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ABSTRACT:
This article gives a summary of all the existing informations about a hill fort “Hradisko” Velké Opatovice located
in the area of Malá Haná, and importantly, brings the new complete evaluation of archaeological finds which
come from several contexts: an archaeological research in 1984, an amateur excavation in 1960s made by local
historical club, and then from a number of surface gatherings. Based on the detailed analysis of pottery with the
help of descriptive system, the particular stages of settlement were verified as they were previously specified by
A. Štrof – the author of archaeological research. The settlement is dated towards the end of the Early Bronze Age
till the Věteřov period and the Platěnice phase of Lusatian Urnfield culture in the Hallstatt period. In addition,
the article also presents the results of GPS measurements used to record the location of a site, and thus to plot
a new ground plan.
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1. ÚVOD
Výšinná lokalita „Hradisko“ Velké Opatovice patří mezi významné archeologické
památky v oblasti Malé Hané a jako jedna z mála je za současného stavu jejího poznání
kompletně zpracována. Na základě materiálu z amatérského výkopu historickovlastivědného kroužku v 60. letech 20. století, byla lokalita zařazena mezi halštatská
hradiska. Sondáží v roce 1984 potvrdil Antonín Štrof halštatské osídlení a nově zjistil
i osídlení věteřovskou kulturou. Materiál však zůstala po dlouhá léta z větší míry
nezpracován. Cílem příspěvku je publikování veškerého dostupného nálezového fondu
z lokality, který kromě materiálu ze sondáže představují i menší sbírky z povrchových sběrů
a také nálezy historicko-vlastivědného kroužku. Analýza materiálu má ověřit předběžné
závěry A. Štrofa týkající se jednotlivých fází osídlení. Článek je upravenou a zkrácenou
verzí bakalářské diplomové práce autora (NOVÁK 2012).
2. POLOHA LOKALITY, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Lokalita „Hradisko“ leží v poloze „Dřínový kopec“ na katastru obce Velké Opatovice,
která se nachází na severozápadní Moravě (obr. 1), v severní části Boskovické brázdy,
kterou tvoří oblast Malé Hané. Lokalita je od místního kostela vzdálena 1,7 km směrem na
jih, leží v nadmořské výšce 513,84 m n. m. a vede přes ni z obce naučná stezka.
Lokalita je situována na okrajové svahové kupě zalesněného hřbetu na východním
okraji Malonínské vrchoviny (obr. 2). Jedná se o krátkou kuestu s čelem orientovaným
k severovýchodu a východu (DEMEK ed. 1987, 385). Malonínská vrchovina představuje geomorfologicky jižní část Moravskotřebovské pahorkatiny. Ta tvoří severozápadní okraj
Jevíčské sníženiny (DEMEK ed. 1987, 338), která díky své úrodnosti pravděpodobně tvořila
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