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5 Koketné u Mor.Krumlova.

Boris Novotný

V měsících srpnu a září 1959- prováděl Archeologický ústav 
ČSAV, pobočka v Brně, zjišťovací výzkum ostrožného hradiska 
Rokytné u Moravského Krumlova» Hradisko se rozkládalo na roz
lehlém ostrohu nepravidelného tvaru, který je obklíčen ze tří 
stran tokem řeky Rokytné a pouze na jižní straně souvisí s 
náhorní planinou stoupající směrem k Mor. Krumlovu. V těchto.' 
místech byl ostroh oddělen od: okolní krajiny hlubokým příkopem, 
vyhloubeným ve hlíně a zvětralé skále. Příkop je dnes z části 
zavezen a vede přes. něj silnice. Přední, větší část ostrohu /s 
pomístným názvem "Malé hradisko"/, na kterém se dnes rozkládá 
vesnice Rokýtná, směřuj,e delší onou od jihu k severu. Je oddě
lena dalším hlubokým příkopem od druhé části / s pomístným náz
vem "Velké hradisko"/, která směřuje delší 030U od jihovýchodu 
k severozápadu.

Abychom orientačně prozkoumali rozlohu a hustotu osídlení, 
vedli jsme sedm zjišťovacích sond kolnro k okrajům ostrohu v 
nezastavěné poloze "Velké hradisko", Dalších osm sond pak bylo 
vyhloubeno na ploše "Velkého" i "Malého" hradiska.

Sonda I^byla situována u jihozápadního okraje "Velkého hra
diska". Jejím postupným rozšířením jsme odkryli souvislý pás 
obytných zahloubených prostorů, které se táhly podél okraje 
ostrohu, a které s určitým odstupem pokračovaly i směrem dovnitř. 
Podobné objekty^byly zjištěny v jihozápadním rohu a rovněž v 
horní části u západního okraje této části ostrohu. Jsou to po
zůstatky polozemnicave zahloubených chat, jejichž stěny se opí
raly o kůly. Při detailním výzkumu těchto obydlí byl zjištěn po
zoruhodný nový poznatek k problematice opevneřrovací techniky na 
výšinných sídlištích z mladší doby hradištní. Vedle dvou řad men
ších kůlových jamek - pozůstatků po kůlové konstrukci stěn. chat-, 
jsme odkryli také velké kůlové jamky, jejichž nej bližší. okolí bylo 
respektováno, při vyhlubování polozemnicových obytných prostorů/Z 
toho lze usuzovat, že velké kůlové jamky jsou stratigraficky v 
jednom horizontu s řadou obydlí, stojících těsně při okraji sráz
ného ostrohu. Možno je tedy pokládat za zbytky palisádového opev
nění, které bylo kombinováno a kůlovou konstrukcí stěn obytných 
c hat.

Dalšími zjišťovacími sondami v jihozápadní vyšší části ostro
hu jsme odkryli půdorysy dalších chat. V některých byly ohniště 
nebo pece vystavěné z kamenů zapuštěny do jam pod úrovní podlahy. 
Tak byl ku příkladu z větší části odkryt půdorys čtvercové chaty 
o rozměrech přibližně 4 x 4 mi. V jednom rohu obydli se nalézala 
70 cm hluboká, podlouhlá a na jednom konci rozšířená jáma ae zbyt
ky ohniště. V druhém rohu byla zjištěna, jiná jáma obdélného, půdo
rysu se zaoblenými, rohy, stejně hluboko vano.vité zahloubená.V její 
výplni leželo množství zlomků mladohradíš tni keramiky.

Opět jinou sondou ve svažujícím se povrchu "Velkého hradiska" 
jsme zjistili obydlí s 65 cm hlubokou, obdélnou a v rozích zaoble
nou jámou, v: jejíž severovýchodní polovině byla postavena z vel
kých a drobnějších kamenů pec..



- 134 -

Další', odkryv v jihovýchodní části "Velkéha hradiska" u 
okraje hlubokého vnitřního příkopu zachytil rozsáhlejší stav
bo se zuhelnatělými trámy. Její průzkum" je plánován v příštím 
roce.

V severozápadní části ostro.hu, v poloze "Malé hradisko" 
byla v zahradě selského domu odkryta kulturní vrstva s kera
mickými zlomky staršího rázu než jaké obsahovaly výše popiso
vané polozemnáce. Jinou sondou, vedenou kolmo k severní stěně 
kostela v obci Rokytné jsme zjistili vzhled základového zdivá 
této románské stavby s obdélnou, apsidou. Vedle základů ležely 
kostry orientované od východu k západu, bez průvodních nálezů.

Pod ostrožnou, jihozápadně od t.zv. Malého hradiska, na 
návrší nad levým břehem říčky Rokytné zjistil referent povrcho
vým sběrem nálezy střepů mlado hradištní keramiky. K  tomu je 
možno dodat, že také I.L. Červinka 1* předpokládal existenci 
"podhradí opevněného pro tržišti" v okolí rokytenského ostrohu.

Výzkum hradiska Rokytné ukázal, že ostroh byl osídlen jiz, 
v ebaolitu. Další nálezy, dosavadním výzkumem zjištěné, pochá
zejí ze střední a mladší doby hradištní. Nejhustší osídlení bylo 
dosavadním výzkumem zjištěno v mladší době hradištní, kdy se v 
poloze "Velké hradisko" rozkládala opevněná osada. Podle dosa
vadního orientačního zjištění možno předpokládat, že ležela na 
jihozápadní vyvýšené polovině, zatím co nižší severovýchodní a 
nejnižáí východní část byla osídlena velmi řídce.

Na rokytenském hradisku prováděl výzkum již v roce 1853 
A. Heinrich 2., který v místech jižně od vnějšího příkopu na 
okraji vesnice zjistil kostry v několika vrstv/ách nad sebou. 
Nalezeny byly stříbrem plátované eso.vité záušnice a 7 denárů 
knížete Konráda Brněnského; / + 1092 /. Další hroby byly naleze
ny roku 1928. Roku 1931 získal J. Kaufman z hradiska hliněný 
přeslen, železnou sekeru a střepy keramiky.31*

Nynější výzkum měl za úkol ověřit věrohodnost písemných 
pramenů, které se zmiňují o existenci hradiska Rokytné / urha 
Rokiten k roku 1052 zakládací listiry boleíslavské kapituly /. 
Podrobný rozbor keramiky v sídelních objektech umožní pokus o 
konfrontaci archeologických pramenů s prameny historickými. 
Listina biskupa J. Zdíka byla vydána po dobyti Rokytna- - post 
éxpugnationem zastři Rakiczen -"roku 1146.4.

P_o_z_n_á_m_k_y_j_
1) I.L. červinka, Slované na Moravě a říše Velkomoravská, Brno 

1928, 133.
2) A. Heinrich, Schrift, hist. ST. Sec.t. Möhr, Schl. Gesell., 

VII, 1854, str. 33.
3) I. L. Červinka, l.c.
4) B. Dudík, Děj. Mor. III. 132.



Fest stMlungagrabung des Burgwalles Rokytná bei Mor. 
Krumlov, Südwestlich, won Brno, unweit von Mor. Krumlov, 
liegt auf einer steilen Landzunge, von dem Flusse Rokytná 
umflossen, die Gemeinde gleichen Namens. Nach historischen 
Quellen stand M e r  im 11. Jahrh. ein Burgwall Airbs Roki- 
ten/, der in der 1. Hälfte des 12. Jahrh. vernichtet wurde.
Bei der Durchforschumg der Landzunge stellte man eine äneo- 
lithische Besiedlung und Funde slawischer Keramik fest,letz
tere gehören der mittleren Burgwallzeit an. Die Landzunge 
ist von dem umliegenden Gelände durch einen tiefen Graben 
getrennt /heute schon zum Teil verschüttet/. Der zweite tie
fe Graben teilt den sog. Kleinen Burgwall von dem Grossen 
Burgwall, wo. durch die Ausgrabung slawische Hütten sbgedeckt 
wurden, die einen Bestandteil der befestigten Siedlung, bil
deten. Die grubenhausartig vertieften Wohnstätten mit Pfosten- 
konstruktion der Wände, die sich am Rande der Landzunge, ent
lang, ziehen, waren zwischen den Palisadenpf'osten eingebaut 
und bildeten - wie stratigraphische Verhältnisse zeigten - 
einen Bestandteil der Befestigung der Niederlassung. In eini
gen Hütten, mit keramischen Funden aus der jüngeren B.urgwadl- 
zeit, befanden sich Feuerstätten und aus Stein erbaute Backö
fen, die unter dem Niveau des Fussbodens Jen Gruben eingetieft 
waren. Bei den älteren Ausgrabungsarbeiten in den Jahren 1853, 
1928 und 1931 wurde ein Gräberfeld mit Funden von S - förmigen 
Sc-hläfenringen und mit Münzen Konrads von Brünn A 1.092/ fest
gestellt. Eine genaue Analyse der Funde wird die Konfrontation 
der archäologischen und der historischen Quellen ermöglichen, 
da die Urkunde des Bischofes J. Zdík bekannt ist, die nach der 
Eroberung des. Burgwallea herauskam /post expugnationem castri 
Rokiezen/ und in das Jahr 1146 datiert wird.
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Hradiska Rcrkytnâ - I - 4 0 0 0

Z a m i n i lni. Fr. Helešavský
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