Výzkumu na Hradišti pomůže technika
Znojmo - Hradiště: Na čtyřiadvacátou sezonu se chystají archeologové na Hradišti.
Zařizují laboratoř, antropologové budou zkoumat DNA.
Nově zařízenou laboratoř pro konzervátory, spolupráci s antropology, kteří budou zkoumat
DNA Velkomoravanů, ale i další novinky chystají archeologové na Hradišti. Od července se
pustí do práce při čtyřiadvacáté sezoně vykopávek významné velkomoravské lokality.
Zkoumat budou hlavně pohřebiště, které začali odhalovat před dvěma lety.
„Abychom upřesnili rozsah pohřebiště a ověřili případnou existenci zahloubených
objektů, pozvali jsme odborníky s magnetometrem,“ sdělil šéf výzkumů Bohuslav Klíma z
Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně.
Než se do budov archeologické expedice, na bývalém statku uprostřed Hradiště vrátí
koncem června studenti, bude prostor patřit řemeslníkům. „Rozšířili jsme kapacitu pro
ubytování a pracujeme zejména na zařízení a vybavení laboratoře pro konzervátory,“ dodal
Klíma.
Nadační fond sv. Hypolita, který vykopávky podporuje, dospěl letos o krok dál v
jednáních s křížovníky. Jim totiž rozsáhlý hospodářský areál patří. „Řád nám nyní budovy, o
které jsme se starali a opravovali, pronajal na padesát let za symbolickou jednu korunu ročně.
Je to posun, ale dohody o převodu budov do majetku nadačního fondu jsme zatím nedosáhli,“
poznamenal Klíma.
To podle něj archeologům stále komplikuje plány na zřízení dlouho chystané, stálé
expozice o Hradišti a jeho historii. „Dokud nejsou budovy naše, velmi těžko získáváme
peníze od sponzorů. Od začátku letošního roku jsme z prostředků fondu vložili do potřebných
oprav a například nových rozvodů elektřiny na sto dvacet tisíc korun,“ poznamenal Klíma.
S archeology budou letos spolupracovat antropologové z Přírodovědecké fakulty
brněnské univerzity. „Tak trochu ve stylu známého seriálu Kriminálka z Las Vegas odeberou
z koster DNA. Náš výzkum je v tomhle ohledu důležitý už proto, že antropologové mohou
tyto vzorky zkoumat jen z čerstvě vyzvednutých ostatků,“ vysvětlil archeolog.
„Znojemské Hradiště je patrně jedním z jedenácti opevněných míst kmene Moravanů, o
kterých mluví takzvaný bavorský geograf z poloviny devátého století. Je to jeden z prvních
psaných pramenů o našem území. Hradiště bylo zřejmě západním centrem moravského státu,“
přiblížil význam velkomoravského hradiska na Hradišti historik Jiří Kacetl.
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