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Archeologický.výzkum Hradce u Opavy.

Boris -Novotný .

Se zřetelem k závažnému postavení Hradce u Opavy v'dějinách 
českého'Slezska byl zde z popudu Krajského osvětového střediska 
na‘Hradci u Opavy a pod záštitou KNV"v Ostravě proveden brněn
skou pobočkou Archeolpgiekého ústavu ČsAV v roce 195-6 z jiš ťovac í 
výzkum. ,

Mohutný protáhlý,hrádecký ostroh je.jedním z posledních vý
běžků pahorkatiny, tvo ř íc í předhůří Nízkého Jeseníku. Jeho po- - 
vrch klesá, stupňovitými úpravami od jihu směrem k severu tak,že 
v místech nynějšího zániku js utvářen ve .hřbet® původně nízký 
a pozdějšími navážkami rozšířený. 'Dále k severu se ostroh roz
š iřu je  a klesá do inundačního terénu řeky Moravice. Jeho západní 
svah strmě spadá do údolí řeky. Rovněž východní strana se prudce 
svažuje do údolí potoka Hradečněho. Ze strategického hlediska je 
ostroh výborně situován’ a pro svoje nepřístupné bočné srázy lze 
je j  lehce h á jit  (o b r . l ) .  Broto jej. jeho poloha předurčila k tomu, 
aby byl j i ž  od pravěku osídlen. Hradec, lež í,n a  pravěké "jantaro
vé" obchodní cestě, která směřujíc z Podupají .podél, řeky Moravy, 
vedla pa sever přes Slezsko k Pobaltí. Z ostrohu bylo možno ovlá
dat příchody, vedoucí na Moravu, soustřeďovat zde s íly  a podnikat 
odtud výpravy do rovin polského Slezska. '

Staletá stavební činnost a terénní úpravy silně narušily 
původní'povrch ostrohu. Proto bylo nutno v o lit  výzkumné sondy na 
místech, které nebyly, těmito zásahy porušeny. J iž  první 28 m 
dlouhý výkop, provedený v místech,parkové úpravy před zámeckou 
budovou přinesl pozoruhodná z jiš tě n í. Nedaleko od Čelní strany 
zámku jsme o b je v ili základy mohutné věže, která stála kosoúhle 
vysunuta na severozápad před budovou 'bývalého hradu. Zčásti od
krytá zdivo základů, budovaných ,z lomového kamene ná maltě, bylo 
silné 3 m, zvlášť zesílený základ severozápadní'strany měřil až 
5 m. Vnitrní prostor, z velké části zavalený zříceným kamenným 
zdivém, měl rozměry 5 'x 5 m. Z věže bylo možno ovládat i  chránit 
přístup do hradu. J e jí odkryv potvrd il zprávu' .záme ckého kroniká
ře, že hrad měl kdysi na severní a j iž n í straně vály se. silnými 
ochrannými zdmi, příkopy a věžemi. Ostatní t ř i  podobné, věže stály 
tedy patrně v dalších rozích opevnění kolem hradu., Severně'od 
pozůstatku gotického opevnění jsme průkopem odkryli příkop-,který 
vedl příčně od západu k východu přes hřbet ostrohu.. V létech 
1778 až 1795 po zbořeni středověkého opeVhání byl terén.okolo 
zámku navážkami vyrovnán.

K dalšímu výzkumu bylo zvoleno rovinaté místo za budovou 
bývalého k lá š te ra ,‘dnešního dětského útulku. Průkop, vedený až k 
okraji ostrohu, odkryl střepy z nádob, které, náležely lidu nej
staršího zjištěného osídlen í na Hradci, osou to střepy eneoli- 
tické keramiky s výzdobným motivem "jedlově větévky" a vtlačo- 
varxých rýžek pod okrajem (ob r.2)» Lze je srovnávat.s analogickými 
výzdobnými prvky, které se vyskytují na keramice lidu šňůrové 
kultury z doby okolo 2000 p řed 'u .!. Tyto. nálezy však neležely v 
původní poloze. Vedle zlomků keramiky zde bylo opět kotoučovitých 
hliněných závaží, z. nichž jedno je zdobeno rýhami paprskovitě s'e 
sbíhajícím i ku středovému otvoru. N a lezli jsme také poškozené 

- hliněné- cívky -š rozšířenými konci, pazkouřkové- úštěpy a zlomek 
modelované hlíny, představující část, figurky, zvířátka'. ¡ . '
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Die archäologische Ausgrabung in  Hradec bei ‘Opava.In Anbetracht 
der wichtigen Stellung vón Hradec bei Opava in  der H istorie  des 
tschechischen Schlesiens, führte h ier im Jahre 1956 das .Archäo
logische In s titu t ÖSAV, Zweigstelle Brno, unter dem'Patronate 
vom KMV in .Ostrava', eine Feststellungsgrabung durch. ^

, .Die langgestreckte Landzunge aus deren Vorburg das Städtchen 
Hradec bei .Opava entstand, is t  einer von den le tz ten  Ausläufern 
jenes Hügellandes, welches das Vorgebirge des Nízký Jeseník 
b ild e t . Sein Kamm, der's ich  ungefähr 59 -  7Ö m ober dem Flussta
le  der Moravice erhebt, s in k t,in  der Richtung von Süden nach 
Norden. Das Plateau dieser Landzunge is t  von Osten und’Westen 
durch s te ile  Seitenabhänge geschützt und so war es möglich, 
den bedeutenden.'Geschäfts - und Heeres -"Bernsteinweg", der 
h ier von Schlesien nach Mähren führte, zu beherrschen. Die jahr
zehntelange,bis heute noch andauerde Bautätigkeit und Terrain- 
herricntungen zerstörten stark die Oberfläche der Landzunge. Die 
Feststellungsgrabung erbrachte folgende Erkenntnisse:

Die ä lteste  Besiedlung der Landzunge bei Hradec ersah man 
aus den Bruchstücken äneolithischer Keramik mit Verzierungs
elementen, welche ihre Analogie in  der Schnurkeramik haben.In 
der u rze itlich en  Schichte, die' duroh eine jüngere Besiedlung 
gestört is t j  lagen ausser der ^“ramik fünf scheiben 
tönerne Gewichte, von welchen das eine mit R itz lin ien  v e rz ie rt  
i s t ,  tönerne Spulen und ein modeliertes Lehmbruchstück, das 
eine T ie r figu r  v o r s te l lt .  Die fortschreitende Ausgrabung .s t e l l 
te an zwei Orten, vor dem Sch-lossgebüude und in  der Sonde vor 
dem Kloster fe s t ,  dass die Landzunge ziemlich dicht mit der 
schlesischen Urnenfelderkultur besiedelt war. In den gefunde
nen keramischen Bruchstücken kommen neben Elementen der Lau
s itz e r  Phase auch Qefässformen mit Verzierungsmotiven der 
Schlesischen - Kultur .und der Schlesisch - P la ten itze r ,der I .  
und II.S tu fe  vor.Scherben von grossen/Vorratsgefässen,kleine
ren Gefässen und kleineren Tassen lagen zwischen Steinen der 
Feuersteilen. Ähnliche Funde wurden bereits im Jahre 1873 
beim Baue der ehemaligen P ferdestä lle  gewonnen. Nach diesem zu 
schliessen, war die Landzunge ziemlich dicht besiedelt und es 
is t  nicht' ausgeschlossen, wie. es auch, bei anderen Siedlungen 
dieses Types in  Schlesien vorkommt, dass jene ebenfalls be
fe s t ig t  war. *■ , ,

Die t r i f t ig s t e n  Erkenntnisse brachte die Ausgrabung für 
die slawische Besiedlung. In  der Sonde vor dem Schlossgebäude, 
wurde unter Aufschüttungen in  der Schichte des ursprünglichen 
Terrains Keramikbruchstücke gefunden,die der m ittleren Burg
w a llz e it  angehören. Nach Analogien von dem slawischen Hügel
gräberfe ld  in  Stěhořice is t  es möglich, diese in  dfis 9»Jahrh. 
u. Z. zu datieren. In der Sonde hinter dem Kinderhortgebäude 
wurde eine' slawische "Zemljanka" im Ausmasse 5,5x2 m mit einem 
Lehmherd durchforscht. Die Wände, jener 180 cm unter'dem heu
tigen  Niveau sich befindenden Wohnstätte'waren in  ihren unteren 
T e ilen  aus Stein erbaut.Die Keramikfunde,welche die "Zemljanka" 
in  die zweite H ä lfte  des 10. Jahr« datieren, zeigten, dass ne
ben der noch weiterlebenden Erzeugungsart * der im Grunde noch 
grossmährischen Keramik, sich g le ic h ze it ig  in  neuen sozia l 
ökonomischen Bedingungen eine vervollkommnete Keramikerzeugung 
en tfa lte te , welche Keramikelemente der nordwestlichen Erzeugungs' 
Zentren aufweist. In  der Ausfüllung der Wohnstätte lagen eben-
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fä l le  Spangen,- eiserne Messer u. 8. Im 10. Jahrh«war die Land
zunge, bei ...Hradec! ein b e fe s t ig te r ‘ slawischer Burgwall, der sich 
im Rahmen des Prqmysliden Staates,zur Zeit der. Boleslaviden 
en tfa lte te . Eine .‘gleiche. Entwicklung, die sich im Umbruch der 
Keramilcerseugung äüssert, sp ie lte 's ich  auf-einem ■ausgedehnten 
Gebiete ab,.wie dies gleiche Funde des,durchforschten Burg- 

' walles bei Opava - KyleŠpvice;, bezeugen oder besonders ausdrucks
v o l l  auf dem Burgwalle der Tumäki .Insei ;in Vratid lav, .der sich 11 
ebenfalls im '10, Jahrh. ini böhtrLs.Qfy.ön-Přemýslideh Staate ent
fa lte te . In  Hradec b e i;Opava trad iert bis heute die Sage von 
der Christianisierung der slawischen Bevölkerung, die im Jahre 
965, bei der Begegnung des Brautzuges der [böhmischen Fürstin 
Doubravka und des polnischen Fürsten Medek stattfinden s o llte .

Die Abdeckung der. Siedlungsschichte mit Kerömikfunden aus■
- dem 11, und 12. Jahrh. bestätigte die sch rift lich e  Nachricht * 

dass Hradec im 11.: Jahrh.,; eine fes te  frühromanische .Burg sein 
musste, -da sie im Jahre 1060 der Belagerung des polnischen 
Boleslav stahdhielt, Funde.von Eisenerz und eine grosse Menge 
Kuchen vori Eisenrohstoffen in  dieser Schichte' bezeugen das 
Schmelzen und die Bišénverarbeifung?\ wie uns die gefundenen. 
Erzeugnisse beweisen • ln  dieser Zeit war Hradec bei Opava die 
zentrale Burg der, Holäsxtzer Provinz/die bis Přerov, in, Möhren 
re ich te . , “' * .!' ?> '< • '■ '/ -

Zur Zeit der Gotik wurde Hradec wieder uragebaut. Und ver- , ; 
vollkommnet. Aus jener Zeit deckten.wir■die Grundrisse eines 
mächtigen. Turmes mit quadratischen Innenraume im Ausmasse von 
5 x 5'm ab /die B reite der Grundmauern-betrug ,-3. bis, 5 'm/, der 
vor die-Burg,, in  nordwestlicher Richtung vorgeschoben war. Von 

i diesem Turme aus war es möglich, das F lusstal, sowie den Ein
gang in. die Burg zu beherrschen.“ Sie war zu-jener Zeit, m it 'd re i
fachen Wüllen und Grüben /nach der Nachricht, des Chronisten/, >
4 Türmen und Pforten mit Fallbrücken b e fes tig t. Nach, dem, Brande 
im Jahre 1795 wurde die Befestigung eingeriss.en, das Terrain .* 
durch Aufschüttungen planiert und die Burg .wurde ganz im 1
k lass izis tischen  S t i l  in  ein  Schloss, “umgebaut. 1 ; /I
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Železné a bronzové předměty ze slovanské zemnice?
přeslen a kamenný knoflík (i, z/



Hradec u Opary
1 'Nálezy šňůrové kultury .

Z  ' N á l e z y  Slezsko p l a t o n i c k é  k u l t u r y *

3* S t ř e p y  nej s t a n u '  s l o v a n s k é  k e n u n l k y *

poně&ud zmtn-
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Hradec u Opavy
Slovanská zemnice^ Vpravo keramika vyráběná starším, 
vlevo dokonalejším způsobem' P'
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