kaplového charakteru, spoluutvářející 
nepravý transept. Architektonická koncep-
ce, pozdně románské provedení na hřbi-

tově nalezených architektonických zlomků 
a v podvěží dochovaného portálu datují 
vznik kostela přibližně do druhé čtvrtiny 
13. století. Kostel v této podobě tak zapa-
dá do specifické skupiny nejranějších měst-
ských kostelů ve střední Evropě, které mj. 
vznikaly v lokalitách spojených s hornickou 
činností (např. kostel sv. Mikuláše v saském 
Dippoldiswalde, skupina raně městských 
bazilik na Slovensku – Krupina, Banská 
Štiavnica, Dobrá Niva – nebo kostel Panny 
Marie ve slezské Złotoryji). Je tedy zřejmé, 
že před reorganizací zdejšího osídlení a za-

	Kostel	Neposkvrněného	
početí	P.	Marie,	pokus	
o	hmotovou	rekonstrukci	
pozdně	románské	stavby.	
Podle	D.	Prixe	2011

	Kostel	Neposkvrněného	
početí	P.	Marie	
s	vynesením	půdorysu	
pozdně	románské	
stavby	rekonstruovaným	
na	základě	situace	
portálu	v	podvěží	
a	archeologických	výzkumů	
S.	Břízy,	J.	Kohoutka		
a	M.	Kieconě	s	M.	Zezulou.	
Podle	D.	Prixe	2011
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°34‘57.54“,  
E 17°57‘48.68“.

Přístup: Na vrchol Starojického kopce se 
zříceninou hradu vede z obce Starý Jičín tu-
ristická značená cesta. 

Význam: Výrazná krajinná dominanta 
s doklady pravěkého a časně historického 
osídlení, pozůstatky jednoho z nejstarších 
šlechtických hradů na Moravě.

Historie: Starojický kopec (496 m n m.), 
tvořený chlebovickými slepenci bašského 
stáří, se nachází v okrajové jihozápadní 
části Pobeskydské pahorkatiny poblíž ev-
ropského rozvodí, a tedy i raně středověké-
ho pomezí Moravy a Polska. Podobně jako 
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Starojický kopec, středověký 
hrad Starý Jičín
Starý Jičín, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Pravěk, středověk a novověk (13.–18. století)

další krajinné dominanty Pobeskydí byl 
zřejmě osídlen v halštatském období a také 
lidem Púchovské kultury; keramické nále-
zy z tohoto období byly nalezeny v okolí 
kostela sv. Václava a na dalších místech na 
úbočí kopce, púchovská keramika pochází 
také z prostoru *hradu. S prehistorickým 
osídlením lokality souvisí rovněž starší ne-
dochované hrobové nálezy s bronzovými 
*artefakty. Nejasný je původ antických 
mincí náležících širokému časovému inter-
valu 1.–4. století po Kr., nalézaných v areálu 
hradu postupně v 19. a 1. polovině 20. sto-
letí, neboť stopy sídlištních či jiných aktivit 
z tohoto období prozatím nejsou k dispo-
zici. Počátky vrcholně středověkého osíd-
lení území při východním okraji Moravské 
brány spadají do 1. poloviny 13. století, kdy 

	Letecký	pohled	od	jihu.	Foto	M.	Kalábek

0,8 km

se zde objevuje porýnský hrabě a dvořan 
krále Přemysla Otakara I. Arnold z Hückes- 
wagenu. Ten v Jíčíně („Ditschin“) vydal 
v roce 1240 listinu pro premonstrátský 
klášter ve Steinfeldu a Starý Jičín tak bývá 
považován za jeden z nejstarších šlechtic-
kých hradů na Moravě. Přesnější umělecko-
-historická datace stavebního jádra hradu 
je ale obtížná a vznik hradu tak snad ob-
jasní nově získané archeologické prameny.  
V 80. letech 13. století se hrad dostává do 
rukou Bluda z Pňovic, který byl spřízněn 
s Arnoldovými potomky – uvedený šlechtic 
zřejmě jako hospodářské centrum zdej-
šího panství založil město Nový Jičín. Ve  
14. a 15. století vlastnili hrad a panství páni 
z Kravař a v roce 1500 jej koupili Žerotíno-
vé, za kterých byl hradní areál renesančně 
přestavěn. V době třicetileté války byl hrad 
obsazen Janem Jiřím Krnovským (1621), 
dánským vojskem (1626), císařským voj-
skem (1627) a v letech 1643 a 1646 nakonec 
Švédy. V 18. století za Zenonů z Dannhau-

senu a Seilernů hrad již jen chátral a v prů-
běhu 19. století se stal zříceninou, kterou 
poslední majitel panství, dr. Bedřich Deym 
ze Stříteže, prodal Klubu československých 
turistů.

Popis: Dochované pozůstatky stavebního 
jádra hradu sestávají z torza okrouhlé věže 
*(bergfritu) a obvodové hradby, chráně-
ných z přístupové jižní strany příkopem; 
zbytky paláce v jeho severní části zřejmě 
náleží až mladšímu období. V této podobě 
se Starý Jičín velmi blížil dispozičnímu ře-
šení hradu Hukvaldy, založenému vnukem 
Arnolda z Hückeswagenu, hrabětem Jindři-
chem z Příbora, což vede některé badatele 
k časovému zařazení počátků zdejšího hra-
du až do poslední čtvrtiny 13. století. Na 
raně gotické hradní jádro byl později na-
vázán také severní díl hradu oddělený od 
starších konstrukcí výraznou spárou. Jeho 
vnitřní prostor postupně zaujala četná sta-
vení. V pozdně gotickém období bylo opev-
nění hradu zesíleno *parkánovou hradbou 
a severním *přehradím se studnou, které-



litária, kamnové kachle, okenní sklo). Hrad 
je nyní ve vlastnictví obce Starý Jičín, která 
postupně realizuje sanaci zdiva a využívá 
jeho areál k různým kulturním a společen-
ským aktivitám. [zez]

Literatura: Plaček 1996; Augustinková – 
Knápek – Martinec 2014; Turek 2014.

Okolí:
(1) Nový Jičín (NJ), město založené na or-
togonálním půdorysu s městským hradem 
v jižním nároží, přestavěným renesančně 
a nyní využitým pro potřeby Muzea No-
vojičínska (mj. expozice k dějinám města):  
N 49°35‘35.76“, E 18°0‘37.39“ (3,7 km).
(2) Jičina (NJ), pravěké hradiště Požaha:  
N 49°33‘26.08“, E 17°58‘45.61“ (3,1 km).
(3) Štramberk (NJ), kostel sv. Kateřiny z pře-
lomu 14. a 15. století a zaniklá středověká 
ves Tamovice: N 49°35‘39.77“, E 18°5‘46.10“ 
(9,7 km).

mu dominovala mohutná, dodnes docho-
vaná hranolová severozápadní věž, k níž 
přiléhala brána chráněná z jihovýchodu 
příhrádkem. Na jihu pak bylo *opevnění 
hradu zesíleno předsunutým opevněním. 
Renesančnímu období náleží tzv. Žerotín-
ský palác vystavěný ze smíšeného zdiva 
ve východním parkánu, jehož nároží je 
armováno mohutnými kameny a na jehož 

zdech se místy dochovaly zbytky interié-
rových omítek. Archeologickými výzkumy 
prováděnými zde v 1. polovině 20. století, 
a zejména pak v 60. a 70. letech Okres-
ním vlastivědným ústavem (nyní Muzeum 
Novojičínska), byla získána celá řada ná-
lezů dokládajících stavební podobu hradu 
(kamenné architektonické zlomky, prejzy, 
dlaždice aj.) a také jeho vybavení (mj. mi-

	Letecký	pohled	od	západu.	Foto	M.	Kalábek

	Pohled	od	východu.	Foto	M.	Kalábek

	Vyobrazení	hradu	z	2.	pol.	17.	století	na	kopii	z	19.	století.	Muzeum	Novojičínska,	i.	č.	U	357
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100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°56‘18.75“,  
E 17°48‘51.63“.

Přístup: Po zelené turistické značce ze Stě-
bořic na Zlatníky, před rybníkem odbočit 
doprava na lesní cestu stoupající do svahu 
nad menším z rybníků.

Význam: Jedná se o jediné doposud zjiště-
né slovanské kostrové mohylové pohřebiště 
ve Slezsku. Raná středověká plochá kostro-
vá pohřebiště byla v okolí zjištěna na ost-
rožně v Hradci nad Moravicí, v Holasovicích 
a Malých Hošticích. V Hněvošicích pak bylo 
doloženo ukládání slovanských kostrových 
pohřbů do mohyl ze střední doby bronzo-
vé.

Historie: Povědomí o existenci pohřebiš-
tě ve Stěbořicích bylo již na konci 19. sto-
letí. Nejstarší písemná zpráva o existenci 
zdejšího mohylníku je z roku 1875 v práci  
V. Praska. Nejstarší nálezy byly pravděpo-
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Slovanský mohylník
Stěbořice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
3. čtvrtina 9. století – přelom 9. a 10. století

dobně náhodně objeveny při odtěžová-
ní hlíny pro výrobu cihel, ale v 90. letech  
19. století už máme také zmínky o cíleném 
narušování mohyl za účelem získání archeo- 
logických nálezů. Tyto nejstarší získané 
nálezy jsou dnes bohužel nedohledatelné. 
Podstatný byl pro lokalitu archeologický vý-
zkum L. Jisla, který během čtyř výzkumných 
sezón v letech 1952–1961 toto pohřebiště 
prokopal a pečlivě zdokumentoval.

Popis: Lokalita se nachází při jihovýchod-
ním okraji Stěbořic, v západní části svahu 
nad rybníkem. Na pohřebišti, jehož zá-
padní část byla pravděpodobně zničena 
místním lomem, bylo zjištěno 43 *mohyl, 
které jsou většinou uskupeny do severo-
jižně orientovaných řad. Zhruba trojúhel-
níkovitá plocha *mohylníku má rozměry 
zhruba 46 × 50 × 55 m. Násypy mohyl měly 
kruhovou až oválnou základnu o průměru 
2–8 m a se stávající výškou 0,5–1,2 m. Pod 
mohylami byly odkryty kostrové pohřby 

	Jedna	z	mohyl.	Foto	M.	Zezulová	2014

0,5 km



	Pohled	na	mohylník.	Foto	M.	Zezulová	2014

	Stěbořice.	Archeologický	výzkum	mohylníku	v	roce	1953.	Převzato	z	Kouřil	–	Tymonová	2013

mužů, žen i dětí. Pod některými mohylami 
se kosterní pozůstatky nedochovaly vůbec, 
případně se dochovaly jen částečně. Zemře-
lí byli pochováváni podle tehdejších zvyk-
lostí, s hlavou směřující k západu a nohama 
k východu, v natažené poloze na zádech. 
Kromě lidských kosterních pozůstatků byly 
*archeologickým výzkumem získány před-
měty, které byly do hrobů uloženy spolu se 
zemřelými. Jednalo se o zbraně, součásti 
jezdecké výzbroje, šperky, vědra a kera-
mické nádoby. Z mužských hrobů byly zís-
kány například železné sekery, hroty šípů, 
ostruhy, přezky, nože a ocílky, v ženských 
hrobech byly nalezeny stříbrné a bronzové 
náušnice, prsteny a skleněné korálky. Díky 
těmto nálezům, které dokládají vlivy Velké 
Moravy v této oblasti, se podařilo poměr-
ně přesně určit dobu pohřbívání na obdo-
bí mezi třetí čtvrtinu 9. století a přelom  
9. a 10. století; z toho je patrné, že pohřebi-
ště fungovalo asi 25 až 35 let. [mz]

Literatura: Jisl 1952a; Kouřil – Tymonová 
2013.

Okolí:
(1) Otice (OP), tzv. „Otická sopka“, ar-
cheologická lokalita: N 49°54‘55.29“,  
E 17°51‘34.64“ (4,1 km).
(2) Dolní Životice (OP), zbytky vodní tvrze: 
N 49°53‘44.94“, E 17°46‘59.98“ (5,2 km).
(3) Jaktař (OP), Kostelní kopec, archeologic-
ká lokalita: N 49°56‘55.47“, E 17°52‘8.24“ 
(4 km).

	Plán	mohylníku.	Převzato	z	Kouřil	–	Tymonová	2013
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Navigační bod: N 49°1‘14.10“ E 17°2‘25.44“.  

Přístup: Mohylník se nachází v lese Chrás-
tovec (Chrastavec) při hlavní cestě vedoucí 
z Kyjova asi 500 metrů za vsí Strážovice 
směrem na Archlebov.

Význam: Jeden z největších raně středově-
kých mohylníků s doklady kostrového i žá-
rového způsobu pohřbívání na Moravě.

Historie: Jako první upozornil na strážovic-
ký *mohylník A. Schinzel. V roce 1925 pak 
M. Chleborád a E. Kolibabe prokopali ně-
které *mohyly. V roce 1927 se tým badatelů 
rozrostl ještě o F. Kalouska a A. Procházku. 
Každý prozkoumal jednu mohylu. Roku 
1940 prokopal Státní archeologický ústav 
ve spolupráci s Moravským zemským mu-
zeem pod vedením J. Skutila a J. Poulíka  
22 mohyl.

338 339Slovanské mohylové pohřebiště  Strážovice, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Slovanské mohylové pohřebiště
Strážovice, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj
9. století

Popis: Mohylník je situován na svahu sklá-
nějícím se k východu tzv. Strážovického 
kopce a v době jeho objevení bylo napočí-
táno 101 mohyl. Na několika místech vytvá-
řejí mohyly větší skupiny. V současné době 
je v terénu zřetelných 93 mohyl, což činí 
ze strážovického mohylníku jedno z nej-
větších pohřebišť tohoto typu na Moravě. 
Mohylové pohřebiště je jako celek velmi 
dobře zachováno. Velikost jednotlivých 
mohyl je velice rozdílná, od 2 do 11 m, a je-
jich výšky se pohybují od minimálního pře-
výšení až po 160 cm. Mohyly jsou většinou 
kruhové, méně často se vyskytují mohyly 
oválných tvarů. Na strážovickém mohylníku 
bylo doloženo i sloučení několika mohyl 
v jednu velkou mohylu. Mezi zajímavé pa-
třila mohyla č. (5) s kruhovým půdorysem 
a průměrem 7 m. Pod jejím povrchem, té-
měř ve středu, byla nalezena hrobová jáma 
obsahující skelet muže s velmi bohatou vý-
bavou. Hrobový inventář tvořily dvě šipky, 

	Pohled	na	mohylník.	Foto	B.	Machová	2010

1,5 km

dva nože a keramická nádoba, vědérko, 
ve kterém leželo pět píšťalek, břitva, nůž, 
šipka, dřevěná nádoba a přezka. I v mohyle  
č. (13) byla pod severní polovinou mohylo-
vého násypu vysokého 80 cm zjištěna hro-
bová jáma. Podél jejích delších stěn byly 
v hloubce 160 cm široké výstupky a v je-
jich úrovni v kratších stěnách 25 cm široké  
a 25 cm hluboké žlábky, které zřejmě 
sloužily k podepření dřevěného obkladu. 
U objevené kostry se nalezly dvě náušnice, 
skelet kohouta a vědérko. V mohyle č. (18) 
byla zjištěna hrobová jáma téměř pod vr-
cholem násypu. Po celém jejím obvodu byl 
v hloubce 140 cm výstupek široký 20 cm. Na 
dně hrobové jámy ležel skelet dítěte, které 
mělo z každé strany po dvou hrozníčkovi-
tých náušnicích. Kruhový násyp s výškou 
60 cm byl doložen také u mohyly č. (20). 
V západní části této mohyly byla objevena 
hrobová jáma, ve které byl nalezen lidský 
skelet. Hrobovou výbavu zemřelého tvořila 
sekera a nůž. Celkem bylo v hrobech pro-

zkoumaných ve strážovickém mohylníku 
objeveno sedm náušnic, jedenáct nožů, 
čtyři vědérka, velké množství keramických 
nádob, sedm šipek, dvě sekery, píšťalky, 
přeslen, ocílka a křesadlo. Až na výskyt ši-
pek a seker se jednalo spíše o předměty 
denní potřeby a součásti oblečení. Nálezy 
jsou uloženy v Moravském zemském mu-
zeu. [bm]

Literatura: Skutil 1964; Dostál 1966; Jiráň 
2008; Machová 2015.

Okolí: 
(1) Věteřov (HO), pravěké hradiště Babí 
lom: N 49°0‘55.76“, E 17°3‘19.47“ (1,3 km).
(2) Sobůlky (HO), pravěké hradiště a tvr-
ziště Vala: N 49°1‘20.63“, E 17°4‘16.53“;  
N 49°1‘18.47“, E 17°4‘16.36“ (2,4 km).
(3) Věteřov (HO), pravěké hradiště Nové 
Hory: N 49°1‘32.87“, E 17°3‘53.96“ (2,5 km).



	Úprava	hrobové	jámy	u	mohyly	č.	20.	Podle	B.	Dostála

	Úprava	hrobové	jámy	u	mohyly	č.	3.	Podle	B.	Dostála

	Plánek	mohylníku.	Podle	J.	Skutila	1964
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Navigační bod: N 50°3‘52.88“,  
E 17°21‘27.12“ (dobývka Měkká žíla),  
N 50°3‘35.60“, E 17°21‘15.34“ (dobývka 
Podmáslí), N 50°4‘4.06“, E 17°21‘32.44“ 
(dobývka Velká žíla), N 50°3‘45.54“,  
E 17°21‘22.10“ (penzion Holzberg – místo 
nálezu středověké dobývky a rýžovnického 
areálu).

Přístup: Pozůstatky dolování jsou dostupné 
z centra obce buď po polních a lesních ces-
tách, případně přes louku; v místě je zastáv-
ka autobusové dopravy Světlá Hora, Suchá 
Rudná, točna.

Význam: Významná lokalita Andělskohor-
ského rudního revíru s archeologicky dolo-
ženými pozůstatky dolování z 1. poloviny 
13. století.
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Suchá Rudná – pozůstatky 
středověkého dolování
Suchá Rudná, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj
13.–19. století

Historie: Počátky středověkého osídlení 
Bruntálska spadají do prvních desetiletí  
13. století a jsou spojeny se zájmem české-
ho krále Přemysla Otakara I. a jeho bratra 
moravského markraběte Vladislava Jindři-
cha o využití ložisek drahých kovů v jese-
nické oblasti. Již před rokem 1213 zde byl 
založen Bruntál jako nejstarší institucionál-
ní město v českých zemích – předpokládá 
se, že se tak stalo proto, aby byla králov-
skými výsadami (jejichž součástí bylo i udě-
lení městských práv) zajištěna komunita 
nově příchozích obyvatel. Přinejmenším 
jejich část měla přímé zkušenosti s těžbou 
drahých kovů v Sasku (Krušnohoří) či Slez-
sku (dnešní polská strana Českého masivu) 
a přinesli tak s sebou znalost příslušných 
technologických postupů. Přímé písemné 
zmínky o středověkém dolování na Brun-
tálsku nejsou ale až do 15. století prakticky 

	Letecký	pohled	na	obec	a	pozůstatky	hornické	
činnosti	v	jejím	okolí.	Foto	T.	Ott

k dispozici, Suchá Rudná se v písemných 
pramenech poprvé objevuje v listině z roku 
1405, kde je jmenována také blíže nelokali-
zovaná poloha Vysoká štola (Hohen Stolle). 
V poslední čtvrtině 15. století se Bruntálsko 
dostalo ze zeměpanských rukou do zástav-
ního a posléze i dědičného držení pánů 
z Vrbna, do doby jejich vlády spadá zalo-
žení horního města Andělská Hora a zprá-
vy o dolování se objevují s podstatně větší 
frekvencí. Udržet a rozvíjet těžbu se snažil 
po třicetileté válce až do 19. století také 
Řád německých rytířů, avšak díky vytěžení 
snadno dostupných ložisek již bez většího 
efektu.

Popis: Suchá Rudná je součástí Andělsko-
horského rudního revíru, rozkládajícího se 
mezi Vrbnem pod Pradědem, Andělskou 
Horou, Podlesím, Karlovou Studánkou 
a Ludvíkovem. Zlato se zde váže na kře-
men-karbonátové žilky s pyritem a arze-

nopyritem uložené v podobě tzv. rudních 
sloupů v rámci grafitických filitů, jeho ob-
sah se v takových zlatonosných strukturách 
řádově pohybuje až v desítkách gramů na 
tunu. V okolí těchto žil se redeponované 
zlato vyskytuje také ve svahovinách a flu-
viálních (říčních) sedimentech. Na tyto tzv. 
rozsypy, a také na zvětralé svrchní části 
zrudněných vrstev, se soustředila nejstarší 
těžba v podobě povrchových dobývek; vy-
těžený zlatonosný materiál byl následně 
zpracováván v rýžovnických splavech. V Su-
ché Rudné a jejím bezprostředním okolí se 
pozůstatky povrchových dobývek docho-
valy ve formě výrazných terénních depresí 
lineárního tvaru (Měkká a Velká žíla), příp. 
uspořádaných do jednotlivých etáží zaříz-
nutých do svahu jižně od obce (Buttermilch 
– Podmáslí). V jejich zalesněném okolí se 
dochovaly terénní relikty areálů na úpra-
vu rudy, vodních kanálů a nádrží, a také 
četné haldy a *odvaly. Ty většinou souvisí 
s mladšími fázemi dolování, kdy byly ve 
vytěžených dobývkách i mimo ně hloube-
ny těžební jámy, často sdružené do skupin 

0,01 až 5 km



staršího středověkého objektu se stráž-
ní funkcí: N 50°1‘10.97“, E 17°18‘32.53“  
(6 km).
(2) Ludvíkov pod Pradědem (BR), Fürsten-
walde – zbytky zeměpanského hradu na 
vrcholu Zámeckého vrchu, pod hradem 
v údolí Bílé Opavy rýžoviště s vodními 
náhony: N 50°7‘20.65“, E 17°20‘43.07“  
(6,7 km).
(3) Staré Město u Bruntálu (BR), kostel 
Neposkvrněného početí P. Marie – v jádru 
pozdně románský kostel (portál v podvě-
ží), ve 13. století duchovní centrum zdej-

ších hornických osad a na ně navázaného 
osídlení: N 50°0‘18.71“, E 17°26‘23.82“  
(8,6 km).

(dvojjámy, trojjámy, důlní pole). K odvod-
nění dolů byla ražena horizontální důlní 
díla – štoly, které se ve svažitém terénu 
projevují zářezem a odvalem, příp. různými 
propady vzniklými prolomením stropů štol, 
světlíky, komíny apod. Největší kumulace 
hornických objektů můžeme pozorovat na 
Annenském vrchu, východně a jihozápadně 
od Suché Rudné a zvláště v oblasti Hlásky 
a Vysoké severně od obce, kde je možno 
sledovat dobře dochovaná důlní pole od-
povídající báňským středověkým řádům. 
V roce 2014 se v Suché Rudné naskytla vý-
jimečná možnost archeologické dokumen-
tace pozůstatků nejstarší těžby, když byla 
při hloubení základů přístavby penzionu 
Holzberg odkryta zasypaná část povrchové 
dobývky související s komplexem Měkká 
Žíla – Podmáslí, na jejímž dně se dochovaly 
dřevěné konstrukce. Jednalo se o kůly osa-
zené do kapes zasekaných do skalního pod-
loží, bočnice vymezující pracovní prostor, 
opracované dřevěné desky sloužící patrně 

jako mobilní podlážky a další prvky, jejichž 
dendrochronologická datace ukazuje na 
provoz rýžoviště v době kolem přelomu 
20. a 30. let 13. století. Kromě konstrukč-
ních prvků zde byly nalezeny také špachtle 
a fragmenty objemných dřevěných dlaba-
ných nádob sloužících k manipulaci se zde 
těženým a patrně i zpracovávaným mate-
riálem. Archeologicky se tak podařilo po-
tvrdit časovou souvislost zdejšího dolování 
a počátků osídlovacího procesu Bruntálska 
a tím i mimořádný význam této lokality 
v kontextu montánních památek v českých 
zemích. [zez]

Literatura: Novák 1980; Večeřa 2004, 
2004a, 2008; Malík – Večeřa – Zezula 2014.

Okolí:
(1) Malá Morávka (BR), Muzeum Kapličkový 
vrch – expozice k dějinám obce a osídlení 
údolí Bělokamenného potoka v kapli Nej-
světější trojice vystavěné nad obcí v místě 

	Štola	Liščí	díra,	důlní	chodba.	Foto	T.	Machač

	Archeologický	výzkum	realizovaný	v	roce	2014	v	souvislosti	s	přístavbou	penzionu	Holzberg.	Foto	Pavel	Malík
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	Suchá	Rudná,	okr.	Bruntál.	LLS	snímek	zachycující	pozůstatky	hornické	činnosti	v	okolí	obce.	A	–	Měkká	žíla;		
B	–	Velká	žíla;	C	–	Podmáslí;	D	–	rýžoviště	v	Kyselce;	E	–	Zlatý	Jelen
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Navigační bod: N 49°40‘34.15“,  
E 18°19‘2.91“.

Přístup: Z autobusové zastávky Místek, 
Štandl po žluté turistické stezce (vychází 
od přehrady Olešná) na sever, asi po 1 km 
odbočit pěšinou doprava a vystoupat na  
vrchol kopce Štandl s kótou 350.

Význam: Výšinná lokalita s doklady pra-
věkého a časně historického osídlení, ve  
13. století opevněné sídlo a opěrný bod 
vrcholně středověké kolonizace Místecka 
a Brušperska.

Historie: Zbytky drobného středověkého 
opevnění na vrchu Štandl u Místku jsou 
zaznamenány již na vedutě města z roku 
1729, lokalitu ve svém deníku uvádí v roce 

346 347Pravěké výšinné sídliště ...  Sviadnov, okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Pravěké výšinné sídliště  
a středověké opevněné sídlo 
Štandl
Sviadnov, okr. frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
18 000–14 000 př. Kr, 2. stol. př. Kr.–1. stol. po Kr. 

1880 také významný moravský archeolog  
K. J. Maška. Na základě podnětu místního 
lékaře, muzejníka a vlastivědného pracov-
níka A. Přecechtěla zde v roce 1933 podnikli 
průzkumné výkopy příslušníci zákopnické-
ho oddílu 8. pěšího pluku Československé 
armády, moderní *archeologický výzkum 
zde byl ale proveden až v 80. letech 20. sto-
letí P. Kouřilem z Archeologického ústavu 
AV ČR v Brně a R. Žáčkem z Muzea Beskyd. 
Nejstarší stopy osídlení na Štandlu předsta-
vuje kolekce drobných štípaných kamen-
ných nástrojů, která dokládá, že se tato vý-
šinná poloha stala místem pobytu pozdně 
paleolitických lovců. Další nálezy pocházejí 
z doby halštatské a z mladší doby železné, 
kdy zde sídlili příslušníci púchovské kultury, 
která byla silně ovlivněna laténskou kul-
turou, a bývá někdy spojována s historicky 

	Pohled	na	lokalitu	od	severozápadu.		
Foto	M.	Zezula

0,8 až 1,8 km

doloženým kmenem Kotinů. V průběhu  
2. poloviny 13. století byl vrch Štandl vyu-
žit k výstavbě drobné fortifikace chráněné 
kruhovým příkopem a *valem. Archeolo-
gicky nalezené bronzové kování se znakem 
pánů z Deblína naznačuje, že se mohlo 
jednat o opevněný bod vrcholně středově-
ké kolonizace levého břehu Ostravice, na 
které se příslušníci tohoto rodu ve službách 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauen-
burka podíleli.

Popis: Návrší obtékané řekou Olešnou, 
v jehož nejvyšší části je situováno opevnění 
kruhového půdorysu o průměru přibližně 
60 m, sestávající z příkopu a dvojice valů, 
centrální plošina je narušena stavbou te-
lekomunikačního zařízení. Archeologicky 
zde byl zjištěn objekt kůlové konstrukce 
s podlážkou vyskládanou z kamenů, nále-
žející púchovské kultuře, fortifikační prvky 
jsou datovány ale až do středověku. Z toho-
to období pochází také pozůstatky obdél-

né stavby o rozměrech 4,7 × 5,8 m, ze které 
byla archeologicky odkryta suterénní část 
zahloubená do skalního podloží. Objekt 
zanikl požárem a z jeho destrukce pochází 
řada nálezů dokládajících přítomnost vo-
jenské posádky (ostruhy, udidla, hroty šípů, 
výše zmíněné bronzové kování aj.) a také 
například zuhelnatělý pecen chleba. [zez]

Literatura: Kouřil 1991; Pavelčík 1992; Ja-
nák 1995; Zezula 2014.

Okolí:
(1) Lipina (FM), ohrazený areál s archeolo-
gicky zjištěnými pozůstatky kamenné stav-
by z 2. poloviny 13. století: N 49°40‘44.93“, 
E 18°18‘43.84“ (0,5 km).
(2) Hukvaldy (FM), zřícenina hradu:  
N 49°37‘13.59“, E 18°13‘40.39“ (8,9 km).
(3) Řepiště (FM), drobné středověké 
opevnění související s rodem Baruthů:  
N 49°44‘15.61“, E 18°18‘19.86“ (6,9 km).



	Pohled	na	centrální	část	lokality	a	vnitřní	val	od	severozápadu.	Foto	M.	Zezula
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Navigační bod: N 49°30´33.27“,  
E 16°36´7.84“.

Přístup: Z náměstí Svobody v městyse Svi-
távka po naučné stezce Svitávka v průběhu 
věků přibližně 1,8 km, přístup na hradiště je 
polní cestou k vodárně, odtud východním 
svahem vyšlapanou stezkou na vrchol.

Význam: Hradiště je dokladem dlouhodo-
bě osídlené strategicky významné polohy 
v Boskovické brázdě s doklady osídlení od 
pravěku po vrcholný středověk.

Historie: Lokalitu poprvé popsal v roce 1904 
J. Knies, který položil na *hradišti sondu, 
v níž zjistil *kulturní vrstvu. Na základě ná-
lezů předpokládal, že zde stál *hrad klášte-
ra Hradiště u Olomouce, ke kterému Svitáv-
ka v období středověku náležela. V letech 
1978–1980 byl na lokalitě R. Procházkou 

Pravěké a raně středověké 
hradiště
Svitávka, okr. Blansko, Jihomoravský kraj
2 400 př. Kr. – polovina 15. století

a A. Štrofem proveden sondážní *archeo-
logický výzkum, jehož prvotním cílem bylo 
zaměřit půdorys zaniklého středověkého 
hrádku a upřesnit jeho *datování. Při vý-
zkumu se podařilo zjistit intenzivní doklady 
pravěkého osídlení a na jeho poznání byly 
zaměřeny následné archeologické výzku-
my v letech 1985–1991. Výzkumem bylo 
doloženo nejstarší osídlení z pozdní doby 
kamenné (kultura jevišovická) a doby bron-
zové (věteřovská kultura, mohylová kultu-
ra), kdy byla plocha hradiště opevněna po 
celé ploše kamenohlinitou hradbou s *čelní 
kamennou zdí. Před *opevněním byly do 
svahu zahloubené terasy, na kterých byly 
archeologickým výzkumem zjištěny doklady 
kovoliteckých dílen. Osídlení doby laténské 
je doloženo pouze fragmenty keramic-

1,8 km

	Pohled	na	zdivo	kaple	od	západu.	Foto	R.	Stránská	
2015
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kých nádob, mohlo být však zcela zničeno 
při mladších terénních úpravách. Zatímco 
v pravěku byly osídleny kromě vrcholové 
partie hradiště také jeho svahy, v raném 
středověku byla obehnána palisádou pouze 
jeho vrcholová část a celkový osídlený pro-
stor se tak zmenšil. Opevnění bylo tvořeno 
palisádou, ke které byla na severním svahu 
přisypána kamenitá úprava vzniklá zřejmě 
odtěžením zvětralého skalnatého podloží 
v centrální části plošiny. Hradiště bylo po-

měrně intenzivně využíváno ve 12. a v 1. po- 
lovině 13. století, nejvýznamnější dokla-
dy osídlení byly zjištěny ve východní části 
hradiště a v pásu podél opevnění. Osídlení 
hradiště na počátku 12. století je doloženo 
nálezy mincí olomouckého knížete Oty II.  
Černého a českého knížete Vladislava I. 
V písemných pramenech není hradiště zmi-
ňováno, jeho zánik lze datovat do 2. polo-
viny 13. století. Nejmladší osídlení je z polo-
viny 15. století, kdy zde byl postaven hrad 

neznámého jména. Archeologickým výzku-
mem byly zjištěny pozůstatky hranolové 
věže s vnitřním prostorem 6 × 6 metrů, pod-
sklepeného paláce a části obvodové hradby. 
Hrad zanikl pravděpodobně v 2. polovině 
15. století v době česko-uherských válek. 
Nálezy z archeologických výzkumů jsou ulo-
ženy ve sbírkách muzea v Boskovicích.

Popis: Lokalita je situována severovýchod-
ně od středu městyse Svitávka na vrcho-

lu strmého kopce „Hradisko“ uprostřed 
Malé Hané, která je součástí Boskovické 
brázdy. Hradiště v nadmořské výšce 390 m 
je položeno na elipsovitě protáhlém návr-
ší orientovaném ve směru východ–západ 
zhruba 70 metrů nad říční nivou tvořenou 
soutokem potoka Semíč a řeky Svitavy. Plo-
cha hradiště je zhruba 0,2 ha, s rozměry os  
85 a 20 metrů. Hradiště je z jižní a severní 
strany chráněno příkrými svahy, na západ-
ním svahu se nachází výrazný *val a příkop 

	Dálkový	pohled	na	hradiště.	Foto	R.	Stránská	2015

	Letecký	pohled	na	hradiště	od	západu.	Foto	I.	Čižmář	2015



(a), na východní straně je viditelný příkop 
s valem o výšce 3 m (B), který vně obepíná 
další nízký val s nevýrazným příkopem. Lo-
kalita je částečně zalesněna, viditelné jsou 
základy hranolové věže (C) a pozůstatky 
zdiva zaniklé kaple sv. Ducha (D). [rs]

Literatura: Procházka 1994; Čižmář 2004; 
Šimeček 2009.

Okolí: 
(1) Svitávka (BK), Löw-Beerovy vily, zá-

mecké secesní stavby z let 1900–1906:  
N 49°30´14.34“, E 16°35´51.66“ – tzv. Velká 
vila; N 49°30´14.46“, E 16°35´57.84“ – tzv. 
Malá vila (600 m).
(2) Letovice (BK), zámek: N 49°32‘35.94“,  
E 16°34‘31.36“ (4,2 km).
(3) Boskovice (BK), město se zámkem 
a zříceninou hradu: N 49°29‘15.22“,  
E 16°39‘36.53“ (5,3 km).
(4) Letovice (BK), Archeopark Isarno:  
N 49°33‘11.59“, E 16°33‘41.77“ (5 km).

	Pohled	na	pozůstatky	věže	od	východu.	Foto	R.	Stránská	2015

	Pohled	na	příkop.	Foto	R.	Stránská	2015
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Navigační bod: N 49°10‘12.17“,  
E 15°38‘58.10“ (pinkové pole severně  
od kóty Hrachová hora), N 49°10‘8.43“, 
E 15°38‘58.04“ (pinkové pole na jižním 
svahu Hrachové hory), N 49°9‘51.87“,  
E 15°39‘2.49“ (tvrziště).

Přístup: Na silnici č. 38 z Jihlavy na Že-
letavu na úrovni odbočky na Svojkovice 
odbočit na východ na polní cestu. Ta vede 
přímo pod Hrachovou horu, od křižovatky  
500–600 m vzdálenou. Lokalita s pinkovými 
tahy se nachází v severojižním směru přes 
vrchol Hrachové hory. Jižním směrem od 
úpatí hory směřuje dále polní cesta, vedou-
cí pak po západním okraji lesa. V západním 
výběžku tohoto lesa, asi 600 m jižně od 
úpatí Hrachové hory, leží ve vymýceném 
porostu tvrziště zaniklé vesnice Štítky.

Zaniklý hornický a sídelní areál 
u Svojkovic a Hor
Svojkovice na Moravě, Želetava, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
13.–15. století

Význam: Rozsáhlý hornický hlubinný areál 
s dnes již zaniklými vesnicemi a drobným 
opevněním vytvářel komplexní zázemí pro 
těžbu a zpracování suroviny. Kromě pozůs-
tatků v nadzemním terénu kulturní krajiny 
je území i částečně poddolováno.

Historie: První písemná zmínka o lokalitě, 
byť zatím bez hornického významu, pochá-
zí z roku 1257, kdy jsou zmiňovány vsi Velké 
a Malé Štítky. S Malými Štítky se již v pra-
menech nesetkáme, ovšem Velké Štítky 
jsou dosud patrné v terénu, kde jsou nejlé-
pe čitelné pozůstatky drobného opevnění. 
Dolovat se u Štítků začalo pravděpodobně 
na začátku 14. století, přičemž k roku 1345 
se váže první písemná zmínka, kdy dává 
markrabě Karel jemnickým měšťanům prá-

0,8 km

	Krajina	zbrázděná	důlní	činností.	Foto	P.	Macků	2015
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vo dolovat zlato i jiné kovy v nově objeve-
ných dolech. Ze stejného roku pak pochází 
i druhá zpráva, kdy tentýž Karel potvrdil 
horní privilegia jihlavským a dal jim lénem 
doly v okruhu čtyř mil od města, a to pře-
devším zlaté doly ve Štítkách. V průběhu 
14. století patřily Štítky původně k želetav-
skému panství, ovšem poté několikrát změ-
nily majitele a poslední zmínka o fungující 
vesnici pochází z roku 1417. K roku 1519 se 
ves uvádí již jako pustá. V 16. století se ne-
daleko zakládá ves Hory se snahou využívat 
půdu zaniklé hornické oblasti.

Popis: V širším slova smyslu můžeme ozna-
čit lokalitu jako součást rozsáhlejšího 
hornického areálu nacházejícího se mezi 
Opatovem na severu, Předínem na zápa-
dě, Svojkovicemi na východě a Želetavou 
na jihu. V rámci takto vymezené plochy 
je patrný průběh zrudnění v severojižním 
směru, které samozřejmě respektují po-
zůstatky hornické činnosti. Hrachová hora 
se nachází zhruba uprostřed této oblasti. 
Jedná se o zalesněný kopec, na jehož vý-
chodním úpatí pramení Otvrňský potok 
(v jeho náplavách byl zjištěn výskyt zlata) 
a na západním říčka Želetavka. Na samot-
né Hrachové hoře se dochovala dvě velká 
pinková pole a jedna samostatná *pin-
ka. Největší takové plochy se nacházejí 
na jejím jihovýchodním svahu a vrcholu 
(a). Poblíž vrcholu hory se nachází pásmo 

pinek o délce 200 m a šířce 30 m v severo-
východním směru a na jihovýchodním sva-
hu se nachází pinkové pole o rozměrech  
300 × 150 m. Pinky, ponejvíce kruhových až 
oválných tvarů, jsou v terénu dobře patr-
né, neboť jsou až 3 metry hluboké, místy 
lemované *obvaly s vytěženou hlušinou. 
Severně od vrcholu hory je další pinko-
vé pole (C) o rozměrech cca 100 × 100 m.  
Tyto jsou už hůře dohledatelné, neboť jsou 
částečně zasypané. Samostatná pinka (B) 
je pak cca 200 m severozápadním směrem 
od vrcholu. Ves Velké štítky se nacházela 
800 m jižně od vrcholu kopce. Dodnes je 
zde patrná plocha po drobném kruhovém 
opevnění (D), obehnaném dvojitým příko-
pem s valy. K tomuto opevnění se východ-
ně přimykala popisovaná ves (E). Vzhledem 
k tomu, že k fortifikaci neexistují žádné 
písemné prameny, a to ani predikát odka-
zující na jejího majitele, šlo pravděpodobně 
o hornické osídlení s přilehlým opevněním 
sloužícím k shromažďování a zpracování 
vytěžených surovin a organizaci těžby. Po 
vsi nezůstaly v terénu prakticky žádné vidi-
telné stopy. Jižně od zaniklé vesnice (v roz-
sahu cca 100–600 m v poloze Hrýzova kukla 
a Jámy) se nachází pozůstatky dalších pin-
kových tahů (f). Pinky oválných až nepra-
videlných tvarů jsou až dva metry hluboké, 
ovšem hledají se, kvůli silnému zalesnění, 
velice těžko. [pm]
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	Dvě	z	oválných	pink.	Foto	P.	Macků	2015

	Vytěžená	hornina	–	hlušina.	Foto	P.		Macků	2015

Literatura: Nekuda 1961; Měřínský 1977, 
1978, 1984; Nekuda – Unger 1981; Merta 
1984; Houzar – Škrdla – Vokáč 2007.

Okolí: 
(1) Nová Říše (JI), městys s premonstrát-
ským klášterem původně ze 13. století:  
N 49°8‘22.99“, E 15°33‘57.28“ (7 km).
(2) Štěměchy (TR), tvrziště: N 49°11‘30.69“, 
E 15°42‘59.09“ (5,2 km).
(3) Dašovice (TR), zaniklá středověká ves 
a tvrziště: N 49°10‘25.15“, E 15°41‘45.40“ 
(3,3 km).
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Navigační bod: N 48°47‘15.18“,  
E 16°0‘57.52“ (vstup do areálu).

Přístup: Z městyse Šatov po naučné stezce 
Za historií, vínem a opevněním Šatova, srub 
je na jižním okraji obce, cca 1 km od kostela 
sv. Martina.

Význam: Doklad pevnostního stavitelství – 
opevnění jižní hranice Československé re-
publiky, unikátní díky využití armádou po 
druhé světové válce.

Historie: Opevnění Československé republi-
ky (označované jako Benešova linie) je sou-
stava pevnostních objektů lehkého a těžké-
ho opevnění budovaných v letech 1935 až 
1938 ve vybraných pohraničních úsecích. 
Lehké opevnění bylo tvořeno buď malý-

356 357areál československého opevnění – pěchotní srub MJ-S 3 ...  Šatov, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Areál československého 
opevnění – pěchotní srub  
MJ-S 3 Zahrada v Šatově
Šatov, okr. znojmo, Jihomoravský kraj
30. léta 20. století

mi kulometnými objekty nižší odolnosti  
(vzor 36), nebo dokonalejšími kulometnými 
objekty (vzor 37), obecně označovanými 
jako „řopíky“. Objekty byly vyzbrojeny ku-
lomety a s jejich obsazením se počítalo až 
v době ohrožení státu. Těžké opevnění se 
skládalo ze samostatných srubů a dělostře-
leckých tvrzí. Jednalo o mnohem odolnější 
a dokonaleji vyzbrojené objekty, které dis-
ponovaly protitankovými kanóny, minome-
ty a pancéřovými zvony. V objektech byla 
stálá osádka a byly budovány v  šesti stup-
ních odolnosti, kdy nejodolnější měly vydr-
žet zásah 35 cm dělostřeleckým granátem. 
Nedílnou součástí pevnostní linie byl sys-
tém protipěchotních nebo protitankových 
překážek budovaných ve vazbě na terénní 
reliéf. Pro koordinaci výstavby bylo v roce 
1935 zřízeno Ředitelství opevňovacích pra-

	Instalované	protitankové	překážky,	tzv.	rozsocháže.	
Foto	Z.	Farkaš	2014

1,4 km

cí a Rada pro opevňování. Jako první byly 
zahájeny stavby objektů těžkého opevně-
ní, z původně plánovaných více než 1200 
objektů jich bylo dokončeno 226. Pěchotní 
srub MJ-S 3 Zahrada v Šatově je jedním ze 
šesti velkých pevnostních objektů budova-
ných na jižní Moravě na konci třicátých let. 
Výstavba těžkého opevnění byla řízena Že-
nijním skupinovým velitelstvím XI. se sídlem 
v Hrušovanech nad Jevišovkou. Výstavba 
pěchotního srubu v Šatově byla zahájena 
15. června 1938 a stavba měla být dokonče-
na za 250 dnů. Betonáž proběhla ve dnech 
22. až 30. srpna 1938, ale do září se srub 
nepodařilo stavebně dokončit ani vybavit.

Popis: Po stavební stránce je srub typic-
kou ukázkou těžkého opevnění, jedná se 
o dvoukřídlý dvouzvonový objekt s jedním 
nadzemním a jedním podzemním pod-
lažím. V nadzemním patře (označováno 
jako bojové) byly umístěny hlavní zbraně 
srubu, stanoviště velitele srubu a telegra-
fisty a sklady munice. V dolním podzem-
ním patře (označováno jako týlové) byly 
umístěny ubikace osádky, sklady potravin, 
pohonných hmot a hygienické zázemí. Stě-
ny srubu mají tloušťku až 225 cm, stropní 
deska 200 cm. Srub měl odolávat granátům 
až do ráže 24 cm. Hlavní výzbroj objektu 
měla sloužit k palebnému krytí a podpoře 
sousedních srubů a postřelováním systému 
překážek proti tankům a pěchotě, které 
objekty obklopovaly a přehrazovaly terén.
Během 2. světové války byl srub poškozen, 
především vytržením střílen. V poválečných 
letech bylo rozhodnuto o využití některých 
objektů pro potřeby armády, v prostoru 
jižní Moravy bylo v roce 1947 rozhodnuto 
obnovit 6 objektů na hranici s Rakouskem. 
V roce 1948 byl tak stavebně obnoven i  pě-
chotní srub Zahrada v Šatově včetně úpravy 
terénu. V pozdějších letech byl srub zamas-
kován a částečně vybaven. Další stavební 
úpravy, z důvodu jeho možného bojového 
využití, proběhly v roce 1959. Srub neměl 
stálou osádku, po řadu let byl zakonzer-
vován, pěchotní zbraně a optické vybavení 
bylo uloženo v kasárnách. Armáda objekt 
využívala do roku 1999, kdy byl vyklizen.  
V roce 2004 byl srub Armádou České repub-
liky zapůjčen Technickému muzeu v Brně 
(http://www.technicalmuseum.cz/) a od ro- 
ku 2005 je zpřístupněn veřejnosti.
Srub je uveden do podoby z osmdesátých 

let 20. století, včetně maskování, a je vyba-
ven výzbrojí z let 1960–1999 – nainstalová-
ny jsou např. dva pevnostní kanóny, těžké 
a lehké kulomety, součástí expozice je i vý-
bava vojáků. V blízkosti je umístěn i druhý 
srub MJ-S 2 „Úvoz“, který je pro veřejnost 
nepřístupný. Součástí areálu jsou i dva ob-
jekty lehkého opevnění vzor 37, které jsou 
situovány mezi pěchotními sruby. Záměrem 
Technického muzea v Brně je postupně rea- 
lizovat expozici, která bude představovat 
prostředky k zabezpečení hranic, používa-
né v letech 1938 a 1939. V blízkosti srubu 
byla postavena replika domku pro celní 
stráž a pasovou kontrolu z roku 1938, repli-
ka strážní věže a nainstalovány prvky proti-
tankových překážek. [rs]
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Literatura: Ráboň 2010; Blum 2006; Fic 
2003.

Okolí:
(1) Chvalovice (ZN), pěchotní srub Zatáčka: 
N 48°47‘28.73“, E 16°2‘59.58“ (3 km).
(2) Podmolí (ZN), hradiště Šobes:  
N 48°48‘59.29“, E 15°58‘38.49“ (3,5 km).
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	Levá	střelecká	místnost	s	instalovanými	exponáty.	Zdroj:	Technické	muzeum	v	Brně

	Závora.	Zdroj:	Technické	muzeum	v	Brně

Navigační bod: N 49°10‘22.99“,  
E 15°41‘43.86“ (tvrz). 

Přístup: Ve Štěměchách odbočit na Dašov 
(vůz nechat před závorou pod mlýnem – 
zamyká se). Následně pěšky po modré turi-
stické značce směr rozhledna Mařenka skr-
ze les. Po 1,2 km turistická cesta pravoúhle 
zatáčí doleva na křižovatce čtyř cest, ovšem 
tvrz se nachází cca 200 m po cestě rovně. 
Vesnice navazuje na tvrz jihovýchodním 
směrem.

Význam: Zaniklá středověká ves a intakt-
ně dochované tvrziště. Jednalo se o kom-
plexní ves drobného feudála s rezidencí 
a hospodářským zázemím, jejíž pozůstatky 
jsou dosud dobře patrné v kulturní krajině. 
Pozůstatky nemovitých památek z oblasti 
fortifikační a sídelní.

Zaniklá středověká ves Dašovice 
s tvrzí
Štěměchy, okr. Třebíč, Kraj Vysočina
14.–16. století

Historie: Nejstarší písemná zmínka o vsi po-
chází z roku 1353, kdy její polovinu vlastnil 
Heralt z Heraltic. Další zmínka o vsi pochází 
až z roku 1464, kdy byla předmětem sporu. 
Krátce nato ves i s tvrzí zanikají, nejspíše 
před nebo během uherských válek. Jako 
výslovně pustá je ves uváděna v roce 1504.
K vesnici patřily také dva mlýny, které jsou
po mladších úpravách zachovány do dneš- 
ka – Dašovský a Nechvátalův mlýn severo-
východně od zaniklé vsi. Nejstarší písemná 
zmínka o vsi pochází z roku 1353, kdy půl 
vsi vlastnil Heralt z Heraltic. Další zmínka 
o vsi pochází až z roku 1464, kdy byla před-
mětem sporu. Krátce nato ves i s tvrzí zani-
kají, nejspíše před nebo během uherských 
válek. Jako výslovně pustá je ves uváděna 
v roce 1504. 

1,4 km

	Celkový	pohled	na	tvrziště	od	jihu.	Foto	P.	Macků	
2015
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Popis: Vesnice (a) se rozkládala na svaži-
tém, dnes z větší části zalesněném terénu, 
západně od vrcholu Mařenka (711 m n. m.),  
přičemž severní hranici tvořila tvrz (B), 
vzdálená cca 600 m severozápadně od této 
kóty. Na vrchu Mařenka byla v nedávných 
letech postavena rozhledna (C) stejného 
jména a je z ní výhled přes celou plochu 
zaniklé vsi, na Dašov, Štěměchy a dále. Ze 
vsi se do dnešních dnů nedochovalo mno-
ho stop, neboť její poslední nadzemní prv-
ky byly ve dvacátém století rozebírány na 
stavbu cest a domů. Dnes se tak v areálu 
nachází ponejvíce jenom zahloubené jámy 

různých velikostí, bohužel blíže neidentifi-
kovatelné. Půdorysně tyto pozůstatky po 
nadzemních stavbách vytváří čočkovitou 
náves, přičemž původní domy stály tak-
řka po celém jejím obvodu. Do návsi byly 
pravděpodobně orientované svou kratší, 
štítovou stranou. Vzhledem k nezastavěné-
mu jihovýchodnímu konci lze uvažovat, že 
zde byl vjezd a cesta směřovala až na druhý 
konec k tvrzi. Původně stála ve středu vsi 
studna. Severně se nacházejí dva prameny 
vlévající se do Dašovského potoka, který 
teče do rybníku Pančák. Tento sloužil jako 
pohon pro vodní mlýny stojící dodnes v Da-
šově (D). Severozápadní okraj vsi uzavírala 
tvrz, po níž jsou dosud v terénu výrazné 
stopy. Tvoří ji pravoúhlá plošina (se zaoble-
nými nárožími o rozměrech 23 × 19 m. Plo-
šina je obklopena příkopem o šířce 12–14 m 
s dnešní hloubkou přes 2 m. Příkop je navíc 
obehnán kruhovým valem, jehož převýše-
ní nad příkopem dosahuje místy cca 3 m.  
Areál tvrziště je zarostlý křovinami a mla-
dými stromky. Od valu směrem k jihu probí-
hal po obvodu vesnice z obou stran příkop, 
který ji tak oválně ohraničil. Dodnes jsou po 
něm patrné terénní stopy. [pm]

Literatura:  Dvorský 1906, Nekuda 1961; 
Nekuda – Unger 1981, Nekuda – Felgen-
hauer – Schmidt 2006.
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Okolí: 
(1) Dašov (TR), Muzeum Dašovský mlýn:  
N 49°10‘41.08“, E 15°42‘41.81“ (0,6 km  
od tvrze).
(2) Mařenka (TR), vrch s rozhlednou (volný 
celoroční vstup): N 49°10‘14.71“,  
E 15°42‘10.84“ (1,3 km od tvrze).
(3) Štěměchy (TR), tvrziště:  
N 49°11‘30.52“, E 15°43‘0.25“ (1, 6 km).

	Výhled	z	rozhledny	Mařenka	směrem	k	severu.	Foto	P.	Macků	2015

	Jámy	v	areálu	vsi	jsou	jejími	posledními	pozůstatky.	Foto	P.	Macků	2015



	Vodní	mlýn.	Foto	P.	Macků	2015

	Náhon	vodního	mlýnu.	Foto	P.	Macků	2015
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Navigační bod: N 49°30‘54.25“,  
E 16°21‘42.72“ (poměrný střed lokality).

Přístup: Lokalita je situována v lesním po-
rostu po obou stranách silnice spojující 
osadu Záskalí a Čtyři Dvory asi 1,2 km od 
autobusové zastávky Koroužné, Záskalí. Od 
východního okraje osady vede lesní cesta 
žlebem směrem na jihovýchod, asi po 500 m  
se napojuje na cestu po vrstevnici. Zde od-
bočit východním směrem, kde přibližně po 
400 m prochází lesní cesta středem lokality 
a je ukončena napojením na silnici.

Význam: Rozlohou a zachováním se jedná 
o významný doklad středověkého těžební-
ho, zpracovatelského a sídelního areálu.

Historie: Štěpánovský rudní revír se rozklá-
dá v členitém terénu Nedvědické vrchoviny 

Těžební areál Havírna
Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
13.–14. století

po obou stranách údolí řeky Svratky, je širo-
ký cca 1,5 km a dlouhý 5 až 7 km. V prosto-
ru mezi obcemi Horní Čepí a Koroužné byly 
v posledních letech terénním průzkumem 
zjištěny téměř tři desítky starých horních 
komplexů nebo jednotlivých děl, a to pře-
devším v podobě *obvalových tahů a polí, 
*pinek, štol a šachet, jejichž přesné časové 
zařazení není možné určit bez dalšího po-
drobnějšího průzkumu. V roce 1990 byla 
J. Sadílkem objevena lokalita Havírna, na 
které byl následně v letech 2000–2005 Ar-
cheologickým ústavem AV ČR v Brně, v. v. i. 
realizován komplexní povrchový průzkum, 
kterým byly zjištěny doklady těžby a osíd-
lení lokality již od poloviny 13. století.  
Ve 14. století pravděpodobně došlo k utlu-

1,4 km

	Detail	části	zídky	z	lomového	kamene.		
Foto	R.	Stránská	2015



městské knize mluví o propůjčení dědič-
ných štol, ležících v blízkosti vsí Hohenrod 
a Švařec. V letech 1957–1963 a 1989–1990 
proběhly na lokalitě větší geologické prů-
zkumné akce, kterými nebylo zjištěno vý-
znamnější zrudnění lokality, je proto prav-
děpodobné, že ve středověku byly stříbrem 
obohacené povrchové a přípovrchové žíly 
zcela vytěženy.
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Popis: Zaniklý středověký důlní komplex 
se nachází na severozápadním okra-
ji katastrálního území Štěpánova nad 
Svratkou v lesní trati Havírna, na svahu 
hlubokého údolí Záskalského potoka, jed-
noho z levých přítoků řeky Svratky, mezi 
hřebenem Kopanin (579 m n. m.) na se-
veru a Sokolí hory (629 m n. m.) na jihu. 
Na ploše více než 15 ha jsou v terénu  

mení těžebních i sídelních aktivit a násled-
ně k zániku celého areálu. V písemných 
pramenech není areál přímo doložen. Nej-
starší zprávou o těžbě stříbrných rud v této 
oblasti je mandát krále Václava I. z konce 
40. let 13. století, kde jsou zmiňovány stří-

brné doly, které na území doubravnického 
kláštera zabral Jimram z Medlova a prodal 
brněnským měšťanům. Nároky brněnské 
obce při horním podnikání v regionu lega-
lizovalo privilegium Václava II. z roku 1297. 
Dvojice zápisů z let 1348 a 1352 v brněnské 

	Dálkový	pohled	na	lokalitu.	Foto	R.	Stránská	2015

	Pohled	na	terénní	situaci	lokality.	Foto	R.	Stránská	2015



patrné především pozůstatky po dolování 
stříbrných rud (zejména galenitu a sfaleri-
tu) a také relikty výrobních a pravděpodob-
ně i sídelních objektů, doposud neověře-
ných. Část je situována na poměrně příkrém 
úbočí Sokolí hory v nadmořské výšce zhru-
ba od 400 do 500 m n. m. V menší míře se 
objekty objevují i na  pozvolnějším svahu 
Sokolí hory, až po vrstevnici 530 m n. m.  
Stopy po dolování v podobě množství růz-
ně hlubokých (3–4 m) prohlubní oválného 
nebo kruhového půdorysu s mohutnými 
obvaly jsou rozmístěny v téměř 300 metrů 
širokém pásu v délce až 700 metrů. V prud-
kém srázu severozápadní části lokality jsou 
dochovány otevřené zhruba kruhové těžní 
jámy o průměru 5–10 m a hloubce až 5 m. 
Patrně nejbohatší žilné pásmo bylo pravdě-
podobně vytěženo klasickou povrchovou 
dobývkou, dnes se tak v terénu projevuje 
jako téměř 100 metrů dlouhá skalnatá rok-
le s kolmými, až 5 metrů vysokými stěnami. 
Dalším terénním prvkem lokality jsou také 
četné terasy, bezprostředně navazující na 
těžební objekty, nebo umístěné v jejich 
blízkosti. Jedná se o terénní útvary o délce 
až několik desítek metrů, někdy s výskytem 
hutních strusek, soustředěné především ve 
střední části lokality. V některých případech 
jsou tyto terasy příčně přepaženy zídkami 
z nasucho kladeného lomového kamene, 
které mají pravděpodobně technický vý-
znam. Ve sráznějších severních částech lo-

kality se objevují i rozměrově menší terasy 
zhruba obdélného tvaru, někdy s patrnou 
kamennou destrukcí, které mohou být po-
zůstatky sídelních objektů. Ověření před-
pokládané obytné zástavby těchto menších 
teras ovšem může přinést pouze budoucí 
archeologický výzkum. [rs]

Literatura: Sadílek 1996; Doležel – Sadílek 
2004.

Okolí:
(1) Pivonice u Lesoňovic (ZR), zřícenina hra-
du Zubštejn: N 49°31‘48.92“, E 16°19‘36.26“ 
(3 km).
(2) Švařec (ZR), hornická kaple Nejsvětěj-
ší trojice: N 49°31‘23.02“, E 16°21‘4.91“  
(1 km).
(3) Štěpánov nad Svratkou (ZR), zřícenina 
hradu Kozlov: N 49°30‘1.57“, E 16°19‘45.98“ 
(2,7 km).
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	Zídky	z	lomového	kamene.	Foto	R.	Stránská	2015

Navigační bod: N 49°35‘16.08“,  
E 18°7‘8.45“.

Přístup: Jeskyně se nachází jižně od centra 
Štramberku, na severním svahu vrchu Ko-
touč, z centra města k ní vede Lašská nauč-
ná stezka Štramberk.

Význam: Světově proslulá lokalita, místo 
nálezu části spodní čelisti neandertálského 
dítěte. Tento významný objev byl učiněn 
pouhých 24 let po prvním tehdy známém 
nálezu pozůstatků neandertálců na epo-
nymní lokalitě v Německu, a jak se později 
zjistilo, 51 let od vůbec prvního nálezu to-
hoto druhu v jeskyni u belgického Engis. 
Nález šipecké čelisti významným způso-
bem zasáhl do tehdejších vědeckých sporů 
o existenci neandertálců.

Historie: V roce 1879 zahájil *archeologic-
ký výzkum jeskyně Šipka profesor novoji-
čínského gymnázia K. J. Maška, který zde 

Jeskyně Šipka
Štramberk, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Před 40 tisíci lety až novověk

26. srpna 1880 učinil nejvýznamnější objev, 
jenž proslavil tuto lokalitu po celém svě-
tě.  Zhruba 12 m od vstupu, před Jezevčí 
dírou, objevil v malém výklenku téměř na 
původním dně jeskyně (v hloubce 1,7 m), 
v blízkosti ohniště ze středního paleolitu 
část spodní čelisti neandertálského dítěte. 
Tento nález dnes již v originále bohužel ne-
existuje, čelist shořela v dubnu roku 1945 
při požáru zámku v Mikulově, tak jako vel-
ké množství jiných sbírek a významných ar-
cheologických nálezů, které zde byly uscho-
vány. Dochovaly se ale odlitky, fotografie 
a rentgenové snímky čelisti.

Popis: Jeskyně Šipka se nachází na severním 
svahu z větší části těžbou vápence zlikvi-
dovaného vrchu Kotouč, který je součástí 
Štramberského krasu tvořeného izolovaný-
mi ostrovy druhohorních jurských vápenců. 
Jedná se o poměrně malou jeskyni, dělící se 

0,4 km

	Jeskyně	Šipka.	Foto	M.	Zezulová	2015
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za vchodovou částí do dvou chodeb – Je-
zevčí díry a Krápníkové chodby. Z archeolo-
gického výzkumu pochází bohatá kolekce 
kostí fauny mladšího pleistocénu (zejména 
jeskynní medvěd, dále pak také lev, hyena, 
bobr, jelen, kamzík, nosorožec srstnatý aj.) 
a také pozůstatky po přítomnosti člověka. 
Kromě neandertálské čelisti bylo v sedi-
mentech jeskyně odkryto středopaleolitic-
ké ohniště (mousterien) a získán byl také 
rozsáhlý soubor kamenných nástrojů vyro-
bený převážně z místního rohovce. Další 
dvě ohniště i kamenné a kostěné nástroje 
jsou řazeny do mladého paleolitu (gravet- 
tien, magdalenien). Z ještě mladších obdo-
bí pravěku zde bylo nalezeno několik bron-
zových předmětů z pozdní doby bronzové 
(*depot uložený v keramické nádobě) a ke-
ramika kultury popelnicových polí. Tyto ná-
lezy pravděpodobně souvisí s *hradištěm 
kultury lužických popelnicových polí na již-
ním svahu vyššího z dvojice vrcholů Kotou-
če. V 19. století bylo ještě valové *opevnění 
tohoto hradiště patrné tak, že bylo možné 
určit celou jeho rozlohu, severní část průbě-

hu *valu byla dokonce viditelná ještě v roce 
1943. Dnes je, kromě zbytku tohoto valu 
v délce pouhých několika metrů, hradiště 
zcela zničeno vápencovým lomem. Jeho 
odhadovaná původní rozloha však činila asi 
13 hektarů. K nejvýznamnějším nálezům 
z plochy Kotouče patří zejména několik 
pozdně bronzových depotů. Lokalita byla 
osídlena ovšem už v neolitu, později pak 
v době halštatské, pozdní době laténské 
a ve středověku. 
Nedaleko od Šipky se nacházela, dnes již 
zničená, jeskyně Čertova díra, která na-
štěstí také neunikla pozornosti badatelů  
v 19. století. Pochází odsud nálezy ze střed-
ního a pozdního paleolitu, dále pak z eneo- 
litu, doby bronzové a halštatské. Ve 2. po-
lovině 15. století byla v jeskyni Čertova díra 
padělatelská mincovní dílna. [mz]

Literatura: Dohnal 1988; Grepl 1998; Čiž-
mář 2004; Matoušek – Jenč – Peša 2005.

Okolí:  
(1) Štramberk (NJ), dnes již zničené hradiště  

z pozdní doby bronzové na Kotouči:  
N 49°35‘3.64“, E 18°6‘47.52“ (600 m).
(2) Štramberk (NJ), hrad Štramberská Trů-
ba: N 49°35‘32.23“, E 18°6‘58.22“ (600 m).
(3) Kopřivnice (NJ), osídlení púchovské kul-
tury na Váňově kameni: N 49°35‘26.65“,  
E 18°7‘46.57“ (900 m).
(4) Kopřivnice (NJ), hrad Šostýn:  
N 49°35‘10.93“, E 18°9‘25.87“ (2,7 km).

	Jezevčí	díra	(vlevo)	a	Krápníková	chodba.	Foto	M.	Zezulová	2015

	Kotouč.	Foto	T.	Tichá	Krasnokutská



100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska

Navigační bod: N 49°20‘20.05“,  
E 16°26‘23.98“ (vstup).

Přístup: Od autobusové zastávky Tišnov,  
Trnec po modré turistické značce 380 m 
vzhůru ulicí Trnec, vlevo kolem dětského 
hřiště do lesa k rozcestníku a dále cestou 
vlevo 100 m k poloze Na Spravedlnosti.

Význam: Významný doklad výkonu hrdelní-
ho práva. Archeologicky zkoumané základy 
šibenice.

Historie: Středověké jádro Tišnova se roz-
kládá při jižním a jihovýchodním okraji 
kopce Květnice. Tišnov se uvádí roku 1240 
jako trhová ves, která připadla ke klášteru 
cisterciaček Porta Coeli již po jeho založení 
královnou Konstancií roku 1232. V majetku 
kláštera zůstal Tišnov až do jeho zrušení 
roku 1782 Josefem II. Již před rokem 1335 
vedl obec rychtář, který se řídil podle br-
něnského práva včetně hrdelních případů.  

370 371Pozůstatky šibenice  Tišnov, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

na tehdejším Horním náměstí, *stínadlo 
za Humpolkou a na holém návrší Klucani-
ny z dálky viditelná *šibenice (a). Díky pí-
semným záznamům z brněnského kopiáře 
vedeného mezi lety 1599–1616 jsou známy 
jména popravených odsouzenců na tišnov-
ské šibenici a v jakém roce byl rozsudek 
proveden. V roce 1599 byl v Tišnově obě-
šen Řehoř Kotas, 1602 Šimek Holý a 1613 
Bartoň Motyčka. Jejich poslední cesta ved-
la patrně dnešní ulicí Brněnskou, kolem 
Humpolky z města ven a od roku 1713 přes 
kapli sv. Anny, jako možného místa posled-
ního rozloučení. Dnes její přibližnou polo-
hu připomíná litinový kříž (C), umístěný na 
travnatém ostrůvku mezi ulicemi Trnec, Na 
Nové a Mrštíkovou. Šibenice fungovala ur-
čitě již od konce 16. století do roku 1754, 
kdy byl dekretem Marie Terezie zrušen 
městský soud v Tišnově a jeho kompetence 
byly přeneseny do Brna. Po těchto refor-
mách hrdelního práva došlo k postupnému 
odstraňování a zániku popravišť. Na polo-
hu šibenice na Klucanině odkazuje veduta 
Tišnova z roku 1728 od K. J. Vokouna, ale 
její přesné místo doložil až *archeologický 
výzkum v roce 2014 pod vedením J. Ungera.

Pozůstatky šibenice
Tišnov, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

17.–18. století

Brněnská městská rada jako nadřízený or-
gán rozhodovala o formě potrestání odsou-
zeného a tišnovský soud rozsudek realizo-
val. Jako nástroj k výkonu hrdelního práva 
byl v Tišnově používán *pranýř před radnicí 

	Odhalené	základy	šibenice	po	archeologickém	
výzkumu.	Foto	M.	Sysel,	V.	Kappel	2014

0,5 km

Popis: Relikt šibenice se nachází na terase 
v jižním svahu vyvýšeniny Klucanina, která 
se rozkládá na východním a jihovýchodním 
okraji obce nad cestou z Tišnova do Dráso-
va. Archeologickým výzkumem byly odha-
leny základy mírně lichoběžníkovitého tva-
ru o délce stran přes pět metrů, které jsou 
v rozích zesílené. Kamenné zdivo bylo za-
chováno do výšky 30 až 50 cm nad podloží. 
Rozšíření v rozích souvisí zřejmě se sloupy, 
na které byla položena břevna. Na jihozá-
padní straně bylo znatelné přerušení zdiva, 
které může naznačovat místo vstupu. Při 
výzkumu byly nalezeny cihly, zlomky skla, 
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knoflíky, zvířecí a lidské kosti v neanato-
mické poloze, hřebíky, část železného plátu 
patrně dveřního kování s otvory pro hře-
by, a zlomky keramiky datované od 17. do  
18. století. Keramika souvisí pravděpodob-
ně se stavbou, opravami či zánikem šibeni-
ce. Antropologickým rozborem nalezených 
kosterních ostatků z vnitřního prostoru šibe- 

Okolí: 
Předklášteří (BO), středověké osídlení v jes-
kyni na výšině Kozí brada: N 49°20‘35.27“,
E 16°24‘17.03“(2,6 km).
(2) Železné (BO), pravěké hradiště:  
N 49°21‘51.48“, E 16°26‘52.77“ (2,9 km).
(3) Předklášteří, (BO), středověká fortifika-
ce na kopci Čepička: N 49°21‘10.74“,  
E 16°23‘15.07“ (4,1 km).

Detektorovým průzkumem byly nalezeny 
dva hladké arsenbronzové knoflíky datova-
né do 2. poloviny 18. století. Dalším *arte-
faktem z horní části zkoumané cesty je vět-
ší polovina stříbrného šestikrejcaru císaře 
Leopolda I., raženého v kremnické mincov-
ně. Lokalitu lze vnímat jako významný do-
klad hrdelního práva na Moravě, ověřený 
archeologickým výzkumem. [ak]

Literatura: Doležel a kol. 2013; Pěnička 
2014; Unger 2014; Divíšek a kol. 2015.

	Ochráněné	základy	šibenice	(před	záměrem	jejich	prezentace)	s	vyhlídkou.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Cesta	k	šibenici.	Foto	A.	Knechtová	2015

	Veduta	Tišnova	z	roku	1728	od	K.	J.	Vokouna.	Archiv	města	Brna.	Výřez	se	stínadlem,	kaplí	sv.	Anny	a	šibenicí.	
Popisky	:	č.	1	–	kostel	sv.	Václava,	č.	2	–	fara,	č.	3	–	radnice	s	pranýřem	před	průčelím,	č.	16	–	dům	U	Bílého	lva,	
č.	28	–	Klucanina	–	obecní	pozemky	(obecní	vrch	a	les	Klucanina),	č.	29	–	šibenice,	č.	30	–	stínadlo	a	č.	13	–	
kaple	sv.	Anny

nice bylo určeno minimálně 13 jedinců. 
Část přístupové komunikace (B) byla ur-
čena na základě vyhodnocení *lidarových 
dat a *archeologického průzkumu. V lese 
byly identifikovány nevýrazné sníženiny, 
které mohou být zbytky úvozové cesty 
vedoucí obloukem k šibenici. Její spodní 
část se nedá díky zástavbě rekonstruovat.  

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska372 373Pozůstatky šibenice  Tišnov, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj
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Navigační bod: N 49°36‘47.39“,  
E 16°46‘24.55“; N 49°35‘22.16“,  
E 16°51‘39.30“; N 49°35‘28.24“,  
E 16°46‘54.91“ (Durana).

Přístup: Od autobusové zastávky Jaromě-
řice, Nadevsí po silnici východním směrem 
k obci Šubířov, po 1,7 km u samoty Dobra-
čov odbočit jižně k lesu; od vlakového ná-
draží v Konici po ulici Jiráskova západním 
směrem a dále 1,7 km po okresní silnici 
a podél cyklostezky 5028 k lesu Březina; 
z autobusové zastávky Úsobrno, závod po 
žluté turistické stezce cca 2,1 km, potom od 
odbočky pokračovat stále po žluté 450 m  
k Duraně, jiná varianta je od autobusové 
zastávky Šubířov pokračovat západním 
směrem cca 200 m po žluté a červené tu-
ristické stezce, poté odbočit jižním smě-
rem a pokračovat po žluté 2,5 km a od 
odbočky pokračovat stále po žluté 450 m 
k Duraně.

374 375Jevíčská cesta a středověká fortifikace Durana  Úsobrno, okr. Blansko, Jihomoravský kraj; ...

meny někdy se značkou (Sadek) a dalšími 
pomístními názvy. Mezi těmito hraničními 
body je jmenována i veřejná cesta z Jevíč-
ka do Konice „…ad viam publicam, que 
via de Gewiczko dirigitur versus Konicz…“. 
Jevíčskou cestou je označen úsek jedné 
z nejvýznamnějších komunikací středověku 
na našem území. Je součástí dálkové trasy 
z Prahy do Olomouce a dále do Krakova, 
vedoucí přes Litomyšl, zemskou bránu „Na 
Trstenici“, kolem *hradiště Mařín u Kře-
nova, raně středověkou osadu u kostela  
sv. Bartoloměje u Jevíčka, přes pozdější 
Jevíčko a Konici dále do Olomouce. Nadre-
gionální význam trasy dokládá také formu-
lace v listině Alberta ze Šternberka z roku 
1281, kterou se určovala poloha později 
zaniklé vsi Lučice olomouckou městskou 
branou, jež se obracela ke Konici. Samotné 
město Jevíčko vzniká v 50. letech 13. století, 
jeho předchůdcem však byla trhová (?) osa-
da ze 12. a 1. poloviny 13. století u kostela  
sv. Bartoloměje (D) cca 1,8 km severozápad-
ně od Jevíčka, která dožívala až do 14. sto-
letí. Z falza privilegia jevíčské rychty k roku 
1258 vyplývá, že v Jevíčku se kromě mýta 
vybíralo i clo. Stáří soustavy úvozových cest 
vedoucí několika větvemi přes Úsobrno, 
Jaroměřice směrem na Šubířov dokládá 
např. nález železné velkomoravské ostruhy 
s ploténkami z 9. století z trati Dobračov. 
Že cestování zalesněnou krajinou Drahan-
ské vrchoviny nebylo vždy bezpečné, doklá-
dá samotný název lesa mezi Jaroměřicemi 
a Šubířovem, který je již na Komenského 
mapě Moravy z roku 1627 označen jako 
Loupežník „Laupeznjk mons“. Na konci  
18. století zde měl dle lidových pověstí řádit 
loupežník Franta Žlíbek. S možnou strážní 
funkcí a ochranou komunikace zřejmě sou-
visí drobná středověká *fortifikace na kopci 
Durana (625,8 m n. m.), ležící 1 km východ-
ně od obce Úsobrno. Původně byla díky své 
poloze u Úsobrna tato fortifikace pokládá-
na za centrum tzv. Úsobrněnské provincie 
11. až 1. poloviny 13. století. Samotná vesni-
ce Úsobrno je však až produktem vrcholně 
středověké *kolonizace a své jméno nese 
v souvislosti s majetkovými spory během 
kolonizace ve 13. století, ve smyslu patřící 
k území Úsobrněnska. I samo nezvyklé jmé-
no Durana je odvozeno od Durancie, man-
želky olomouckého údělníka Oty III., která 
byla ruského původu. Olomoucké kněžny 
měly tradičně na Malé Hané své věnné ma-

Jevíčská cesta a středověká 
fortifikace Durana
Úsobrno, okr. Blansko, Jihomoravský kraj; Konice, okr. Olomouc, Olomoucký kraj; 

Jaroměřice, okr. Svitavy, Pardubický kraj

8. až 19. století

Význam: Dochované terénní relikty dálko-
vé trasy z období středověku v podobě ně-
kolika větví a systémů zaniklých úvozů.

Historie: Jevíčská cesta se poprvé v písem-
ných pramenech objevuje ve falzu z roku 
1200, jímž moravský markrabě Vladislav Jin-
dřich údajně potvrdil hradišťskému klášteru 
dvůr a trhovou ves Knínice s příslušenstvím, 
sousedními vesnicemi Šebetovem, Cetkovi-
cemi a Uhřicemi, a přilehlé lesní území, jak 
jej daroval již jeho zakladatel, olomoucký 
kníže Ota I. spolu se svou manželkou Eufé-
mií roku 1078. Samotná listina je klášterním 
falzem, ovšem pochází ze 70. let 13. století, 
z doby vrcholících sporů mezi šlechticem 
Albertem z Lešan a olomouckým klášterem 
Hradisko o hranice horečně kolonizované-
ho území Drahanské vrchoviny. Obsahu-
je tedy podrobný výčet hraničních bodů, 
tvořených přírodními hranicemi v podobě 
pramenů, kopců a rozvodí, ale i umělými 
hraničními znameními – hraničními kopa-
mi (Rachowkop, Bochency), vsazenými ka-

	Svazek	úvozů	u	Lavičné	západně	od	Šubířova.		
Foto	J.	Novák

2 km (Dobračov); 2,7–3,1 km (Durana)

jetky a právě kněžna Durancie obdarovala 
Klášterní Hradisko dílem lesů na západních 
svazích Drahanské vrchoviny, z nichž nej-
vyšší kopec této majetkové držby nesl její 
jméno. Z okrouhlé fortifikace o průměru 
až 60 m pochází keramika, datovaná do 
15. století, což potvrdil i zjišťovací výzkum 
z roku 2012. Konice byla v raném středo-
věku centrem rozsáhlého zeměpanského 
statku, sahajícímu od Kladecka na severu až 
k Plumlovsku na jihu. Na západě sousedil 
tento zalesněný statek s majetkem kláštera 
Hradisko a na východě se statky drobných 
feudálů na Ludmírovské vrchovině a Pře-
myslovické pahorkatině. Název Konice zna-
mená staročesky stáj pro koně. Chov koní 
zde byl velmi rozšířen, svědčí o tom i desko-
vý zápis z roku 1387. V Konici existoval ze-
měpanský dvorec se správcem (sub)vilikem 
Janem, později Albertem z Lešan, který po 
zmatcích po bitvě na Moravském poli roku 
1278 uzurpoval jižní část Konicka. Na konci 
13. století zde bylo vysazeno městečko, při-
pomínané roku 1351.

Popis: Samotné relikty historických komu-
nikací se nám do současnosti dochovávají 
v podobě úvozových cest mnohdy tvoře-
ných až několika desítkami *úvozů (tzv. 
soustava či systém úvozových cest). Sa-
motná trasa či širší koridor dálkové cesty 
může mít řadu variant a větví, využívaných 
s různou intenzitou, a dost často i v závis-
losti na klimatických podmínkách. Největší 
svazky úvozových cest (více než 40) lze na-
lézt v lesní trati Dobračov (a) a sledovat je 
lze stoupáním až k obci Šubířov, kde se při 
jihozápadním okraji obce tato větev setká-
vá s dalšími dvěma, stoupajícími z Nového 
Dvora severně a jižně kolem vrchu Lavičná 
(625 m n. m.). Další velmi rozvětvený systém 
úvozů se dochoval v trase dnešní silnice Šu-
bířov–Konice, kde se v lese Březina nachází 
severně i jižně kolem silnice zhruba 40 úvo-
zů, kterými se zahajoval sestup do údolí Ro-
mže ke Konici. V oblasti probíhal rozsáhlý 
projekt Výzkum historických cest v oblasti 
severozápadní Moravy a východních Čech. 
Na vrcholu kopce Durana (B) se nachází 
středověká fortifikace nepravidelně kru-
hovitého půdorysu o průměru 50–60 m.  
Vnitřní plocha o rozměrech 45 × 50 m je 
ohraničená širokým valem a 4 až 6 m ši-
rokým okružním příkopem. Zbytky menší 
hospodářské zástavby se mohly nacházet 
v jižní části areálu na mírném svahu. Na 
samotném vrcholku lze očekávat hlavní 
budovu. Malé zlomky *mazanice, zjištěné 



archeologickou sondáží, ukazují na jedno-
duchou dřevohliněnou zástavbu nemající 
dlouhého trvání, což podporuje i skromný 
nálezový fond. V plochém terénu asi 500 m  
jihovýchodně od fortifikace se v lesním te-
rénu v trati Paseky nachází velmi zřetelné 
pozůstatky mezní *plužiny (C). Ta je tvoře-
na přibližně 12 výraznými pásy s  mezemi 
a vysbíranými kameny, orientovanými po 
vrstevnicích zhruba ve směru východ–zá-
pad. Celkem mohlo být pásů plužiny až 20. 
Plužina se nachází poměrně daleko od do-
loženého osídlení, více než 2 km od vesnice 
Skřípov. Může proto buď souviset s nezná-

mou zaniklou vesnicí, nebo sloužila přímo 
jako hospodářské zázemí fortifikace na 
kopci Durana. [hd, pš]

Literatura: Nekuda, V. – Unger, J. 1981; Boli-
na – Šlézar 2006; Cendelín – Bolina – Adam 
2010; Kouřil 2010; www_Úsobrno; Vrána 
2014.

Okolí: 
(1) Biskupice u Jevíčka (SY), trať Hrubé 
Kolo, pravěké hradiště: N 49°38‘43.28“,  
E 16°45‘53.90“ (6,2 km).
(2) Zálesí u Jevíčka (SY), Plankenberk, zříce-

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska376 377Jevíčská cesta a středověká fortifikace Durana  Úsobrno, okr. Blansko, Jihomoravský kraj; ...
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nina hradu: N 49°38‘51.05“, E 16°46‘59.02“ 
(6,3 km).
(3) Velké Opatovice (BL), trať Opatovické 
Hradisko, pravěké a raně středověké hradi-

ště: N 49°35‘57.32“, E 16°40‘16.46“ (8 km).
(4) Křenov (SY), Mařín, raně středověké 
hradiště (8. až 12. století): N 49°40‘21.46“, 
E 16°38‘46.66“ (13 km).

	Svazek	úvozů	u	Lavičné	západně	od	Šubířova.	Foto	J.	Novák

Navigační bod: N 49°31‘21.8“,  
E 17°45‘14.76“.

Přístup: Po silnici z Teplic nad Bečvou do 
Opatovic, lokalita leží na ostrožně přibližně 
150 m jihovýchodně od křižovatky se silnicí 
na Ústí. 

Význam: Dochované terénní relikty velko-
moravského hradiště s několika pásy opev-
nění a možným vztahem k průběhu dálko-
vých komunikací.

Historie: *Hradiště poprvé uvedl do lite-
ratury F. Přikryl již roku 1891, bylo však 
původně považováno za pravěké. Za slo-
vanské bylo označené až I. L. Červinkou 
a později roku 1942 také za středověké. 
Červinka také roku 1942 vyhotovil plán 
hradiště. Podrobný popis lokality pochází 
z roku 1948 od J. Kšíra, bývalého olomouc-

Raně středověké hradiště 
Hradištěk
Ústí, okr. Přerov, Olomoucký kraj

9. století – 1. polovina 10. století

kého vrchního městského technického 
rady. Lokalita nebyla prozatím příliš archeo- 
logicky zkoumána, zjišťovací *archeolo-
gický výzkum zde proběhl až roku 1988.  
Archeolog M. Šmíd z Ústavu archeologické 
památkové péče Brno na hradišti položil 
čtyři sondy. Zjistil slabou *kulturní vrstvu 
se středohradištní keramikou a sídlištní 
objekt s keramikou a osteologickými ná-
lezy, zahloubený do vápencového podloží 
a datovaný taktéž do středohradištního 
období. V roce 2000 byl digitalizován cel-
kový plán lokality od P. Kouřila a hradiště 
bylo vyhodnoceno J. Peškou a M. Plačkem 
v roce 2002. Předpokládá se strážní funkce 
hradiště při přechodu blízké Bečvy na dál-
kové tzv. Krakovské cestě, patrně v kontex-
tu slezských časně středověkých *opevnění. 

0,5 km

	Přerušení	opevnění	v	místě	současného	vstupu	do	
areálu	hradiště,	pohled	od	jihovýchodu.	Foto	P.	Šlézar
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Nedaleko od hradiště v Ústí (5 km) byl na 
vrchu Strážné u Kelče v roce 1938 náhodně 
objeven velký *depot zlomkového stříbra, 
tzv. Kelečský depot. Obsahoval 247 celých 
mincí ražeb z Byzance, Francie, Anglie, 
Čech a Itálie. Navíc přes 1000 zlomků mincí, 
z toho 875 arabských mincí a 237 zlomků 
stříbrných šperků. Poklad byl ukryt po roce 
1011. Depot byl částečně rozprodán a roz-
chvácen, část se dostala do okolních muzeí 
v Přerově, Olomouci a Brně.

Popis: Na nepříliš nápadné ostrožně ovál-
ného tvaru nad řekou Bečvou se v nadmoř-
ské výšce 280 m nachází hradiště s dobře 
patrnými relikty opevnění. Hradiště o vý-
měře 3 ha má fortifikaci dochovanou nej-

lépe na nejpřístupnější jihovýchodní straně. 
Zde se nalézá 45 m široký pás čtyř souběž-
ných *valů o délce asi 150 m. Valy jsou do-
chovány do výšky 5 až 7 m, krajní jsou nižší, 
přibližně 2 m. Na severní straně je pásmo 
ukončeno příčnou kratší hradbou s nepříliš 
jasným účelem (vstupní partie?). Na jižní 
straně přechází fortifikace do prudkého 
srázu potoka, kde se postupně vykliňuje. 
Vrcholové plató má v jednom místě náznak 
odsazení v podobě vnitřní terénní úpravy 
nebo menšího valu. Dnešní uměle prora-
žený vstup v jihovýchodní části nemusí být 
shodný s původním vstupem do areálu hra-
diště. Náznak původního vstupu se zřejmě 
nachází na severovýchodním konci opev-
nění. Lokalita je v současnosti zalesněna 
a zarostlá mocně vyvinutým bylinným a ke-
řovým patrem. [hd, pš]

Literatura: Šmíd 1991; Lutovský 2001; Peška 
– Plaček 2002; Čižmář 2004.

Okolí: 
(1) Hranice, Svrčov (PR), zřícenina hradu:  
N 49°32‘14.46“, E 17°44‘50.89“ (1,6 km).
(2) Hranice (PR), pravěké rovinné sídliště:  
N 49°32‘36.62“, E 17°45‘24.11“ (2,3 km).
(3) Hranice (PR), historické jádro města:  
N 49°32‘53.16“, E 17°44‘5.00“ (3 km).
(4) Týn nad Bečvou, Helfštýn (PR), zříceni-
na hradu: N 49°31‘2.97“, E 17°37‘39.85“  
(9 km).
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	Letecký	pohled	na	Hradištěk	od	jihu.	Foto	M.	Kalábek	2015

	Vrchol	kopce	Strážný.	Pomník	s	pamětní	deskou	upomínající	na	nález	Kelečského	pokladu	z	roku	1938.	V	pozadí	
krajina	Kelčské	pahorkatiny.	Foto	Z.	Schenk
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Navigační bod: N 49°0‘58.06“, E 16°22‘6.53“.

Přístup: Pěšky z obce Vedrovice jihozá-
padním směrem přibližně 700 m, lokalita 
se rozkládá na zemědělské půdě po obou 
stranách silnice.

Význam: Rozsáhlé a archeologicky syste-
maticky prozkoumané naleziště z mladší 
doby kamenné, skládající se z ohrazeného 
sídliště, pohřebiště a kultovního areálu, 
jehož význam přesahuje hranice regionál-
ního prostoru.

Historie: Nálezy na katastru obce byly uči-
něny již v 19. století, prokopané kostrové 
hroby zde uvádí například J. Woldřich již 
v roce 1890. Kostrové hroby z období neo- 
litu byly ničeny zejména při těžbě hlíny ve 
Vinklerově cihelně na počátku 20. století. 
Lokalita byla intenzivně systematicky zkou-
mána v letech 1961–1998 pracovníky Mo-
ravského zemského muzea v Brně V. Ond-

382 383Pravěký areál Široká u lesa  Vedrovice, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

kou, činila 14 ha, nebyla však celá obydlena 
současně. Ze starší fáze kultury s lineární 
keramikou zde byla nalezena desítka tzv. 
*dlouhých domů nadzemní kůlové kon-
strukce s délkou až 40 m. Podél jejich stěn 

Pravěký areál Široká u lesa
Vedrovice, okr. znojmo, Jihomoravský kraj

5700–5000 př. Kr.

rušem a A. Humpolovou. *Archeologický 
výzkum zdejšího komplexu sídliště, pohře-
biště a sociokultovní architektury v trati Ši-
roká u lesa podstatně rozšířil poznání o ži-
votě a vztazích prvních zemědělců v mladší 
době kamenné. V trati Široká u lesa pro-
váděl systematický terénní *archeologický 
průzkum stanice z počátku mladšího pa-
leolitu v letech 1982–1983 také K. Valoch, 
který našel na zkoumané ploše přibližně 
20 000 artefaktů z rohovce, pocházejícího 
z nedalekého těžebního areálu v Krumlov-
ském lese, a zbytky soudobých ohnišť. Ná-
lezy byly seskupeny do několika kumulací, 
které obsahovaly velké procento listovitých 
hrotů, šlo tedy zřejmě o místo jejich výroby.

Popis: Rozsáhlý pravěký sídelní, kultovní 
a pohřební areál se rozkládá na sprašovém 
podloží jihozápadně od obce Vedrovice po 
obou stranách silnice, v polních tratích Ši-
roká u lesa a Za dvorem. Celková plocha, 
osídlená lidem kultury s lineární kerami-

	Letecký	snímek	odkryté	části	rondelu	kultury	
s	moravskou	malovanou	keramikou,	pohled	od	
jihozápadu.	Foto	J.	Kovárník,		90.	léta	20.	století

0,5 km

byly zahloubeny stavební jámy, v několika 
z nich byly uloženy lidské pohřby. Kromě 
dalších běžných sídlištních objektů zde byly 
nalezeny četné pece na vypalování kera-
miky, které kromě běžného kuchyňského 
inventáře obsahovaly i nálezy rituálního 
charakteru, například býčí hlavičku. V dal-
ší fázi kultury s lineární keramikou bylo 
téměř celé sídliště ohrazeno *příkopem. 



Tato plocha byla zhruba obdélného tvaru 
s rozměry 425 × 275 a byla delší osou orien-
tovaná ve směru severozápad–jihovýchod 
(a). Příkop vanovitého tvaru byl více než  
2 m široký a 1,2 m hluboký, v severozápad-
ní části ohrazení nebyl jeho průběh zachy-
cen – není jasné, jestli zde chyběl, nebo zda 
se jej nepodařilo zjistit. V průběhu tohoto 
příkopu byly zjištěny dva vstupy – *brána 
v jihozápadní části areálu (B) byla objeve-
na *geofyzikálním měřením, druhá byla 
zjištěna v jihovýchodním rohu opevnění 
(C). Tato brána byla porušena příkopem 
kultury s moravskou malovanou keramikou 
(D); dalším výzkumem a leteckým snímko-
váním bylo zjištěno, že se jedná o *rondel 
se čtyřmi vstupy, tvořený jednoduchým pří-
kopem. Jeho průměr činil 75–80 m, příkop 
o šířce 6–8 m byl hluboký až 4,2 m. Geo-
fyzikálním měřením byl jižně od rondelu 
objeven další ohrazený útvar – *rondeloid 
ve tvaru lichoběžníku s oblými rohy (E), 
s rozměry 201 × 188 m, s příkopem hlubo-
kým do 2,6 m. Příkop rondeloidu porušuje 
starší obdélné ohrazení kultury s lineární 
keramikou, ale jeho časové zařazení není 
jasné, je buď shodné s rondelem, případně 
byl příkop vybudován o něco dříve. Severně 
od sídelního areálu bylo v letech 1975–1982 
prozkoumáno pohřebiště kultury s lineární 
keramikou (f), které se svým počtem 96 
kostrových hrobů řadí mezi největší *nek-
ropole z mladší doby kamenné ve střední 
Evropě. Vedrovické naleziště bylo význam-
ným pravěkým *sociokulturním areálem. 
Strategicky je důležitá rovněž jeho malá 

vzdálenost od Krumlovského lesa, význam-
ného pravěkého těžebního, zpracovatel-
ského a snad i kultovního areálu. Vedrovic-
ké sídliště mohlo sloužit i jako zemědělské, 
řemeslnické, obchodní a kultovní centrum 
tohoto regionu, kde v souvislosti s rohov-
covými doly zjevně probíhaly čilé kontakty 
s obyvateli vzdálených oblastí, kteří tento 
těžební areál navštěvovali. Pravěký areál ve 
Vedrovicích není v terénu viditelnou archeo- 
logickou památkou, byl však do seznamu 
zařazen pro svůj nadregionální význam 
a pro ilustraci přínosu letecké archeologie 
pro identifikaci struktur, které nemají vi-
ditelné stopy v terénu. Představu o jeho 
lokalizaci a vzhledu si je třeba udělat podle 
plánku a jeho vizualizace v mapě. [dv]

Literatura: Podborský a kol. 1993, 1999; 
Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002.

Okolí:
(1) Moravský Krumlov (ZN), pravěký tě-
žební areál Krumlovský les: N 49°2‘16.87“,  
E 16°24‘20.05“ (3,7 km).
(2) Olbramovice u Moravského Krumlova 
(ZN), pravěké hradiště Leskoun, téměř zni-
čené lomem: N 49°0‘30.09“, E 16°21‘51.66“ 
(900 m).
(3) Moravský Krumlov (ZN), pravě-
ké hradiště Mokrý žleb: N 49°1‘56.99“,  
E 16°21‘42.91“ (1,9 km).
(4) Vedrovice (ZN), muzeum a informač-
ní centrum s pravěkou expozicí v čp. 327:  
N 49°1‘12.59“, E 16°22‘35.58“ (700 m).
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Navigační bod: N 50°8‘0.72“, E 17°33‘46.94“.

Přístup: Jižně od Města Albrechtice, z osa-
dy Burkvíz na západ po cestě do sedla mezi 
vrchy Rozdíl a Hraničná,  pak po lesní pěši-
ně jihovýchodním směrem na vrchol kopce 
Oldřich.

Význam: Doklad jednoduchého opevněné-
ho sídla z doby kolem poloviny 13. století, 
které vzniklo při kolonizaci nového území 
v západní části Opavské provincie. Předpo-
kládá se, že hrad mohl zdejším kolonistům 
sloužit jako útočiště.

Historie: *Hrad Luginsland (mladší ně-
mecký název) není zachycen v písemných 
pramenech. Historikům byl znám ovšem 
už v 90. letech 19. století.  V letech 1935 
a 1940 lokalitu archeologicky zkoumal la-
borant Slezského muzea v Opavě W. Tietze. 
Kromě významných zjištění o podobě hra-
du poskytly tyto výzkumy také rozsáhlou 

Středověký hrad Luginsland
Vraclávek, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

3. čtvrtina 13. století – polovina 14. století

kolekci archeologických nálezů čítající té-
měř dva tisíce kusů, a to zejména keramiky 
a kovových předmětů.

Popis: Pozůstatky hradu leží na nejvyšším 
vrcholu hřebene mezi obcemi Vraclávek 
a Burkvíz nad údolím řeky Opavice. Hrad 
byl tvořen ze dvou částí – vlastního jádra 
a malého *předhradí. Centrální část (tzn. 
jádro hradu) byla uměle upravena do plo-
šiny s mírně oválným půdorysem o roz-
měrech asi 60 × 40 m a byla obehnána 
do současné doby velmi dobře viditelným 
příkopem a *valem. Příkop se současnou 
šířkou 4–6 m a hloubkou 2–4 m je nepo-
chybně částečně zaplněný. Kamenný val 
je široký 2,5–3 m. V severozápadní části 
jádra hradu zjistil *archeologický výzkum 
základy pravděpodobně ústřední věžovité 
stavby o půdorysu zhruba 14 × 13 m, se 
zdivem o šířce 2,8–3 m. Při archeologickém 

2,3 km

	Luginsland.	Foto	F.	Kolář

	Výzkum	z	roku	1965,	pohled	na	plochu	výzkumu	od	západu.	Foto	archiv	MZM	Brno
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	Hradní	příkop.	Foto	M.	Zezulová	2014

	Půdorysné	zaměření	hradu.	Podle	Kouřil	–	Prix	–	Wihoda	2000

výzkumu zde byla rovněž odkryta rozsáhlá 
požárová vrstva s přepálenou *mazanicí, 
která dokládá násilný zánik hradu a jeho 
částečně dřevohliněnou (možná hrázdě-
nou) konstrukci. V příkopu jsou v současné 
době patrné dva objekty, jež můžeme s nej-
větší pravděpodobností v obou případech 
označit za pozůstatek novodobé činnosti 
na lokalitě v 19. a na začátku 20. století. 
Na severní straně je viditelná zahloubená 
terénní deprese a v západní části příkopu 
se nachází kamenná studna.
Malé předhradí podkovovitého tvaru o roz-
měrech zhruba 70 × 40 m leží severozápad-
ně od centrální části hradu a je chráněno 

valem a příkopem, v současné době již jen 
velmi málo patrnými.
Nálezy získané archeologickým výzkumem 
představují většinou zlomky keramických 
nádob datovaných do 2. poloviny 13. až  
1. poloviny 14. století. Nalezeno bylo také 
220 kusů kovových předmětů. Jedná se 
zejména o různé typy hřebíků, jsou za-
stoupeny také dveřní kování a zámky. Část 
kovových zlomků patří ale také k výbavě 
jezdce (ostruhy, stupadlo třmene, přezky) 
a výstroji koně (udidla, podkovy), do kate-
gorie militárií náleží i několik kusů hrotů 
šípů a železná sekera. [mz]



Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wi-
hoda 2000.

Okolí:
 (1) Krnov–Kostelec (BR), halštatské výšinné 
opevněné sídliště na Kosteleckém vrchu:  
N 50°5‘9.56“, E 17°39‘24.29“ (8,6 km).
(2) Vrbno pod Pradědem (BR), zříceni-
na hradu Freudenstejn: N 50°5‘42.78“,  
E 17°25‘9.32“ (11 km).
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	Plocha	hradu.	Foto	M.	Zezulová	2014

Navigační bod:  N 49°12‘18.75“,  
E 17°25‘37.88“.

Přístup: Naproti myslivně, u křižovatky 
na cestě do Nové Dědiny směrem z Vrbky 
u Sulimova, je umístěna informační tabule 
upozorňující na mohylník v rámci naučné 
stezky. Mohylník se nachází v lese, v tra-
ti „Tabarky“, asi 150 m severovýchodním 
směrem od informační tabule.

Význam: Raně středověký mohylník s do-
klady kostrového způsobu pohřbívání.

Historie: Pod novou myslivnou v trati „Ta-
barky“ prozkoumali v 80. letech 19. století 
J. Wankel a F. Přikryl 21 *mohyl. Roku 1909 
tam dalších 9 mohyl prokopal I. L. Červinka.
Celkem zde bylo napočítáno na 42 mohyl. 
Mohyly byly položeny blízko při sobě, jejich 
průměry jsou 3–8 m a byly vysoké 1–2 m. 

Slovanské mohylové pohřebiště 
Tabarky
Vrbka u Sulimova, okr. Kroměříž, zlínský kraj

9. století

Uspořádány byly v několika řadách západo-
východním směrem. Kostry ležely na úrovni 
okolního terénu na udusané zemi.

Popis: Mohylník se nachází na svahu orien- 
tovaném k jihozápadu. Naučná stezka vede 
přes paseku, kde se nachází devět výraz-
ných mohyl. Na samém okraji lesní škol-
ky vedle paseky se vyskytuje dalších šest 
mohyl, dohromady se tedy dnes v rámci 
mohylníku nachází 15 mohyl. Podle údajů  
I. L. Červinky a F. Přikryla se zde však mělo 
původně nalézat až 42 mohylových náspů. 
Podle sdělení místních obyvatel tady ještě 
před vysázením lesní školky byly mohyly 
v terénu skutečně patrné, nicméně dnes 
po nich nezůstala ani stopa. Průměr docho-
vaných mohylových náspů se pohybuje od  
6,5 do 11 m, jejich výška pak od 50 do  

0,4 km

	Pohled	na	mohylu.	Foto	B.	Machová	2010
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160 cm. Na každé mohyle je dnes zřetelné 
porušení středu, většinou se jedná o stopy 
starých výzkumů. Mohyly jsou v relativně 
pravidelných řadách, které původně pokra-
čovaly do prostoru lesní školky.
Výzkumy v této lokalitě doložily také 
kostrové hroby. Kostry ležely na zádech, 
s rukama podél těla, na úrovni okolního 
terénu na udusané zemi. Hrobové celky ani 
rozložení milodarů nejsou známy. Z kusých 
informací F. Přikryla vyplývá, že pod nejvyšší 
mohylou byla v hloubce 200 cm od vrcho-
lu nalezena lebka s dolní čelistí a s kostmi 
ruky. Na místě trupu byl nalezen řemen 
s bronzovými přezkami, jež původně držely 
třmeny. Za nimi ležely kosti dolních konče-
tin s chodidly a ostruhami. Pod jinou, blíže 
neurčenou mohylou, byla nalezena ženská 
kostra, která měla u pravého spánku zlatou 
hrozníčkovitou náušnici a u dolní čelisti dvě 
stříbrné bubínkovité náušnice. Z nálezů se 
zachovaly dvě keramické nádoby, kování 
dvou věder, tři náušnice a zlomek další, tři 
nože, srp, tři sekery, kopí, ostruha a dva 
třmeny. Celý soubor je uložen v muzeu Kro-
měřížska. [bm]

Literatura: Přikryl 1890; Dostál 1966; Jiráň 
2008; Machová 2015.

Okolí: 
(1) Vrbka u Sulimova (KM), pravěký a raně 
středověký mohylník Za starou ohradou:  
N 49°12‘14.83“, E 17°24‘46.66“ (950 m).
(2) Lubná u Kroměříže (KM), raně středo-
věký mohylník „Na Zvražci“ a „Jeřabčiny“:  
N 49°11‘58.27“, E 17°24‘6.84“ (1,8 km).
(3) Velké Těšany (KM), větrný mlýn:  
N 49°14‘24.64“, E 17°24‘42.36“ (3,5 km).

	Řez	mohylou	se	skeletem.	Podle	F.	Přikryla	1890
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Navigační bod: N 49°12‘22.39“,  
E 17°56‘37.28“.

Přístup:  Z Bratřejova na jihovýchod pěšky 
po zelené turistické značce přibližně 3 km 
až k rozcestníku Klášťov, vyhl., odb. (zde 
prochází také Naučná stezka Vařákovy pa-
seky), odtud pokračovat po odbočce modré 
značky na vrchol hory Klášťov.

Význam: Nejvýše položené pozůstatky pra-
věkého a raně středověkého hradiště na 
Moravě. V době velkomoravské zde bylo 
centrální hradiště v oblasti jižního Valašska, 
kultovní místo starých Slovanů. Zdejší ná-
lezy depotů železných předmětů přesahují 
regionální význam v rámci střední Evropy.

392 393Pravěké a raně středověké hradiště Klášťov  Vysoké Pole, okr. Zlín, Zlínský kraj

s detektory, kteří nalezli desítky železných 
předmětů z doby velkomoravské. Větší část 
těchto nálezů se naštěstí podařilo získat 
pro odborné vyhodnocení J. Kohoutkovi, 
který na lokalitě následně provedl v letech 
2005–2007 zjišťovací *archeologický vý-
zkum, včetně podrobného geodetického 
zaměření. Díky tomuto výzkumu bylo také 
potvrzeno, že první opevnění hradiště, 
vybudovaného na přelomu doby bronzo-
vé a halštatské, bylo tvořeno kamennou 
hradbou. Velmi důležité bylo, že doložil 

Pravěké a raně středověké 
hradiště Klášťov
Vysoké Pole, okr. zlín, zlínský kraj

Kolem 900 př. Kr.; 8. století – přelom 9. a 10. století

Historie: *Hradiště objevil v roce 1890  
J. Kučera. Ve svých pracích se o něm zmi-
ňoval I. L. Červinka jako o velkomorav-
ském hradišti, později je mylně považoval 
za keltské *oppidum. Následně zde ve  
40. a 50. letech 20. století provedl sondáže 
E. Šimek, který získal nálezy, datující loka-
litu do období kultury popelnicových polí. 
Další fázi zkoumání hradiště představuje 
v roce 1968 *archeologický průzkum a za-
měření lokality V. Dohnalem. Ten upřesnil 
datování hradiště do slezské fáze lužických 
popelnicových polí z doby bronzové a pro-
kázal využití fortifikací chráněné polohy 
také v době halštatské a době velkomo-
ravské. Na přelomu 20. a 21. století zde 
začali působit amatérští hledači pokladů 

	Skalní	útvar	Čertův	kámen.	Foto	R.	Vrla	2005

2,8 km

pozdější funkci hradiště jako významného 
opevněného centra ve velkomoravském 
období. Naprostým unikátem středoevrop-
ského významu je nalezení desítky *depotů 
železných předmětů z doby velkomorav-
ské. Největším z nich byl depot č. 1, který 
obsahoval 79 železných předmětů, pře-
vážně zemědělských a řemeslnických ná-
strojů. Celkový počet železných předmětů, 
nalezených na hradišti, jde do stovek kusů. 
Zpočátku se J. Kohoutek domníval, že šlo 
o kultovní místo starých Slovanů, posléze 
interpretaci změnil v tom smyslu, že se jed-
nalo také o důležité slovanské opevněné 
centrum v rámci oblasti jižního Valašska.

Popis: Hradiště Klášťov bylo vybudováno 
na zalesněném vrcholu stejnojmenného 
kopce v nadmořské výšce 753 m, což z něj 
činí nejvýše položené pravěké i raně stře-
dověké hradiště na Moravě. Jeho trojúhel-
níková vnitřní plocha o rozloze 2,1 ha je 
na většině obvodu chráněna kamenným 
*valem, jehož výška kolísá mezi 1–2 m (na 
severní straně až 3 m). Na zbývající příkré 
jihovýchodní straně byla obrana hradiště 
zajištěna strmými svahy. Ve skále v  jihový-
chodní části hradiště se nachází přibližně  
3 m hluboká prohlubeň o průměru 4 m, 
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Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 
2002; Čižmář 2004; Parma 2007; Geisler – 
Kohoutek 2014.

Okolí:
(1) Drnovce u Valašských Klobouk (ZL), 
pravěké hradiště U Hůrky: N 49°12‘28.26“,  
E 17°57‘23.32“ (900 m).
(2) Vizovice (ZL), pravěké hradiště Ostrý vrch: 
N 49°11‘49.09“, E 17°52‘22.11“ (5,2 km).
(3) Lidečko (VS), pravěké hradiště Krajčice: 
N 49°12‘51.04“, E 18°1‘37.27“ (6,1 km).
(4) Lidečko (VS), pravěké hradiště Kopce:  
N 49°13‘8.40“, E 18°2‘23.17“ (7,1 km).

	Letecký	pohled	na	lokalitu.	Foto	M.	Bálek	2001

která je považována za cisternu na vodu. 
Nejvyšší místo lokality je tvořeno výraznou 
členitou skálou s názvem Čertův kámen, 
která je interpretována i jako kultovní 
místo. Jednou z funkcí tohoto hradiště 
v pravěku byla pravděpodobně kontrola 
komunikačních tras v údolí na horním toku 
řeky Vláry. Získané nálezy vymezují počátek 
existence hradiště na přelom pozdní doby 
bronzové a doby halštatské. Další období 
jeho fungování jako opevněného a kultov-
ního centra se váže k velkomoravskému ob-
dobí v raném středověku. [dv]

	Pohled	na	hradiště	z	jihu.	Foto	J.	Janál	2012
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Navigační bod: N 50°14‘7.59“, E 17°22‘ 
51.79“ (přístup od západu), N 50°14‘9.54“, 
E 17°23‘1.06“ (přístup od východu).

Přístup: Od železniční stanice Zlaté Hory po 
červené turistické značce až na rozcestník 
Hadí louky, odtud dále po modré značce až 
na Zámecký vrch (3,8 km).

Význam: Zřícenina středověkého hradu, 
nejrozsáhlejšího v českém Slezsku. V polo-
vině 15. století jedna z nejpokrokovějších 
slezských pevností s věncem opevnění se 
střeleckými a dělostřeleckými baštami. 
Součást významné hradní soustavy podél 
obchodní cesty z Olomouce do Vratislavi. 
Pohraniční pevnost, správní středisko zla-
tohorského obvodu, ochrana zlatých dolů.

Historie: *Hrad Edelštejn byl založen asi ve 
3. čtvrtině 13. století. První zmínka o hradu 

Středověký hrad Edelštejn
zlaté Hory v Jeseníkách, okr. Jeseník, Olomoucký kraj

13.–15. století

je z roku 1281, kdy jej Mikuláš I. Opavský 
postoupil vratislavskému biskupství jako 
náhradu za škody způsobené Otou z Lina-
vy a jeho bratry, kterým hrad do té doby 
patřil. V 80. letech 13. století probíhaly 
spory o hrad mezi vratislavským biskupem 
Tomášem II. a vratislavským vévodou Jindři-
chem IV., po jehož smrti roku 1290 připadl 
hrad opět opavským vévodům. V roce 1339 
musel vévoda Mikuláš II. Opavský hrad od-
stoupit českému králi Janu Lucemburské-
mu, Karel IV. v roce 1361 opět hrad i měs-
to Zlaté Hory sloučil s Opavskem. V roce 
1440 byl Edelštejn dán do zástavy opol-
skému knížeti Bolkovi. Ten jej po polovině  
15. století velkým nákladem opravil a pro-
měnil v jednu z nejmodernějších pevností 
na pomezí Moravy a Slezska. Po jeho úmrtí 

2,2 km (od rozcestí Hadí Louky) 

	Bašta	na	jižním	nároží	horního	hradu,	pohled	od	
severovýchodu.	Foto	H.	Dehnerová
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dosadil král Jiří z Poděbrad na hrad svého 
hejtmana Jana St. ze Žerotína, který odtud 
vedl od roku 1466 válku proti katolickému 
Slezsku. Dne 16. července 1467 hrad dobylo 
vojsko vratislavského biskupa Jošta z Rožm-
berka, který nechal hrad rozbořit, aby se 
opět nestal oporou stoupenců krále Jiřího. 
Lokalita nebyla archeologicky systematicky 
zkoumána. Nálezy z první třetiny 20. století 
z amatérských výkopů jsou uloženy v mu-
zeu v Bruntále. V roce 1996 byla provede-
na sondáž v prostoru horního hradu, tyto 
nálezy jsou uloženy v Městském muzeu ve 
Zlatých Horách. V souvislosti s výstavbou 
lyžařského areálu na severovýchodním sva-
hu Zámeckého vrchu byl v roce 2006 pro-
veden společností Archaia Brno záchranný  
*archeologický výzkum, který zachytil po-
zůstatky *úvozových cest a doklady pro-
spektorské činnosti a rýžovaní zlata od 
středověku.

Popis: Zřícenina hradu se rozkládá asi 3 km  
jihozápadně od středu Zlatých Hor, na vr-
cholu Zámeckého vrchu. Z hradu o celko-
vém půdorysu přibližně 200 × 125 m zbyl 

terénní reliéf s fragmenty zdiva. Opevněné 
sídlo bylo tvořeno výše umístěným vnitřním 
hradem (a) a níže položeným *předhradím 
(B), které odděloval příkop (C). Horní hrad 
měl tvar trojúhelníku, v jeho rozích se rý-
sují pozůstatky zděných budov (D), z nichž 
západní byla dvouprostorová. Suťový kužel 
na nejvyšším místě, při jižní hradbě, je snad 
pozůstatkem *bergfritu (E). Z východu 
chránila horní hrad *parkánová hradba (f) 
a soustavu opevnění doplňovaly tři *baš-
ty při nárožích (G). Na lichoběžníkovitém 
předhradí nejsou patrné pozůstatky zástav-
by, pouze v severovýchodní části je mírná 
deprese terénu. Torzo nárožní věže čtverco-
vého půdorysu (H) v severozápadním rohu 
předhradí je patrně novodobého původu 
(počátek 20. století?). Vstup na předhradí 
byl ze západu, kde jsou dosud dochovány 
zbytky *brány (I). Také předhradí bylo ze 
severu a východu chráněno parkánem (J). 
Kolem celého hradu obíhá příkop (K) le-
movaný na severu, východu až jihozápadu 
*valem (L), na jihozápadě byla fortifikace 
rozšířena o šíjový příkop (M) a val. [hd, pš]

	Zámecký	vrch	s	hradem	Edelštejnem	od	jihu.	Foto	H.	Dehnerová



Literatura: Gardavský 1960; Kouřil – Plaček 
1988; Kouřil – Wihoda 1998; Kouřil – Prix – 
Wihoda 2000.

Okolí:
(1) Horní Údolí (JE), štola a rudný revír 
Starohoří: N 50°13‘19.12“, E 17°22‘15.29“  
(1,7 km).
(2) Zlaté Hory v Jeseníkách (JE), zřícenina 
hradu Leuchtenštejna: N 50°15‘43.65“,  

E 17°25‘16.69“ (4 km). 
(3) Zlaté Hory v Jeseníkách (JE), Měkké 
doly: N 50°16‘14.74“, E 17°22‘39.50“ – Měk-
ký cech (4 km).
(4) Horní Údolí (JE), zřícenina hradu Ko-
berštejna: N 50°12‘14.75“, E 17°19‘34.61“ 
(5,3 km).
(5) Horní Údolí (JE), hřbitov válečných za-
jatců a pracovní tábor z 2. světové války:  
N 50°11‘35.45“, E 17°16‘49.06“ (8,6 km).

	Celkový	pohled	na	předhradí	a	horní	hrad	(v	pozadí)	od	severu.	Foto	H.	Dehnerová

	Pozůstatky	opevnění	na	východní	straně	předhradí,	pohled	od	severozápadu.	Foto	H.	Dehnerová
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Navigační bod: N 49°0‘13.40“,  
E 16°34‘53.63“ (rozcestí).

Přístup: Od odbočky ze silnice Žabčice–Po-
hořelice přibližně 1,7 km jihozápadně od 
obce, polní cestou kolem vinohradu přibliž-
ně 420 m na rozcestí k oplocenému, částeč-
ně zarostlému prostoru tvrziště. Zaparko-
vat lze u odbočky nebo přímo u rozcestí.

Význam: Doklad výrazně modelovaného 
zaniklého šlechtického sídla v  rovinaté 
krajině, archeologicky prozkoumaného ve 
všech jeho stavebních fázích.

Historie: Výzkumy na *tvrzišti mají již 
dlouhou historii. Výkopy se v tomto pro-
storu prováděly již během 19. a 1. poloviny  
20. století. Mezi lety 1973 a 1978 realizoval 
*archeologický výzkum J. Unger za Regio- 

Tvrziště Kulatý kopec v areálu 
zaniklé středověké vsi Koválov
Žabčice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Polovina 13. až počátek 15. století

nální muzeum v Mikulově. Na základě 
*artefaktů získaných z vykopávek se dá 
předpokládat, že tvrz byla postavena ko-
lem poloviny 13. století na již existující vsi. 
Z písemných pramenů je známo, že byla 
vlastnictvím Bohuše a Matouše z Koválova. 
Po vymření tohoto vladyckého rodu byla 
tvrz přestavěna novým vlastníkem Janem 
z Meziříčí v letech 1307 až 1314. Zánik to-
hoto panského sídla společně se vsí spadá 
do období husitských válek, patrně do doby 
okolo roku 1425.

Popis: Tvrziště  typu *motte zvané Kulatý 
kopec je situováno v nevýrazné poloze na 
okraji zaniklé vsi Koválov. Centrálním útva-
rem viditelným v terénu je kopeček ve tvaru 

0,5 km

	Pozůstatky	tvrze	typu	motte.	Foto	A.	Knechtová	
2015
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komolého kužele (a) s patrným jedním pří-
kopem (B) a částečně dochovaným vnějším 
*valem (C). Archeologický výzkum odhalil 
tři stavební fáze tvrze, která dvakrát bě-
hem své existence podlehla požáru. Obytný 
objekt byl postaven na temeni kuželovité-
ho kopečku, jenž byl navršen z vytěžené ze-
miny z obvodového příkopu. Z vnější strany 
bylo do rovinatého terénu zaříznuté valové 
opevnění. Po obvodu vedla komunikace 
pokračující z rozšířené nástupní plochy 

v jihovýchodní části přes most, který vedl 
do obytného prostoru na temeni kopečku. 
Plochý val obklopoval druhý příkop a vnější 
val, který je dosud patrný. Sídlo se lišilo svo-
jí zástavbou od klasických motte s jednou 
věžovitou stavbou na temeni. K excentricky 
umístěné hlavní budově zde byla v první 
a druhé fázi postavena další stavení. Z pí-
semných pramenů vyplývá, že u třetí fáze 
stavebních úprav šlo spíše o dvůr a byla 
využita lépe přístupná nástupní plocha, na 

které byla postavena zděná věž. Na temeni 
kopečku stály jen srubové domky. V mís-
tech zaniklé *vsi byl archeologickým vý-
zkumem doložen kostel (D) s téměř čtver-
covou lodí a polygonálním *presbyteriem. 
V okolí kostela byl výzkumem prokázán 
také středověký hřbitov. Samotnou polohu 
vesnice (E) lze určit na základě koncentrace 
nálezů z *povrchových sběrů, *leteckého 
průzkum, z *porostových příznaků a *geo- 
fyzikálním měřením. Těmito metodami 
se podařilo zachytit také částečný průběh 

	Letecký	pohled	na	zaniklou	ves	Koválov	a	zarostlé	motte	Kulatý	kopec.	Foto:	M.Bálek	1993

	Půdorys	kostela	na	skryté	ploše.	Foto	J.	Unger	1975

pravděpodobného ohrazení (f) vsi. Archeo- 
logickým výzkumem lokality se podařilo 
poprvé na Moravě detailně prozkoumat 
středověké šlechtické sídlo existující ve třetí 
čtvrtině 13. století. Lokalita po dokončení 
archeologického výzkumu obrostla zelení. 
Až v poslední době dochází k prořezávání 
dřevin, a tak se v krajině postupně odhalu-
je částečný reliéf původně plně archeologi-
zovaného tvrziště. [ak]

Literatura: Unger 1994; Plaček 2001.



Okolí: 
(1) Pohořelice (BO), židovský hřbitov:  
N 48°58‘56.86“, E 16°31‘8.51“(5,1 km).
(2) Nosislav (BO), opevněný kostel sv. Jaku-
ba Většího: N 49°0‘37.34“,  

E 16°39‘40.89“(5,8 km).
(3) Blučina (BO), pravěké hradiště Cezavy:  
N 49°3‘1.87“, E 16°37‘49.79“ (6,3 km).

	Axonometrický	pohled	na	rekonstruovanou	podobu	1.	a	2.	stavební	fáze.	Podle	J.	Ungera	
a	P.	Chotěbora
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Navigační bod: N 49°28‘53.34“,  
E 16°56‘37.86“.

Přístup: Od autobusové zastávky před 
obecním úřadem ve Vícově pokračovat uli-
cí západním směrem, po zhruba 400 m se 
ulice stáčí k jihozápadu. Po 200 m křížení 
s červenou turistickou značkou Stínava,  
Hamry pokračovat dalších 260 m jihozápad-
ním směrem k okraji lesa, odtud se vydat 
450 m po lesní cestě jihozápadním směrem. 
Lokalita leží na okraji území vojenského 
újezdu Březina.

Význam: Dochované terénní relikty zanik-
lé opevněné městské lokality z 2. poloviny  
13. století až 1. poloviny 14. století. Trhové 
centrum Lešanského panství v době koloni-
zace Drahanské vrchoviny. V blízkosti leží 
správní centrum tohoto dominia – Ježův 
hrad. Možný vztah k hornické činnosti.

Zaniklá městská lokalita 
Městisko u Vícova
Žbánov, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj

13.–14. století

Historie: Rozsáhlé a převážně zalesně-
né území severovýchodní části Drahan-
ské vrchoviny patřilo na přelomu raného  
a vrcholného středověku pod zeměpanský 
konický statek. Toto území bylo spravová-
no z Konice, významné zastávky Jevíčské 
cesty. Existoval zde zeměpanský dvorec 
se správcem (sub)vilikem Janem, později  
Albertem z Lešan, který po zmatcích po bi-
tvě na Moravském poli roku 1278 uzurpo-
val jižní část Konicka. Vytvořil zde rozsáhlé 
panství na ploše více než 92 km2. Celá řada 
sporů ze 70. let 13. století svědčí o tom, 
že Albert z Lešan získané teritorium agre-
sivně *kolonizoval na úkor svých sousedů, 
zejména kláštera Hradisko u Olomouce, 
který vlastnil při západním okraji Drahan-
ské vrchoviny tzv. Horní panství s centrem 

1,6 km

	Severovýchodní	úsek	obvodové	fortifikace,	pohled	
od	východu.	Foto	P.	Šlézar
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v Knínicích. Albert z Lešan na okraji tra-
dičně osídleného území a kolonizovaného 
prostoru vrchoviny založil v 70. či 80. letech 
13. století jako trhové centrum šlechtického 
panství pánů z Lešan opevněnou městskou 
lokaci dnes neznámého jména. Ještě ve  
2. polovině 13. století také vzniká na *ost-
rožně na protilehlé straně potoka Okluky 
správní a rezidenční sídlo pánů z Lešan –  
Ježův hrad. Samotný vztah obou lokalit 
není zcela jasný. Městské založení „Městis-
ko“ nevzniká jako hradní městečko; nabíze-
la by se k tomu dokonce rozlehlá východní 
polovina hradní ostrožny, která však zůsta-
la z tohoto pohledu nevyužitá. Lokace sa-
mostatně ležícího hrazeného města svědčí 
o plánovaném stabilnějším založení, slouží-
cím širšímu spotřebnímu a tržnímu okruhu. 
Trhové funkci odpovídá i nález bronzového 
lotového závaží. Vyloučena není ani sou-
vislost s železnorudnou hornickou činností, 
zejména s obdobně datovanou fází využití 
důlního komplexu v 2,8 km vzdálené lo-
kalitě Stínava – Repešský žleb a v přilehlé 
oblasti. O těsných vazbách mezi uvedený-
mi lokalitami svědčí také nález hornického 
špičáku z Ježova hradu a skalního klínu 
z kutiska v Repešském žlebu s identickou 
kovářskou značkou. Lokalita Městisko však 
neměla dlouhého trvání, zaniká již na sa-
mém počátku 14. století, pravděpodobně 
vlivem hospodářských potíží Albertových 
potomků, kteří zahájili rozprodej majetku. 
Samotný Ježův hrad se po polovině 14. sto-
letí dostává do rukou pánů z Boskovic jako 

zástava. Dobyla jej spolu s dalšími hrady 
Jana Ozora z Boskovic roku 1389 trestná 
výprava zemské hotovosti a hrad již nebyl 
obnoven.
Samotný areál zaniklého města unikal na 
rozdíl od Ježova hradu dlouho pozornosti 
badatelů. První zmínky o lokalitě se objevu-
jí až v 70. letech 20. století, v srpnu 2006 zde 
drobnou sondáž realizovalo prostějovské 
muzeum, zároveň zde v letech 2002–2006 
probíhal průzkum brněnského Archeolo-
gického ústavu. Souborného vyhodnocení 
se Městisko dočkalo až v roce 2008 z pera 
J. Doležela. Zajímavostí je, že areál Městis-
ka byl osídlen již v pravěku, taktéž i Ježův 
hrad patří mezi polykulturní lokality s nále-
zy z pravěku a raného středověku.

Popis: Hrazené středověké sídlo urbánního 
charakteru v trati Městisko (a) je situováno 
v lesnatém údolí říčky Okluky u obce Vícov při 
východním okraji Drahanské vrchoviny. Lo-
kalita leží ve svažitém říčním zákrutu v nad-
mořské výšce kolem 375 m severně od Ježo-
va hradu (B) přilehlým hradištěm (C). Oválný  
sídlištní areál o rozměrech 270 × 210 m  
má výměru přibližně 3,5 ha a je ohrazený 
zemním opevněním. Vnitřní plocha vykazu-
je znaky pravidelné systémově uspořádané 
zástavby v podobě zahloubených suterénů, 
destrukcí nadzemních staveb, technických 
objektů i ohrazení parcel. Pozůstatky sta-
veb se koncentrují do tří obloukovitých 
bloků kolem centrálního prostranství, kte-
ré lemují. V terénu bylo identifikováno  
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17 zahloubených suterénů – podsklepe-
ných částí domů. Časté jsou také nálezy 
destrukcí nadzemních staveb různých pů-
dorysů, stavěných na kamenné podezdívce. 
Vyskytují se zde i kupovité objekty (zbytky 
pecí?) a stopy ohrazení jednotlivých areá-
lů, nejspíše usedlostí, v podobě drobných 
*valů a hrázek. V několika případech tyto 
výše uvedené objekty zřetelně tvoří hospo-
dářsko-obytné jednotky. Nálezy *mazanic 
dokládají dřevěné stavební prvky – kuláče 
a pruty z výpletů hrázděných či kůlových 
konstrukcí. Fortifikační systém sestávající 
z příkopu a valu je nejmohutnější na zrani-
telné severní straně, kde val dosahuje šířky 
13–15 m a jeho koruna je o 3,5 m výše než 
nynější povrch. Vnější příkop s hrotitým 
dnem dosahuje šířky až 10,5 m a hloubky 
3–4 m. Na západní i východní straně opev-
nění ztrácí na své mohutnosti, zato je zdvo-
jeno dalším drobnějším sypaným valem. 
V jižní části lokality je pak fortifikace slabší 
a obtížněji sledovatelná. [hd, pš]

	Orientační	plán	lokality.	Šedě	plochy	s	intenzivním	osídlením,	šipky	–	možné	vstupy	do	areálu.	Podle	J.	Doležela	
2008

Literatura: Šlézar – Moš 2004; Bolina – Šlé-
zar 2006; Moš 2007; Doležel 2008.

Okolí: 
(1) Březina, trať Brněnka (VY), pravěké 
hradiště (omezení – vojenský prostor):  
N 49°28‘22.53“, E 16°56‘43.57“ (1 km).
(2) Březina (VY), Smilovo Hradisko, zříce-
nina hradu (omezení – vojenský prostor):  
N 49°27‘34.74“, E 16°56‘13.63“ (2,5 km).
(3) Malé Hradisko (PV), Staré Hradis-
ko, keltské oppidum: N 49°29‘54.25“,  
E 16°53‘44.58“ (4 km).
(4) Březina (VY), Starý Plumlov, zříceni-
na hradu (omezení – vojenský prostor):  
N 49°26‘34.81“, E 16°55‘48.22“ (4,5 km).
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Navigační bod: N 49°16‘59.98‘‘;  
E 17°37‘2.24‘‘.

Přístup: Po silnici z Žeranovic směrem do 
Rackové, asi po 1 km odbočuje vpravo polní 
cesta, po ní dále asi 400 m k lesíku, kde leží 
tvrziště. Po stejné silnici je to stejně daleko 
i z Rackové, zde však z komunikace odbo-
číme vlevo.

Význam: Nevelké, ale dobře zachovalé 
a v terénu výrazně zřetelné torzo opev-
něného feudálního sídla, na kterém byla 
archeologickým výzkumem doložena exis-
tence srubové stavby s kamennými základy.

Historie: V písemných pramenech je *tvrz 
nepřímo uváděna poprvé k roku 1293, kdy 
je zmiňován Matouš ze Žeranovic. Další 
zpráva z roku 1342 uvádí, že tvrz společně 

406 407Tvrziště Hrádek  Žeranovice, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

novogotického zámku, stojícího uprostřed 
obce, na který byla později přestavěna. 
Hrádek byl znám již koncem 19. století, 
což uvádí archivní zpráva I. L. Červinky ze  
40. let 20. století. Z 60. let 20. století po-
cházejí náhodné amatérské nálezy, které 
uvedl do odborné literatury S. Stuchlík 
v roce 1971. Další popis tvrze uvádějí v pu-
blikaci z roku 1981 V. Nekuda a J. Unger. 
V poslední dekádě 20. století zde prováděli 
sondáž pracovníci zlínského muzea v čele  
s J. Kohoutkem, kteří na severní části obyt-
né plošiny zachytili kamennou podezdívku, 

Tvrziště Hrádek
Žeranovice, okr. Kroměříž, zlínský kraj

13.–15. (16.?) století

s vesnicemi zakoupil markrabě Karel. Zprá-
vy v dalších listinách dokládají rychlé stří-
dání několika majitelů žeranovické tvrze 
během 14. století. Po delší časové proluce 
se v písemných pramenech Žeranovice vy-
skytují až na konci 15. století, kdy je jako 
jejich vlastník uveden Jindřich ze Sezenic. 
Ovšem již v roce 1509, kdy panství jeho sy-
nové prodávali, není v listině tvrz výslovně 
uvedena. Lze tedy předpokládat, že už zřej-
mě neplnila funkci panského sídla a byla 
opuštěna – přesnější příčinu jejího zániku 
by mohl snad určit budoucí *archeologic-
ký výzkum. Pokračováním panského sídla 
v Žeranovicích se stala druhá tvrz, písemný-
mi prameny poprvé doložená v roce 1544, 
jejíž vznik lze předpokládat zřejmě počát-
kem 16. století, tedy v době, kdy původní 
panské sídlo zmizelo z písemných zpráv. 
Základy této tvrze jsou v místech nynějšího 

		Pohled	na	lokalitu	od	jihu.	Foto	J.	Dúbravčík	2015

1,5 km

což dokládá, že zde stála srubová stavba. 
Nalezené keramické zlomky datují existenci 
Hrádku do rozmezí od konce 13. do poloviny  
15. století. Tím byla doložena věrohodnost 
první písemné zprávy z roku 1297, vztahu-
jící se ke zdejšímu panskému sídlu. Shrnutí 
dosavadních poznatků zveřejnil J. Plaček ve 
své encyklopedii z roku 2001.

Popis: Výrazné relikty tvrze leží na jižním 
svahu kopce Hrádek, který se nachází asi  
1 km vzdušnou čarou jihovýchodně od obce 
Žeranovice. Reliktem tohoto panského síd-
la je pahorek přibližně čtvercového tvaru 
se zaoblenými rohy s maximálními rozměry  
36 × 36 m. Na této plošině se vyskytuje 
značný počet nepravidelných prohlubní, 
které mohou souviset se zástavbou, ale jde 
rovněž o pozůstatky výkopů amatérských 
archeologů. Obytné jádro je obklopeno 
příkopem, širokým 20 až 25 m, který z vněj-
ší strany doplňuje nevysoký *val – pozůsta-
tek původní fortifikace. *Příkop je nejširší 
na jižní straně v prostoru vstupu, kde byl 
hluboký 5 m, naopak na severní straně 
dosahuje výškový rozdíl mezi příkopem 
a jádrem hradu až 8 m. Zajímavá je pověst, 
která hovoří o tom, že z Hrádku vedla pod-
zemní chodba na *hrad Lukov. Stále poně-
kud nejasný je zánik tohoto panského sídla, 
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	Ukázka	devastace	vnitřního	prostoru	hrádku.	Foto	J.	Janál	2005

nejmladší doposud známé hmotné prame-
ny spadají do 15. století, ale na základě pí-
semných pramenů je možné předpokládat, 
že lokalita existovala ještě i na počátku  
16. století. [dv]

Literatura: Stuchlík 1971; Nekuda – Unger 
1981; Plaček 2001.

Okolí:
(1) Racková (ZL), Kamenica, hradiště, 
pravděpodobně pravěké: N 49°15‘44.38‘‘,  
E 17°36‘1.76‘‘ (2,7 km).
(2) Lukoveček (ZL), pozůstatky hradiště 
z doby bronzové a středověkého hrádku:  
N 49°19‘32.58‘‘, E 17°38‘17.91‘‘ (4,9 km).
(3) Žopy (ZL), pravěké hradiště Lysina:  
N 49°20‘25.07‘‘, E 17°38‘42.50‘‘ (6,7 km).
(4) Holešov (KM), židovský hřbitov:  
N 49°20‘7.69“, E 17°34‘35.22“ (5,8 km).
(5) Žeranovice (KM), novogotický zá-
mek v obci: N 49°17‘31.09‘‘, E 17°36‘8.92‘‘  
(1,4 km).

	Pohled	ze	sídelní	plošiny	na	příkop	a	vnější	val.	Foto	J.	Dúbravčík	2015

	Sídelní	pahorek	hrádku	s	příkopem	a	vnějším	valem.	Foto	J.	Dúbravčík	2015
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Vysvětlivky odborných pojmů

ambit – latinsky ambitus, obcházení; většinou čtvercový klenutý ochoz kolem dvora v kláš-
terní budově nebo kolem poutního kostela

akropole – z řeckého akros (vysoký) a polis (obec); v archeologii se používá pro centrální, 
zpravidla silně opevněnou část pravěkého nebo raně středověkého *hradiště

antrakologie – analytická archeobotanická metoda zkoumání uhlíků mikroskopickými 
metodami dendrochronologie; výsledkem bývají informace o složení stromového patra 
zaniklé vegetace v prostoru sídelního areálu nebo o charakteru archeologické vrstvy, vý-
plně nebo objektu

antropogenní – vzniklý či podmíněný působením člověka

archeologická kultura – archeology užívaný pojem charakterizující skupinu archeologic-
kých nálezů, které vykazují shodné znaky, jsou typické pro určité území a časový úsek; 
archeologické kultury jsou důležité pro představu o periodizaci i hmotné kultuře, a to 
zejména v dobách, z nichž chybí písemné prameny

archeologický průzkum – představuje vyhledávání archeologických *artefaktů či *ekofak-
tů v krajině za použití zejména *nedestruktivních metod, včetně drobných sondáží; cílem 
je shromáždit informace o území tak, aby mohly být ověřeny cíleným *archeologickým 
výzkumem

archeologický výzkum – je komplexní soubor metod pro shromažďování archeologických 
poznatků, zejm. *artefaktů a *ekofaktů, a to za použití destruktivních metod (zejména 
odkryvu jednotlivých vrstev *kulturního souvrství)

archeologizace – jde o proces vydělování předmětů z původní živé kultury, ve které jsou 
předměty stále používané, a jejich transformaci v archeologickou situaci nebo nález

artefakt – z latinského arte factus, uměle udělaný; v archeologii jde o hmotné, člověkem 
záměrně vytvořené předměty

bašta – fortifikační prvek středověkého opevnění, posilující aktivní možnosti obrany hra-
dební zdi; jako předsunutá bašta může tvořit i samostatný opevněný bod mimo vlastní 
areál hradu

bastion – část raně novověkého opevnění, která vystupuje mimo samotnou hradbu; jeho 
účelem je umožnit ostřelování útočníka, který by se dostal až k patě vlastní hradby – pro-
to byli v bastionu koncentrováni střelci a děla; tento prvek se objevuje až po zobecnění 
palných zbraní v závěru středověku; hradba, spojující dva bastiony, se nazývá kurtina

bergfrit – původně z němčiny; útočištná, většinou okrouhlá hlavní věž, která bývá z obra-
ných důvodů přístupná po snadno odstranitelném můstku v úrovni prvního patra; v pří-
padě potřeby mohla sloužit jako poslední útočiště obyvatel hradu, ze kterého se bylo 
možné samostatně bránit; její temné přízemí, přístupné pouze otvorem ve stropě, mohlo 
být využito jako vězení (hladomorna) nebo skladovací prostor; v běžném životě nebyl 
bergfrit obýván

bolverk – německy das Bollwerk; jedná se o pozdně gotický vnější opevňovací prvek hra-
du, specifický druh *bašty; je to obezděná nekrytá zemní plošina pro postavení děl, zpra-
vidla polygonálního půdorysu

brána – součást (většinou) opevněného areálu, která umožňuje průchod obrannou linií 
do jeho nitra

brána klešťovitá – průchod opevněním (*brána), kterou po obou stranách lemuje hradba; 
hradba je vtažena dovnitř a umožňuje tak ohrozit střelbou případné útočníky; nacházíme 
ji zejména u pravěkých a raně středověkých hradišť a v některých případech může být pří-
stup ještě rozdělen vloženou *redutou; v archeologické literatuře se pro podobné brány 
užívá ještě výraz nálevkovitá brána

cela – většinou malá, skromně zařízená obytná místnost pro řeholníka

cimbuří – ozubené zakončení hradby tvořené stínkou a prolukou, které v boji chránilo 
obránce

cisterna – zahloubený prostor, do kterého byla sváděna dešťová voda zejm. v lokalitách 
bez vlastního vodního zdroje

couk (též cuk) – hornický termín, který znamená pásmo, žílu, či žilné pásmo (ve smyslu 
zrudnění)

čelní kamenná zeď/plenta – součást dřevohlinitého *opevnění; jedná se o nasucho vysta-
věnou zeď, chránící těleso valu z vnější strany

česká placka – typ klenby používané ve vrcholně barokním a klasicistním stavitelství; ve 
vesnickém prostředí se tato klenba široce uplatnila v 1. polovině 19. století; česká placka 
je částí kulové plochy většinou nad čtvercem či obdélníkem

datování – jde o proces, kdy se archeologové snaží o časové zařazení nálezů a zdůvod-
ňují svůj postup tak, aby ho učinili pro další odborníky i laiky kontrolovatelným; tradičně 
vychází z tvarového určení *artefaktů a jejich zařazení do tzv. *archeologické kultury; 
v moderní archeologii mohou být posuzovány také jiné vlastnosti materiálů a použity 
např. přírodovědné metody, jako je *dendrochronologie nebo např. *radiometrické (ra-
diouhlíkové) datování

dendrochronologie – je metoda *datování dřevěných předmětů, založená na porovnání 
jednotlivých letokruhů – jejich mocnost totiž závisí na každoročních výkyvech klimatu, lze 
je měřit a exaktně popsat; jejich srovnání tvoří křivku, jejíž pomocí lze (při zachování řady 
alespoň 30 letokruhů, včetně podkorního) přesně určit rok smýcení použitého stromu

depot – z latinského deponere, jde o záměrně ukrytou sadu předmětů nebo jednotlivost; 
cílem nemuselo být jen skrýt předměty před jinými lidmi do bezpečí, ale také uložit před-
měty jako obětiny (kultovní účel)

draslovna (potašárna, flusárna) – vyráběla se zde *potaš, důležitá surovina pro sklářství, 
případně textilní a papírenský průmysl

ekofakt – nezáměrný důsledek činnosti člověka (např. výrobní odpad, kosti zvířat, zbytky 
pěstovaných plodin aj.), studovaný jako součást archeologické situace (srov. *artefakt)

emfyteuze – feudální forma dědičného nájmu půdy, spojovaná jak s vesnickým, tak měst-
ským prostředím vrcholného středověku (období *kolonizace); za pronájem půdy se ná-
jemce zavazoval platit pravidelně dávky anebo pracovat na vrchnostenské půdě, přitom 
poplatek či stanovená práce závisely na velikosti lánů a *plužiny; většinou měl nájemce 
právo se svolením vrchnosti půdu prodat nebo ji svobodně odkázat

fortifikace – viz opevnění

geofyzikální průzkum – jedna z *nedestruktivních archeologických metod, založená na 
principu zkoumání odlišných fyzikálních vlastností půd a geologického podloží; archeo- 
logické objekty, tedy narušení podloží, jsou poruchou, která se při měření objeví; dnes je 
možno využít vícero principů zkoumání (např. magnetismus, elektrický odpor, termické 
vlastnosti, rychlost šíření elektromagnetických vln apod.); data pořizují specialisté a pro 
archeologii jsou důležitou a vítanou pomocnou vědou, např. při *datování nebo interpre-
taci *archeologických situací

ghetto – židovská čtvrť oddělená od ostatních částí města, někdy uzavřená zdí s branami 
i jednoduššími zábranami jako dřevěnými závorami, řetězy, případně drátem nataženým 
přes ulici ve výši říms domů

glaciální cyklus – střídání doby ledové a meziledové; poslední doba meziledová a ledová 
u nás byla cca mezi lety 125 000 a 10 000

hamr – z německého Hammer, kladivo; je to kovářská dílna, která je vybavená kovacím 
strojem poháněným vodním kolem; výraz je používán jak pro budovu, tak i pro hlavní 
stroj, tedy strojně poháněné kladivo (tzv. kobylu)

hliník – prostor, ze kterého byla odebírána hlína potřebná v minulosti např. na omazávky 
stěn domů; většinou jde o zahloubené jámy nepravidelného tvaru

hrad – jedná se o opevněné, vrcholně středověké sídlo společenských elit (panovník, 
šlechta, církevní hodnostáři a nejbohatší měšťané); u raně středověkých hradů používá-
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me pojem *hradiště, a to zejména s přihlédnutím k jejich zcela odlišné historické úloze 
a stavební podobě; archeologie a stavební historie dále člení vrcholně středověké hrady 
do různých typů, především s ohledem na jejich stavební podobu a schéma (hrad *kaste-
lového typu, hrad s plášťovou zdí apod.)

hradba – základní fortifikační prvek umožňující uzavření jakéhokoliv prostoru; bývá kom-
binována s dalšími fortifikačními prvky, baštami, věžemi, příkopem apod.

hradiště – také hradisko; jedná se o opevněné sídlo, které může pocházet z dlouhého ob-
dobí od neolitu po raný středověk, ve vrcholném středověku je nahrazují *hrady a měst-
ské aglomerace; výraz hradiště také může, z pohledu jazykového, označovat místo, kde 
stojí nebo stál hrad, stejně jako je tomu u dvojice *tvrz/tvrziště; archeologie dále člení 
hradiště na různé typy, a to zvláště s ohledem na jejich umístění v krajině (hradiště výšin-
ná, blatná apod.)

hřebínková klenba – renesanční klenba, jejíž hrany jsou v omítce-štuku ostře vytaženy

chevra kadiša – pohřební bratrstvo – židovský spolek zbožných mužů, jehož členové za-
bezpečují všechny rituální a organizační záležitosti související s židovským umíráním a po-
hřbem a návštěvy nemocných

chór – viz kněžiště

in situ – latinsky znamená „na místě“; je tím myšleno, že se archeologický nález vyskytuje 
na „svém původním místě“, na kterém je i zkoumán

Jednota bratrská – jedna z protestantských církví, která vzešla z českého reformačního 
hnutí; původní Jednota bratrská byla založena roku 1457 a stala se významnou složkou 
předbělohorské společnosti, její úpadek nastal po porážce českých stavů v roce 1620

kanálová pec – ve středověku pec shora otevřená se zaklenutými topeništi (komorami)

kapitula – sbor kněží u katedrálního nebo kapitulního chrámu, též shromáždění členů 
kapituly (kanovníků) nebo *konventu

kartouza – klášter kartuziánů

kartuziáni – mnišský řád založený sv. Brunem roku 1084 v údolí La Chartreuse u Grenoblu 
a schválený papežem roku 1176, do českých zemí přichází roku 1342; jde o velmi přís-
ný kontemplativní (tj. rozjímavý) řád spojující kolektivní mnišský život s poustevnickým 
a jeho posláním je modlitba a kontemplace, studium a manuální práce

kastel – jedná se o *hrady pravidelného, čtyřúhelníkového půdorysu, které mají nejčastěji 
čtyři věže v rozích a obvodovou zástavbu; věže bývají nejčastěji čtverhranné

klášter – z latinského claustrum, uzavřené místo; dům pro společný život řeholníků, uzav- 
řený veřejnosti, jehož jádro tvoří klášterní kostel a přiléhající klášterní budovy (*konvent), 
obklopující rajský dvůr

klenba – samonosná stavební konstrukce, uzavírající prostor shora, která rozvádí svislé 
a šikmé tlaky do nosných zdí, případně do opěrného systému

kněžiště – též *presbytář, *chór – vydělené a vyvýšené prostranství u oltáře, určené pro 
duchovenstvo a asistenci; část prostoru kostela či katedrály, která je vyhrazena kněžím

kolonizace – z latinského colonus, rolník; znamená osidlování dosud nevyužívaného nebo 
málo osídleného prostoru a obvykle se dělí na vnitřní (místní, např. mýcení lesů) a vnější; 
příčinou kolonizace bylo zejména přelidnění, hledání nové zemědělské půdy, budování 
obchodních stanic a osad a konečně expanze některých států

komora – viz trojdílný dům

konvent – mnišské osazenstvo kláštera; v přeneseném slova smyslu obytné klášterní bu-
dovy

krátkodobý/pochodový tábor – druh lehkého opevnění, které budovaly jednotky řím-
ské armády při vojenských výpravách v nepřátelském území při přenocování nebo jako 
opěrný bod při bitvě; plocha tábora, převážně pravidelného obdélníkového tvaru, byla 
obehnána příkopem a valem s dvěma až šesti branami

kulturní vrstva/souvrství – je vrstva nebo více vrstev v zemi, jejichž vznik ovlivnila lidská 
činnost; touto činností jsou jednotlivé vrstvy obohaceny o stopy *antropogenních aktivit, 

a to zejména *ekofakty, případně *artefakty

letecké laserové skenování – uváděno také jako LLS nebo LiDAR, je metoda dálkového 
průzkumu zemského povrchu pomocí laseru, která umožňuje vytvořit digitální model 
terénního reliéfu bez dnešních staveb a porostu; přesné výškopisné zmapování terénu 
umožňuje velmi zajímavý a komplexní pohled na změny, které v reliéfu krajiny v minulos-
ti učinil člověk a které za normálních podmínek nejsou viditelné

letecký průzkum – jde o vyhledávání archeologických lokalit z nízko letícího letadla. Po-
hled z výšky umožňuje rozeznat archeologické objekty především pomocí *porostových 
příznaků, ale též příznaků půdních (odlišná barva půdy), stínových (zvýraznění reliéfních 
tvarů při nízkém osvětlení) či sněžných (koncentrace sněhového poprašku na závětrné 
straně terénních tvarů apod.)

letner – původně čtecí pult mezi *chórem a hlavní lodí, později vysoká příčka oddělující 
*kněžiště od prostoru pro laiky, někdy byl před letnerem umisťován oltář pro laiky

loď – podélný prostor, zaklenutý klenbami většinou v sakrální, ale i ve světské architek-
tuře

loch – sklepení a podzemní chodby, které sloužily jako úkryty a díky stále chladné teplotě 
také jako zásobárny potravin; lochy byly hloubeny např. do skály nebo do pískovcového 
masivu

lokátor – osoba, která ve středověku prováděla lokaci, tj. založení sídla; k založení vsi či 
města byl pověřen majitelem půdy a jeho povinností bylo najít nové osadníky a zorga-
nizovat veškerou činnost související se vznikem osady (vyklučení lesa, přesun osadníků, 
vyměření polností, případně parcel a ulic atd.)

markomanské války – série válek, vyvolaných vpády sarmatských a germánských kme-
nů (zejména Markomanů a Kvádů) na severní území Římské říše, probíhající v letech  
166–180 po Kr.; propukly v době vlády římského císaře Marka Aurelia a byly ukončeny 
mírovou smlouvou mezi císařem Commodem a germánskými kmeny

mazanice/mazanina – kvalitní hrnčířská hlína rozmíchaná s plevami, kterou se vymazávaly 
spáry dřevěných konstrukcí nebo se jí i celé dřevěné konstrukce nahazovaly jako protipo-
žární ochrana; mazanice mohla tvořit součást výplně u hrázděného zdiva a používala se 
i v interiérech jako omítka

mikve – rituální židovská lázeň pro očistu osob i předmětů pramenitou vodou, v níž se 
podle židovských předpisů židovští muži očisťují před začátkem svátků a šabatu, ženy jsou 
pak povinny ponořit se do lázně před svatbou, po menstruaci a po porodu; lázeň slouží 
i k očistě nádobí z nežidovského prostředí, případně k rituální očistě nádobí po poruše-
ní pravidel košer kuchyně; v minulosti se mikve umisťovaly do sklepů domů sousedících 
s modlitebnami nebo do samostatných domků s veřejným přístupem, existovaly i mikve 
soukromé

milířiště – prostor, upravený pro stavbu milíře, v němž se vyrábělo dřevěné uhlí

mlýn větrný sloupový – dřevěný mlýn, který se celý natáčí proti směru větru podle svislé 
osy, tvořené pevným dřevěným sloupem

mlýn vodní kolový – poháněný proudem vody, která je z vodního toku na hřídel přenáše-
na prostřednictvím vodního kola

mohyla – jde o uměle navršený násep z kamení anebo hlíny obvykle nad jedním nebo 
i více hroby; tento způsob pohřbívání se objevoval od pravěku v různých kulturách po 
celém světě, je známý i z raného středověku a někde přetrvával ještě dlouho do pozdního 
středověku; kruhový tvar má zřejmě také symbolickou úlohu (magická síla kruhu)

mohylník – jedná se o skupinu *mohyl, tedy pohřebiště, tvořené více mohylami

motte – opevněné sídlo, které bylo vystavěno většinou na uměle vytvořeném nebo upra-
veném přírodním návrší (v rovinatých oblastech), většinou ve tvaru komolého kužele;  
motte často bývalo obklopeno příkopem, který mohl být zatopený vodou

náhrobní symbolika židovská – je velmi bohatá a lze ji rozdělit do několika skupin, kaž- 
dý symbol může mít svůj skrytý význam a může podat základní informace o zesnulém – 
bývají to nejčastěji symboly potomků jednotlivých starožidovských rodů (žehnající ruce 

100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska414 415Vysvětlivky odborných pojmů



kohenů, levitské konvice s mísou potomků Leviho, často se objevuje i Davidova (šesticípá) 
hvězda neboli hexagram společně s pěticípou hvězdou, tzv. Šalamounovou pečetí, nebo 
koruna; dále jsou to znamení symbolizující zaměstnání zemřelého (např. nůžky, lékařská 
pinzeta, kniha), jeho jméno (např. lev, jelen, ryba, ptáci) nebo motivy rostlin a stromů

nedestruktivní terénní metody – jsou takové postupy při sběru údajů o archeologických 
lokalitách, které nevyžadují zásah do terénu a respektují tedy archeologické nálezy *in 
situ (v původním uložení); jde například o mapování reliéfních tvarů, *letecké snímková-
ní, *geofyzikální měření atd., nejčastěji do této kategorie řadíme také málo destruktivní 
metody, jako jsou *povrchové sběry, průzkum detektorem kovů, jsou-li prováděny odbor-
níky, či vzorkování povrchových vrstev

nika – půlkruhový výklenek ve zdi

nístěj – spodní část hutní pece (vysoké pece, ocelářské pece), v níž se shromažďuje vyta-
vené železo a struska

obval – nevhodně také pinka; nálevkovitá terénní deprese, která vznikla hornickou čin-
ností, např. starou těžbou, propadnutím hornického díla apod.

obléhací bašta – samostatný opevněný bod, vybudovaný za účelem obléhání nebo jako 
kontrolní stanoviště

OCR data (Oxidizable Carbon Ratio) – datovací metoda, jejíž podstatou je sledování a vy-
hodnocování efektivity biochemických degradací uhlíkatých a antropogenních zbytků 
v solích; toho je dosaženo stanovením poměru celkového množství uhlíku k uhlíku oxido-
vanému; metoda je postavena na zákonitých změnách vnitřně relativně stálé organické 
hmoty, ovlivněné specifickými fyzikálními a geologickými vlivy, tzn. že stáří oxidovaného 
uhlíkového vzorku lze odvodit od vzorce zohledňujícího vlivy kyslíku, vlhkosti, teploty 
a reaktivity solí

opěrný pilíř, opěrák – podpírá blok zdiva nebo zachycuje šikmé tlaky klenby; je součástí 
vnitřního nebo vnějšího opěrného systému

opevnění/fortifikace – běžný způsob opevnění pravěkých a raně středověkých *hradišť; 
hradba tvořená zemním náspem (navršený materiál zpravidla pochází z přilehlého příko-
pu), zajištěným proti rozplavování vnější a vnitřní dřevěnou stěnou s napříč provázanými 
břevny; úlohu vnější stěny mohla převzít i tzv. *čelní kamenná plenta; nejvyšší místo opev-
nění bývá nazýváno koruna (hradby, *valu)

oppidum – snad z latinského ob pedes, tj. obydlené místo, které bylo kvůli hradbám nut-
né obejít; obecně se jedná o *hradiště s výraznými rysy organizované městské obce, v his-
torickém smyslu se pod tímto pojmem nejčastěji rozumí protourbánní opevněná výšinná 
sídliště Keltů

opyš – geomorfologický útvar, který má obvykle charakter úzkého hřbetu; zadní, klesající 
a zužující se konec ostrožny

osárium (kostnice) – místnost určená k ukládání lidských ostatků; kosti zde často bývají 
skládány do geometrických obrazů, mohyl apod.

ostrožna – terénní protáhlý útvar ohraničený ze dvou nebo tří stran příkrými svahy, často 
nad vodním tokem, který vybíhá většinou ze hřebene nebo planiny, a je ukončen opyšem; 
ostrožny byly často využívány ke stavbě hradišť nebo hradů

palisáda – obvykle ji tvoří dřevěné kůly, zaražené do země v těsné blízkosti vedle sebe; 
může mít výšku i několika metrů a být ještě doplněna příkopem

parkánová hradba/zeď – fortifikační prvek středověkého opevnění; za parkán se ozna-
čuje prostor před samotnými hradbami, který je z přední strany chráněn další, zpravidla 
menší parkánovou hradbou

pazderna – venkovská budova, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny; výraz souvisí 
se slovem pazdeří, což je drobný odpad po drhnutí lnu nebi konopí

pilíř – v architektuře nosný prvek čtvercového nebo obdélného půdorysu

plášťová hradba – hradba zpravidla mohutné konstrukce, převyšující a chránící svou hmo-
tou vnitřní zástavbu, často představuje hlavní obranný prvek hradu

plužina – souborně se tak nazývají všechny pozemky, využívané k zemědělským účelům, 

které patří ke středověké vesnici a jsou různého typu – plužina bloková (úseková), kdy je 
půda rozdělena do nepravidelných bloků o zhruba stejných rozměrech, plužina traťová, 
kdy je půda rozdělena do několika celků, které jsou dále děleny na úzké parcely, které 
jsou bez přímého vztahu k usedlosti, a konečně plužina záhumenicová (pásová), kdy je 
půda rozdělena do dlouhých pásů napříč katastrálním územím

podsedek – obvykle šlo o obyvatele vsi, který mohl vlastnit dům, ale většinou neobdělával 
vlastní pole; pracoval pro obživu buď pro vrchnost, nebo se živil prací pro jiné poddané

porostové příznaky – jejich vyhledávání je jedním z cílů *letecké archeologie; porosto-
vé, vegetační, půdní, případně stínové příznaky vytvářejí ve vegetačním krytu v určitém 
období viditelné odlišnosti, které je možno dokumentovat a interpretovat, např. obilí 
v příhodném prostředí, jako jsou říční terasy, doroste větší výšky právě nad zmizelými 
a neviditelnými zahloubenými archeologickými objekty

portál – architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjezd do budovy

potaš (uhličitan draselný) – vzniká louhováním dřevěného popela ve vodě a následným 
odpařením přefiltrované louženiny; surovina důležitá pro sklářství, případně textilní a pa-
pírenský průmysl

povrchový sběr – je metodou nedestruktivního průzkumu *archeologizované krajiny, 
soustředí se na systematické prohledávání krajiny a sběr nálezů, které se dostaly na po-
vrch např. díky orbě na zemědělsky využité půdě; dnes jde o používanou a efektivní me-
todu *archeologického průzkumu

pranýř – ve středověku a raném novověku se jednalo o místo, kde byli veřejně trestáni 
nepoctivci; většinou jej charakterizuje sloup, ke kterému byli poutáni

presbytář, presbyterium, *kněžiště – závěr kostela s oltářem, vyhrazený kněžím, v gotice 
zpravidla ukončený polygonálně

předhradí – samostatně opevněná část oddělená hradbou a často také příkopem od vlast-
ního *hradiště nebo *hradu; opevněný celek tvořila *akropole (či rezidenční hradní jádro) 
a někdy také více předhradí, v předhradí se pak nacházely zpravidla objekty hospodářské-
ho charakteru či obytné prostory méně důležitých obyvatel opevněného celku

předpolí – prostor v nejbližším okolí hradu, důležitý z hlediska obrany, většinou udržova-
ný bez vzrostlejšího porostu a bez staveb; mohou se zde nacházet pozůstatky po těžební 
a výrobní činnosti

předprseň – část zemního valu, klesající pozvolna směrem k nepříteli; jednoduchý zemní 
násep z vytěženého materiálu umístěný na vnější straně příkopu, zvyšující hloubku pří-
kopu

příhrádek – k hlavní hradbě připojená opevněná plocha využitá mimo jiné komunikačně, 
širší parkán

příkop – uměle zbudovaný konkávní obranný lineární útvar v terénu, někdy vysekaný do 
skály. Může být samostatný, ale většinou je součástí jiných fortifikačních prvků (hradba, 
val)

příkop šíjový – přehrazuje přístupovou šíji sídla na ostrožně, která je na zbývajících stra-
nách chráněná přirozeným sklonem terénu

příkop vodní – používal se převážně ve středověku k ochraně tvrzí a hradů

pyrotechnologie a pyrotechnologické objekty – soustavné využívání ohně k transformaci 
různých forem hmoty a produkci keramiky, kovů, skla, pojiv, dehtu aj.; jedná se zejména 
o pece na cihly, vápno, sklo, tavbu

rabín – doslova učitel, náboženská autorita židovské komunity, znalec židovského práva

rabinát – budova patřící náboženské obci a sloužící k ubytování rabína (náboženská 
a soudní autorita židovské komunity)

radiometrické datování (radioaktivní datování) – technika absolutního datování, užíva-
ná pro *datování materiálů, obvykle založená na srovnání mezi množstvím přirozeně 
se vyskytujícího radioaktivní izotopu s jeho produkty rozpadu, za využití známých polo-
časů rozpadu; využívá se pro datování širokého okruhu přírodních i umělých materiálů, 
přičemž nejznámější technikou je *radiouhlíkové datování, ale existují i další, například 
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draselnoargonové datování, uranové datování (pro geologické vzorky)

radiouhlíkové (radiokarbonové) datování – metoda absolutního *datování (tj. v letech) 
pomocí sledování rozpadu radioaktivního uhlíku (14C), obsaženého v organických mate-
riálech

reduta – samostatný uzavřený obranný prvek stálého či polního *opevnění, určená pro 
vojáky, kteří jsou mimo hlavní pevnost nebo obrannou linii

rondel – kruhový areál, vymezený v krajině *příkopem nebo více příkopy, příp. i *valem 
(valy); v kontextu archeologie ČR jsou typickou památkou pro období mladšího neolitu, 
mezi lokalitami pocházejícími z jiných období se nacházejí pouze sporadicky; tyto útvary 
zřejmě plnily rituální funkce

sejp (sejf, odval) – většinou kopcovitý útvar z vytěžené hlušiny štěrku a písku, jehož výška 
se pohybuje zpravidla mezi 1–2 metry (ojediněle přes 5 metrů); vznikaly během procesu 
rýžování zejm. zlata či drahých kamenů

síň – viz trojdílný dům

světnice – viz trojdílný dům

stéla – deskový náhrobní kámen kvadrátního tvaru, bývá také zakončen polokruhovým 
nebo trojúhelníkovitým tvarem, jednoduchým či různě profilovaným

stínadlo – pojem používaný pro popravčí stínací zařízení (např. gilotinu); v množném čísle 
(stínadla) jde o místo, kde se konaly popravy stětím

struska – (škvára) je hrubozrnný, často černě zabarvený materiál s ostrými hranami a skel-
ným leskem. Vzniká při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt např. při výrobě 
železa a dalších kovů

synagoga – modlitební prostor, společenské a náboženské středisko židovské komunity

šachta – v archeologickém kontextu jde zejména o hornické dílo, kdy je šachta svislá, 
hloubená nebo ražená, jáma obdélného nebo kruhového tvaru; slouží k přístupu do jed-
notlivých pater a chodeb důlního díla a k dopravě materiálu nebo k odvětrání důlních 
plynů

šibenice – obvykle dřevěná konstrukce, stojící na kamenných či cihelných základech, slou-
žící jako místo výkonu trestu smrti oběšením

šíjový příkop – viz výše příkop šíjový

špýchar – z německého Speicher, česky též sýpka, většinou samostatná stavba, určená 
k uskladnění vymláceného obilí, tj. zrní, ale také např. ovoce; podoba špýcharu se v čase 
i region od regionu měnila

termoluminiscenční metoda datování / termoluminiscence – metoda, která se používá 
pro určení stáří u materiálů, které na počátku svého osudu prošly tepelným zpracováním 
při vysokých teplotách (např. keramika, cihly), při tomto procesu se uvolňují elektrony 
zachycené v metastabilních polohách v záchytných centrech a jejich  prázdná místa jsou 
znovu obsazována elektrony v důsledku dávky přírodních radionuklidů v samotném ma-
teriálu i jeho okolí, případně z kosmického záření; dávka záření, kterou materiál obdržel 
a je ji možno změřit, je úměrná stáří předmětu od jeho vypálení

titulus – krátký příkop, předsunutý před bránu *pochodového/dočasného tábora římské 
armády, orientovaný rovnoběžně s opevněním tábora; znemožňoval útočníkům přímý 
přístup k bráně

trojdílný dům – skládá se ze tří hlavních částí: vstupní *síně uprostřed domové dispozi-
ce, z jejíž jedné strany se vchází do *světnice (jizby) a z druhé strany do hospodářského 
prostoru, tj. *komory nebo chléva; jedná se o základní formální uspořádání tradičního 
lidového domu na území Čech, Moravy a Slezska

tufit – dobře opracovatelná hornina sopečného původu, používaná v prostoru moravsko-
slezského pomezí od 13. století až do novověku jako materiál pro výrobu architektonic-
kých článků a dílců

tvrziště – místo, kde stojí nebo stála tvrz, z archeologického pohledu jde o antropogenní 
činností vzniklý terénní útvar; nejčastěji se jedná o pahorek, tvořený zčásti sutí zaniklých 

staveb tvrze, obklopený pozůstatky *příkopu či *valu, případně i vodní plochou

úvoz, úvozová cesta – označení pro komunikaci, která se zařezává do povrchu terénu; 
úvozové cesty jsou dnes již zřídka součástí cestní sítě a dochovaly zejména v lesním pro-
středí; bývaly dost široké na to, aby jimi projel vůz s nákladem, ale také úzké pro samo-
statného koně či více koní, jdoucích za sebou; zahloubení úvozových cest může dosáh-
nout i několika metrů, nejlépe viditelné je ve svahových polohách

val – obecně se jedná o násep podélného tvaru, od pravěku až do novověku používaný 
jako jeden z *fortifikačních prvků systému; v archeologickém kontextu se často nejedná 
pouze o záměrně vytvořený násep, ale o výsledek destrukce složitěji konstruovaného dře-
vohlinitého *opevnění, který po svém zániku vytvořil v reliéfu dodnes znatelný konvexní 
lineární tvar

valená klenba – klenba ve tvaru půlválce či válcové výseče, která překlenuje prostor mezi 
dvěma stěnami

Viereckschanze – pochází z němčiny a v archeologické terminologii české i jinojazyčné 
se používá pro označení čtyřúhelníkových areálů ohraničených valy; vznikaly zejména 
v době laténské a bývala jim přisuzována kultovní úloha, dnes se předpokládá spíše obyt-
né, případně hospodářské využití

vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský výcvikový prostor – území, která jsou zvlášť 
vyhrazena k výcviku nebo působení ozbrojených sil; na území dnešní České republiky bylo 
v minulosti zřízeno celkem 10 vojenských újezdů, dnes jsou zachovány čtyři – Boletice, 
Březina, Hradiště, Libavá, vstup na jejich území je bez povolení zakázán, přičemž povolení 
ke vstupu vydává příslušný újezdní úřad, který také vyhlašuje aktuální režimová a bezpeč-
nostní opatření; na vybraných územích, např. v severní oblasti VÚ Březina, existují výjimky 
– povolení ke vstupu o víkendech a svátcích; vzhledem k okolnostem zániku sídel na úze-
mí vojenských újezdů je pohyb osob rizikový, hrozí propady do existujících dutých prostor 
– sklepů, jímek, studen, proto je archeologické poznávání těchto oblastí spíše v počátcích, 
dílem kvůli nepřístupnosti a dílem proto, že se jedná o vrchovinná území mimo oblast 
tradiční agrární krajiny

vysoká pec – metalurgické zařízení, vyrábějící surové železo oxidací z železných rud; 
v podstatě se  jedná o velkou šachtovou pec, dosahující výšky nad 5 metrů

vlčí jáma – většinou zděná nebo do kamene lámaná šachta, která sloužila k zaklápění 
padacího mostu a mohla být využita při obraně hradu také jako dodatečný příkop v pro-
storu brány

železářský hamr – viz hamr

židovský hřbitov – pohřebiště židovského náboženského ritu se specifickými požadavky, 
včetně zásady neporušitelnosti hrobů – to znamená, že ostatky zemřelých mají zůstat na-
vždy na tom místě, kde byly pohřbeny a nemají být nikdy porušeny; proto se v případech, 
kdy zaplněný hřbitov nebylo možno plošně rozšířit, navezla na staré hroby vrstva zeminy 
a další zemřelí pak byli pohřbíváni nad původními hroby a náhrobky z dolní vrstvy hrobů 
byly přitom zasazeny do nasypané vrstvy země; náhrobky se dělí na několik typů: *stéla, 
tumba a novodobý pomník složený z několika částí

žudr/žudro – rizalit, vystupující před venkovské stavení
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Přehledná mapa  
a rejstřík lokalit

Číslování v závorce odpovídá řazení jednotlivých medailonů v publikaci a zároveň je to 
číslo, pod kterým je lokalita vyobrazena v celkové mapě. Odkazy na stránkování jsou v ob-
sahu, který je zařazen na úvod průvodce. 

(1) Adamov, okr. Blansko. Josefovské údolí

(2) Bílovec, okr. Nový Jičín. Zámek Bílovec

(3) Bílovice, okr. Prostějov. Pravěké hradiště Hrad u Bílovic

(4) Blučina, okr. Brno-venkov. Pravěké hradiště Cezavy

(5) Bohuslavice u Kyjova, okr. Hodonín. Slovanské mohylové pohřebiště

(6) Bohušov, okr. Bruntál. Středověký hrad Fulštejn

(7) Boskovice, okr. Blansko. Hrad Boskovice

(8) Brníčko u Zábřeha, okr. Šumperk. Středověký hrad Brníčko

(9) Břevenec, okr. Olomouc. Rýžovnické sejpy na řece Oskavě

(10) Březina, okr. Olomouc. Zkamenělý zámek – pravěká lokalita a středověký hrad 
Špránek s vápenickými pecemi

(11) Buchlovice, okr. Uherské Hradiště. Pravěké hradiště Holý kopec

) 12( Česká Cikánka, okr. Žďár nad Sázavou. Pravěké a raně středověké hradiště, 
středověký hrádek Zkamenělý zámek

(13) Dolany u Olomouce, okr. Olomouc. Středověký kartouzský klášter „Vallis 
Josaphat“

(14) Dolní Věstonice, okr. Břeclav. Pozůstatky paleolitického osídlení ve svazích 
Pavlovských vrchů

(15) Domoradovice, okr. Opava. Vodní mlýny v údolí řeky Moravice

(16) Dřemovice u Města Libavá, okr. Olomouc. Olejovice, zaniklá obec a klášter

(17) Dřevohostice, okr. Přerov. Pravěký mohylník

(18) Habrůvka, okr. Blansko. Jeskyně Býčí skála

(19) Heršpice, okr. Vyškov. Zaniklá středověká vesnice Konůvky

(20) Hodonín u Kunštátu, okr. Blansko. Tábor v Hodoníně u Kunštátu

(21) Holasovice, okr. Opava. Pravěké hradiště a zeměpanský hospodářský dvůr

(22) Horní Moštěnice, okr. Přerov. Švédské šance, novověké polní opevnění

(23) Hosov, okr. Jihlava. Zaniklá středověká ves Bradlo

(24) Hrotovice, okr. Třebíč. Zaniklá středověká ves Mstěnice s tvrzí, panským dvorem 
a vodním mlýnem

(25) Charvátská Nová Ves, okr. Břeclav. Římský krátkodobý tábor v trati  
„Prostřední veliké“

(26) Chvalčov, okr. Kroměříž. Pravěké hradiště a keltské oppidum Hostýn

(27) Ivančice, okr. Brno-venkov. Pozůstatky bratrského kostela a studny

(28) Janov u Krnova, okr. Bruntál. Agrární reliéf v okolí Petrovic, Janova a Jindřichova

(29) Jarohněvice, okr. Kroměříž. Slovanské mohylové pohřebiště v Jarohněvické Oboře

(30) Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč. Pravěké hradiště Hradisko

(31) Javorník-město, okr. Jeseník. Středověký hrad Rychleby

(32) Jedovnice, okr. Blansko. Zaniklá středověká vesnice Bystřec

(33) Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov. Pravěké hradiště Černov

(34) Jičina, okr. Nový Jičín. Pravěké hradiště Požaha

(35) Kněždub, okr. Hodonín. Pravěké hradiště Šumárník

(36) Koblov, okr. Ostrava-město. Polykulturní osídlení Landek

(37) Koryčany, okr. Kroměříž. Židovský hřbitov

(38) Kotáry, okr. Vyškov. Středověký biskupský hrad Melice

(39) Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč. Pozůstatky tvrze Jednoty bratrské

(40) Krnov-Horní Předměstí, okr. Bruntál. Pravěké hradiště na Kosteleckém vrchu

(41) Kyžlířov, okr. Přerov. Středověký hrad Pustý zámek

(42) Lechovice u Pavlova, okr. Šumperk. Pravěké hradiště Obersko

(43) Lelekovice, okr. Brno-venkov. Středověký hrad Lelekovice

(44) Lidečko, okr. Vsetín. Pravěké hradiště Kopce

(45) Líšnice u Mohelnice, okr. Šumperk. Komunikace Moravská Třebová – Mohelnice; 
městečko Radkov; hrad Líšnice

(46) Ludéřov, okr. Olomouc. Polní opevnění Švédské šance u Ludéřova

(47) Ludvíkov pod Pradědem, okr. Bruntál. Středověký hrad Fürstenwalde

(48) Lužná u Hanušovic, okr. Šumperk. Středověký hrad Nový Hrad (Neuhaus, 
Furchtenberg)

(49) Mikulov na Moravě, okr. Břeclav. Mikve – židovská rituální lázeň

(50) Mladeč, okr. Olomouc. Jeskyně s mladopaleolitickým osídlením

(51) Mohelno, okr. Třebíč. Pravěké mohylové pohřebiště

(52) Moravičany, okr. Šumperk. Pravěké pohřebiště a středověké opevněné sídliště 
s pohřebištěm a kostelem

(53) Moravský Krumlov, okr. Znojmo. Pravěký těžební areál Krumlovský les

(54) Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek. Velká šance – doklad pevnostního 
stavitelství

(55) Najdek na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou. Šlakhamr – doklad zpracování železa

(56) Náměšť na Hané, okr. Olomouc. Pravěké hradiště Rmíz

(57) Nechvalín, okr. Hodonín. Tvrziště Klobouk

(58) Nejdek u Lednice, okr. Břeclav. Raně středověké hradiště Pohansko

(59) Němčičky nad  Jevišovkou, okr. Znojmo. Neolitický rondel

(60) Nový Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou. Středověký hrad Skály

(61) Obřany, okr. Brno-město. Pravěké hradiště Hradisko

(62) Olomučany, okr. Blansko. Nový hrad, jeho předsunuté i obléhací opevnění

(63) Pivonice u Lesoňovic, okr. Žďár nad Sázavou. Středověká vápenka u zříceniny 
hradu Pyšolec

(64) Plandry, okr. Jihlava. Rantířovsko-starohorský středověký hornický vodní náhon 
s hornicko-hutnickým areálem

(65) Plešice, okr. Třebíč. Středověký hrad Holoubek s dvorem, vsí a tvrzištěm

(66) Podhradí u Luhačovic, okr. Zlín. Středověký hrad Starý Světlov

(67) Podmolí, okr. Znojmo. Výšinné sídliště a hradiště „Šobes“

(68) Podolí u Brna, okr. Brno-venkov.  Napoleonské bojiště, pravěká mohyla Žuráň 
a hradiště Santon

(69) Pozořice, okr. Brno-venkov. Vápenické a cihlářské pece na předsunutém předpolí 
hradu Vildenberk

(70) Předmostí, okr. Přerov. Paleolitická stanice

(71) Radkov u Vítkova, okr. Opava. Středověký hrad Vikštejn

(72) Ráječko, okr. Blansko. Milířiště ve svazích nad potokem Chrábek a Sloupečník

(73) Rančířov, okr. Jihlava. Těžební a důlní areál Couk u Rančířova

(74) Sebranice u Boskovic, okr. Blansko. Sebranice čp. 36

(75) Senorady, okr. Brno-venkov. Pozůstatky středověkého dvoudílného hrádku Šance

(76) Sklená, okr. Šumperk. Pusté Žibřidovice, zaniklá sklárna ve Sklené

(77) Skřinářov, okr. Žďár nad Sázavou. Středověké tvrziště Rohy

(78) Staré Město u Bruntálu, okr. Bruntál. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

(79) Starý Jičín, okr. Nový Jičín. Starojický kopec, středověký hrad Starý Jičín

(80) Stěbořice, okr. Opava. Slovanský mohylník



(81) Strážovice, okr. Hodonín. Slovanské mohylové pohřebiště

(82) Suchá Rudná, okr. Bruntál. Pozůstatky středověkého dolování

(83) Sviadnov, okr. Frýdek-Místek. Pravěké výšinné sídliště a středověké opevněné sídlo 
Štandl

(84) Svitávka, okr. Blansko. Pravěké a raně středověké hradiště

(85) Svojkovice na Moravě, okr. Jihlava. Zaniklý hornický a sídelní areál u Svojkovic 
a Hor

(86) Šatov, okr. Znojmo. Areál československého opevnění – pěchotní srub  
MJ-S 3 Zahrada v Šatově

(87) Štěměchy, okr. Třebíč. Zaniklá středověká ves Dašovice s tvrzí

(88) Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou. Těžební areál Havírna

(89) Štramberk, okr. Nový Jičín. Jeskyně Šipka

(90) Tišnov, okr. Brno-venkov. Pozůstatky šibenice

(91) Úsobrno, okr. Blansko. Jevíčská cesta a středověká fortifikace Durana

(92) Ústí, okr. Přerov. Raně středověké hradiště Hradištěk

(93) Vedrovice, okr. Znojmo. Pravěký areál Široká u lesa

(94) Vraclávek, okr. Bruntál. Středověký hrad Luginsland

(95) Vrbka u Sulimova, okr. Kroměříž. Slovanské mohylové pohřebiště Tabarky

(96) Vysoké Pole, okr. Zlín. Pravěké a raně středověké hradiště Klášťov

(97) Zlaté Hory v Jeseníkách, okr. Jeseník. Středověký hrad Edelštejn

(98) Žabčice, okr. Brno-venkov. Tvrziště Kulatý kopec v zaniklé středověké vsi Koválov

(99) Žbánov, okr. Vyškov. Zaniklá městská lokalita Městisko u Vícova

(100) Žeranovice, okr. Kroměříž. Tvrziště Hrádek

Autor mapy: Jelena Ambrožová
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	Torzo	kostela	bývalého	kláštera	augustiiniánů	
Koruna	Panny	Marie	v	Krasíkově,	který	byl	
opuštěn	po	roce	1550.	Foto	J.	Novák	2015
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