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7ÚVOD

ÚVOD

O LOKALITĚ
Uherské Hradiště jako město a zároveň centrum moravského Slovácka leží ve východní části České 
republiky, na Moravě, asi 70 km východně od Brna. Uherské Hradiště-Sady jako významná arche-
ologická lokalita z období raného středověku, to je pojem, s jehož obsahem není nutno odbornou 
ani zasvěcenou laickou veřejnost blíže seznamovat. Musíme ovšem upřesnit, že na území Sadů byla 
objevena přinejmenším tři významná naleziště z jedné a téže doby. Za prvé máme na mysli sídliště 
z 6. až 10. století v poloze „Dolní Kotvice“ a za druhé pohřebiště z 8. až začátku 10. století v sousední 
poloze „Horní Kotvice“, obě se nacházející ve východní polovině sadského katastru. V případě třetí-
ho jde o sakrální areál s rozsáhlým pohřebištěm z konce 8. až začátku 13. století v poloze „Špitálky“, 
který se rozkládá v severozápadní části Sadů. Všem již v odborné literatuře byla věnována tu větší, 
tu menší pozornost, dostalo se jim publikování prostřednictvím odborných studií, kapitol v kni-
hách a konferenčních sbornících i v tematicky zaměřených monografiích (Marešová 1983, 1985, 
Galuška 1996, 1998, naposled Galuška – Mitáček – Nývltová Fišáková 2018, 99–114). Ani po součtu 
dosavadních výstupů a z nich plynoucích závěrů však nemůžeme konstatovat, že víme vše, že naše 
povědomí o zmíněných nalezištích je kompletní. 
Předmětem našeho zájmu v této knize je už zmíněné archeologické naleziště se sakrálním areálem 
a rozsáhlým pohřebištěm z konce 8. až začátku 13. století, které se rozkládá na místě s oficiálním 
názvem Uherské Hradiště-Sady „Výšina sv. Metoděje“. Ještě donedávna se ovšem z hlediska míst-
ního názvosloví používalo pojmenování jiné, a sice „Špitálky“. Odrážela se v něm letitá skutečnost, 
že předmětná místa bývala od nepaměti ve vlastnictví hradišťského špitálu, tedy nemocnice. Známy 
však byly i jiné místní názvy, jako např. „sadská ostrožna“, nebo „sadská výšina“, případně „met-
ropolitní výšina“. V odborné archeologické literatuře se ještě někdy objevoval velmi zjednodušený 
a poněkud matoucí termín „Sady u Uherského Hradiště“. Předmětné místo s pozůstatky význam-
ného sakrálního areálu se nachází na jihovýchodním okraji současného Uherského Hradiště, poblíž 
silniční komunikace směřující od městského jádra jižním směrem na Kunovice. Leží na západní 
svahové plošině ostrožny či vyvýšeniny, která je součástí Luhačovické pahorkatiny, zasahující sem 
od východu, z předhůří Bílých Karpat. Ostrožna s plošinou v nadmořské výšce 204 až 207 m n. m. 
je ostře vklíněna do nivy řeky Moravy, kterou převyšuje o cca 30 až 40 m. Na rozdíl od současnosti 
byla v době raného a vrcholného středověku ze tří stran obtékána řekou Olšavou, o níž se k roku 
1078 píše jako o „dravé“. Přitékala z východu, z podhůří Bílých Karpat, a pod ostrožnou se prudce 
stáčela doprava k severu. V intravilánu dnešního města Uherské Hradiště, v blízkosti Smetanových 
sadů vtekla do bočního ramene řeky Moravy, zvaného Morávka. Ze sadské Výšiny sv. Metoděje byl 
tehdy a je dodnes velmi dobrý rozhled po blízkém i vzdáleném okolí. Směrem na západ – zčásti 
v nivě, zčásti na dvou vyvýšených ostrožnách – se po obou březích řeky Moravy v 9. století rozpro-
stírala lidnatá mocenská staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace, velkomoravský Veligrad. Za 
nivou řeky Moravy, ještě dál na západ, táhnou se na horizontu Chřiby, tedy pohoří, které odděluje 
střední Pomoraví od Brněnska a Kroměřížska. Také jižním směrem se rozkládá úrodná niva Mo-
ravy. V ní byla Slovany již v 6. století osídlena vyvýšená místa a mírné svahy, které se do ní sklánějí 
od západu a východu. Severním směrem obsáhl pohled z ostrožny se sakrálním areálem širokou 
podmáčenou nivu táhnoucí se až k Napajedelské soutěsce a za ní opět Chřiby. I tam, hlavně na 
vyvýšených hrůdách, existovala slovanská sídliště a pohřebiště. Jen na východ, k Bílým Karpatům, 
byl výhled z ostrožny poněkud omezený, protože se tím směrem zvedaly další kopce Luhačovické 
pahorkatiny. I tak je zřejmé, že sadské sakrální centrum se vyvíjelo na dominantním místě s výbor-
ným výhledem do širokého okolí a že samo bylo z dálky dobře viditelné, prostě nepřehlédnutelné. 
Kromě zmíněné výhodné polohy mohla dalším stimulem využívání sadské Výšiny sv. Metoděje 
v raném středověku být také skutečnost, že právě na ní se křížily významné komunikace. Z nich 
nejdůležitější byly dvě trasy či větve transkontinentální jantarové stezky spojující břehy Baltského 
a Jaderského moře. První, hlavní trasa, se táhla podél Moravy od jejího soutoku s Dunajem na sever, 
aby skrze Moravskou bránu pokračovala do českého Slezska a odtud dál až k Baltu. Druhá, boční 
trasa, směřovala od Dunaje proti toku Váhu až přibližně k dnešnímu Novému Městu nad Váhem, 
kde se prudce stočila doleva, k západu. Odsud, ze slovenského Pováží, vedla skrze průsmyky Bílých 
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Uh. Hradiště-Sady. Nálezová situace staveb kostelního komplexu a blízkých velkomoravských a mladohradištních hrobů. 

Plán z roku 1963, podle Galuška 1996, Obr. 7.

Skupina pracovníků výzkumu, 

vzadu Věra Hochmanová-Vávrová.

Uh. Hradiště-Sady. Vilém Hrubý, druhý zprava, v rozhovoru 

s Josefem Poulíkem, první zleva.
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PODĚKOVÁNÍ
Katalogem jako I. dílem trilogie Uherské Hradiště-Sady. 500 let křesťanství ve střední Evropě se 
odborné i laické veřejnosti dostává do rukou podstatná část pramenné báze jedné z nejvýznam-
nějších lokalit z období Velké Moravy a doby následující, pro jejíž delší úsek se vžilo pojmenování 
„mladohradištní“. Příprava materiálu, a to jak archeologické povahy, tak i psaných a fotografických 
dokumentů, si vyžádala nemalého pracovního vypětí všech zúčastněných, za což jim patří velký 
dík. V posledním období se to vztahuje především na pracovníky Centra slovanské archeologie 
HM MZM. Vedle vedoucího Centra se na přípravě katalogu zásadní mírou podílel zejména Bc. 
Jakub Langr, jenž provedl revizi celého sadského nálezového fondu, a také Mgr. Lucie Valášková, 
která zdigitalizovala veškerou fotografickou a kresebnou dokumentaci. Závěrečné poděkování patří 
zaměstnancům firmy Trifid KP, s.r.o. se sídlem ve Starém Městě, za jejichž zásadního přispění získal 
katalog svůj vnější vzhled a vnitřní podobu.

Luděk Galuška – Jiří Mitáček

Uh. Hradiště-Sady. Nálezová situace se schematickým vyznačením staveb kostelního komplexu 

a rozsahu mladohradištní fáze pohřebiště. Podle Galuška – Mitáček – Nývltová Fišáková 2018, Fig. 5.
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5 CM

VM 1 – HROB 10/59

VM 2 – HROB 11/59

Muž, 17–19 let
LOKACE: D6
HROBOVÁ JÁMA: Nezjištěna, hrob-skládka kos-
tí uložená v severní části interiéru kaple na 
S straně kostela s křížovou dispozicí. Její zásyp 
obsahoval kousky malt a 13 úlomků střešní 
krytiny antického charakteru, z toho 6 imbre-
xů a 7 tegulí.
POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Skládku tvořily úlom-
ky kostí mladého jedince, muže, které ležely 

v hloubce 25 cm. Skládka se zčásti nacházela 
nad dolními končetinami kostry hrobu VM 
2 – 11/59.
NÁLEZY A PŘÍLOHY: Mezi kostmi byl nalezen železný 
nůž (1).
1) Železný nůž s oboustranně odsazeným ná-

sadním trnem, 13,2 × 1,6 cm, S-4623
POZNÁMKA: Do období Velké Moravy přiřadil 
skládku už V. Hrubý.

Muž, 20–30 let
LOKACE: D6
HROBOVÁ JÁMA: Ve tvaru pravidelného obdélníku 
o rozměrech 210 × 83 cm a hloubce 100 cm, 
orientovaná Z-V (280°), byla vyhloubena v in-
teriéru kaple na severní straně kostela s křížo-
vou dispozicí, mezi její S zdí a jámou hrobu 
VM 3 – 12/59. Zásyp jámy obsahoval kous-
ky malt, 1 zlomek červenofialového jílovce a 
1 úlomek střešní krytiny antického charak-
teru-tegule. Jáma byla překryta stavební sutí 
kaple.
POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Dobře zachovalá kost-
ra muže v natažené poloze, orientovaná Z-V, 
byla dlouhá 168 cm. Lebka byla svalena na 
pravé skráni, dolní čelist ležela v původním 

uložení. Horní končetiny ležely podél trupu, 
dolní byly nataženy. Lýtková kost pravé nohy 
byla deformována po fraktuře (?).
NÁLEZY A PŘÍLOHY: Na dně a v zásypu hrobové 
jámy leželo 6 dvojic železných pásových kování 
deskové rakve (1), 3 dvojice ze dna a 3 z víka.
1) Dvanáct železných pravoúhle prohnutých 

pásových kování rakve ve 21 zlomcích, na 
jejichž vnitřních stranách lpí zbytky dřeva, 
24,0 × 5,7 cm. Konce kování jsou opatřeny 
dvojicemi hřebů, 2,0 cm, s široce roztepa-
nými hlavicemi o průměru 1,2 cm, S-5911.

POZNÁMKA: Hrob příslušníka společenské nebo 
náboženské elity, pravděpodobně mladší VM 
horizont, 3. třetina 9. století – začátek 10. sto-
letí.

5 CM1

1
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1) Střední část čepele železného nože, 3,6 × 
1,1 cm, S-4569

2) Stříbrná náušnice, zcela rozpadlá, nedo-
chovala se

3) Stříbrná náušnice, zcela rozpadlá, nedo-
chovala se, pravděpodobně párová ke 2),

4) Zlatá náušnice s obloučkem z hraněné-
ho drátku rozděleným dvěma uzlíčky vy-
tvořenými z linie granulek v kombinaci 
s drátkem. Na dolní část spodní poloviny 
obloučku je upevněn hrozníček z velkých 
granulek ukončený jednou ještě větší gra-
nulí, 2,3 × 1,4 cm, i. č. 105 700

5) Zlatá hrozníčková náušnice s obloučkem 
z hraněného drátku, párová k 4), 2,3 × 
1,4 cm, i. č. 105 701

6) Stříbrná náušnice, zcela rozpadlá, nedo-
chovala se

7) Stříbrná náušnice, pravděpodobně párová 
k 6), nedochovala se

8) Velký korál tvaru žaludu ze stříbrného, leh-
ce zlaceného plechu, jehož oba protilehlé 
otvory lemují prstence z tenkého naseká-
vaného filigránního drátku. Od nich se po 
obvodu korálů táhne 8 filigránních drátků, 
které rozdělují povrch králu do pravidel-

ných ploch, v současnosti rozdělen na dvě 
poloviny, 3,0 × 1,6 cm, i. č. 106 524

9) Velký korál tvaru žaludu ze stříbrného, 
lehce zlaceného plechu, jako 8), ve zlom-
cích, i. č. 106 525

10) Velký korál tvaru žaludu ze stříbrného, leh-
ce zlaceného plechu, jako 8 a 9), ve zlom-
cích, i. č. 106 526

11) Menší zlatý gombík s hladkým vertikálně 
žebrovaným povrchem a horním kruho-
vým krejzlíkem, z něhož vystupuje drátěné 
očko v tvaru kapky s otvorem omotaným 
nasekávaným filigránním drátkem. Na 
opačné, dolní straně gombíku je tepáním 
vytvořený kruh kolem středového pupíku, 
1,7 × 1,5 cm, i. č. 105 702

12) Menší zlatý gombík s hladkým vertikálně 
žebrovaným povrchem, párový k 11), 1,7 × 
1,5 cm. i. č. 105 703

13) Nepatrné zlomky zlaceného bronzového 
plíšku, snad pocházející ze zcela rozpadlé-
ho prstenu, nedochovaly se

POZNÁMKA: Hrob dětského příslušníka společen-
ské elity, pravděpodobně starší až mladší VM 
horizont, 9. století. U nedochovaných stříbr-
ných náušnic schází jakýkoliv bližší popis.

2 CM

5 CM

4
4

11

1

8

5

12

11

5

12

VM 31 – HROB 173/59
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3 CM

5 CM

3 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

6

5 710 2

1 17 17

15

13

16 9 4

VM 43 – HROB 209/59

3

14 8

11
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Dítě, 4–5 let
LOKACE: F4
HROBOVÁ JÁMA: Ve tvaru obdélníku o 130 × 40 cm 
a hloubce 35 cm, orientovaná ZSZ-VJV (293°), 
byla nalezena asi 17 m JV od J nároží kněžiště 
kostela s křížovou dispozicí. V levém SZ rohu 
jámy ležel větší pískovcový kámen.
POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Z téměř úplně strávené 
kostry dítěte zbyly jen skořepiny lebky a ně-
kolik zubů.
NÁLEZY A PŘÍLOHY: Za rozpadlou lebkou byla nale-
zena keramická nádoba (1).
1) Hrnek soudkovitého tvaru s široce nálev-

kovitě vytaženým, zaobleným okrajem 
a rovným dnem, vyrobený z jemně zrni-
tého materiálu a vypálený do hnědých až 
šedých odstínů. Pod okrajem, na plecích, je 
opatřen rytou výzdobou v podobě vícená-
sobné obvodové vlnice oboustranně ohra-
ničené dvěma pásy vícenásobné linie, 13,0 
× 10,2 × 11,0 × 7,2 cm, S-8455

POZNÁMKA: Hrob příslušníka nižší společenské 
vrstvy, pravděpodobně mladší až pozdní VM 
horizont, 2. polovina 9. století – polovina 10. 
století. V rámci VM pohřebiště spolu s hro-
bem VM 64 – 48/61 na jeho samém JV okraji.

Žena, 30–40 let
LOKACE: E7
HROBOVÁ JÁMA: Ve tvaru obdélníku o 190 × 70 cm 
a hloubce 90 cm, orientovaná Z-V (285°), byla 
zahloubena asi 2 m SV od apsidy kaple na 
S straně kostelního komplexu. Jámu částečně 
překrýval mladší hrob MH 240 – 73/60.
POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Téměř úplně strávená 
kostra ženy v natažené poloze, orientovaná 

Z-V, byla dlouhá asi 167 cm. Trosky lebky spo-
čívaly zřejmě na týlu, třísky horních a dolních 
končetin ležely nataženy.
NÁLEZY A PŘÍLOHY: –
POZNÁMKA: Hrob příslušnice nižší společenské 
vrstvy, pravděpodobně mladší velkomoravský 
horizont, 2. polovina 9. století – začátek 10. 
století, k VM horizontu zařazen už V. Hru-
bým.

VM 62 – HROB 132/60

VM 63 – HROB 47/61

5 CM 1
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NÁLEZY A PŘÍLOHY: Pod dolní čelistí byl nalezen 
skleněný gombík (1) a korálky náhrdelníku 
(2). Na levé pánevní kosti ležely 4 náušnice, 
z nichž byly 2 párové bronzové (3, 4), další 
2 bronzové byly tvarově rozdílné (5, 6). Poblíž 
ležely ještě zbytky bronzového prstenu (7). Za 
konci dolních končetina stálo okrouhlé vědér-
ko (8) a vlevo od něj byla svalená keramická 
nádoba (9).
1) Mírně zploštělý gombík ze světlezeleného 

skla s odlomeným železným ouškem, 1,1 × 
0,9 cm, i. č. 106 571

2) Náhrdelník tvořený 32 skleněnými korály, 
z nichž 19 bylo kotoučkových, 5 příčně čle-
něných, 3 žlutě malované, 3 sekané, 1 dvoj-
kónický a 1 válečkový z protlačovaného 
skla se 3 obvodovými žebírky, i. č. 106 572

3) Náušnice z bronzového drátku se 4 hlad-
kými bubínky, z nichž dva byly na dolním 
obloučku a po jednom na jeho koncích, ve 
zlomcích, 2,5 × 2,4 cm, i. č. 106 549

4) Neúplná náušnice z bronzového drátku se 
4 hladkými bubínky, ve zlomcích, neměři-
telné, párová k 3), i. č. 106 550

5) Náušnice s protáhlým obloučkem z tor-
dovaného drátku, na jehož spodní části je 
upevněn protáhlý bubínek ukončený ma-
lou kuličkou, 2,3 × 1,6 cm, i. č. 106 547

6) Náušnice tvořená do kruhu stočeným 
bronzovým drátkem, 1,6 × 1,2 cm, i. č. 
106 548

7) Drobné zlomky rozpadlého bronzového 
prstenu, nedochovaly se.

8) Tři neúplné železné obloukovité obroučky 
kovaného vědra, 13,5–17,5 × 0,6–0,8 cm 

5 CM

5 CM

2 CM

6

1

3

5

2
8 8

9

1 5 2

VM 68 – HROB 80/61
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1) Malý měděný, silně pozlacený gombík 
s torzem závěsného ouška s povrchem zdo-
beným 3 a 3 tepanými a lisovanými závit-
nicemi-neúplnými volutami provázenými 
jednoduchým obvodovým puncováním, 
1,5 × 1,8 cm, i. č. 106 558

2) Malý neúplný silně pozlacený gombík, pá-
rový k 1), ve zlomcích, puncování místy 
probilo plášť gombíku, neměřitelný, i. č. 
106 559

3) Bronzová přezka s oválným vroubkova-
ným rámečkem, 2,1 × 1,3 cm, a zdvojenou 
záchytnou destičkou z přehnutého plechu 
na konci opatřenou nýtkem, částečně roz-
padlou, délka přezky 3,2 cm, i. č. 106 553

4) Bronzová obdélníková průvlečka se štít-
kem ve tvaru stylizovaného pupenu-lilie, 
1,7 × 1,4 cm, i. č. 106 558

5) Bronzové nákončí ve tvaru stylizovaného 
pupenu-lilie v týlu opatřené třemi záchyt-
nými otvory pro nýtky, 2,1 × 1,3 cm, i. č. 
106 556, spolu s 3) a 4) tvoří jeden soubor 
kováníček pravého lýtkového řemínku.

6) Bronzová přezka, popis viz 3), i. č. 106 554
7) Bronzová průvlečka, párová k 4), nedocho-

vala se
8) Bronzové nákončí, párové k 5), i. č. 106 557, 

spolu s 6) a 7) tvoří jeden soubor kování-
ček levého lýtkového řemínku.

9) Zbytky kůže souvisely s řemínky, rozpadly 
se, nedochovaly se

POZNÁMKA: Hrob dětského příslušníka vyšší spo-
lečenské vrstvy s unikátními kováními lýtko-
vých řemínků, pravděpodobně starší VM ho-
rizont, 1. polovina 9. století.

5 CM

2 CM

Muž, 40–50 let
LOKACE: F3
HROBOVÁ JÁMA: Ve tvaru obdélníku o 205 × 55 cm 
a hloubce 130 cm, orientovaná ZSZ-VJV (309°), 
byla zahloubena do jílovitého podloží 27 m J od 
kněžiště kostela s křížovou dispozicí, blízko ná-
roží velké dřevěné halové stavby. Jámu překrý-
val mladší hrob MH 517 – 49/62.
POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Dobře zachovalá kostra 
chlapce v natažené poloze, orientovaná ZSZ-
-VJV, byla dlouhá asi 175 cm. Rozpadlá lebka 
spočívala na pravé skráni. Pravá horní konče-
tina ležela na trupu, levá spočívala podél těla, 
dolní končetiny byly nataženy.

NÁLEZY A PŘÍLOHY: U pravého chodidla stálo vě-
dérko (1), vedle něhož se našla železná botka 
kopí (2). Poblíž levého chodidla byla svalená 
keramická nádoba (3) a na vnější straně levého 
kotníku ležela železná břitva (4).
1) Vědérko válcovitého tvaru, 12,5 × cca 

15 cm, z něhož se dochovaly zlomky širo-
kých, 2,9 cm, a úzkých, 0,4 cm, železných 
obvodových obrouček a železná tordova-
ná rukojeť, 12,5 cm, s jedním závěsným 
kováním trojúhelníkového tvaru, 6,8 cm, 
S-5040 až S-5042

2) Železná botka kopí kuželovitého či nálev-
kovitého tvaru svinutá z železného plechu 

VM 79 – HROB 131/62

1 2

VM 78 – HROB 129/62

4 4

6 3

8 5
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při okraji opatřená dírkou pro nýt či hře-
bík, 3,5 × 7,0 cm, S-8460

3) Keramická nádoba – hrnek vejčitého tvaru 
s nálevkovitě rozevřeným hrdlem, zaoble-
ným okrajem a rovným dnem, vyrobená 
z jemně zrnitého materiálu, vypálená do 
tmavošedých odstínů. Výzdoba v podobě 
tří obvodových pásů nesouměrně rytých 
vícenásobných vlnic se nachází na ple-
cích a výduti nádoby, 13,4 × 10,3 × 11,3 × 
7,0 cm, S-8463

4) Zavírací nůž-břitva, dochovala se jen v po-
době plochých zlomků želez.

POZNÁMKA: Hrob příslušníka střední společenské 
vrstvy, pravděpodobně starší VM horizont, 1. 
polovina 9. století. Hrob byl v rámci velkomo-
ravské nekropole nejvíce vzdálen od souboru 
zděných sakrálních staveb s centrálním koste-
lem s křížovou dispozicí.

Muž, 40–50 let
LOKACE: C3
HROBOVÁ JÁMA: Ve tvaru obdélníku o 190 × 
52 cm a hloubce 90 cm, orientovaná ZSZ-VJV 
(292°), byla zahloubena asi 9 m JZ od západní 
přístavby kostela s křížovou dispozicí, v blíz-
kosti velké hrobky tří jedinců s hroby VM 49 
– 82/60, VM 52 – 86/60 a VM 53 – 87/60.

POLOHA A ORIENTACE KOSTRY: Částečně strávená kost-
ra muže, orientovaná ZSZ-VJV, byla dlouhá 
155 cm. Rozpadlá, kupředu skloněná lebka 
spočívala na pravé skráni. Horní končetiny 
ležely těsně podél na trupu, dolní končetiny 
byly nataženy.
NÁLEZY A PŘÍLOHY: –
POZNÁMKA: Hrob příslušníka nižší společenské 
vrstvy, starší až mladší VM horizont, 9. století.

VM 80 – HROB 135/62

10 CM

3

VM 79 – HROB 131/62

5 CM
1

1

2




