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Tyto paměti věnuji manželce Marii, dceři Janě a synovi Jirkovi, kteří mě na 
výzkumech a při jejich zpracování doprovázeli.
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Předmluva

Od března roku 2020 nastala různá protikoronavirová opatření a omezení, takže jsem 
zůstával více doma a měl čas na věci, které jsem chtěl dělat, ale dříve neměl příležitost. 
Hodně literatury a  materiálu jsem měl v  pracovně na  Kotlářské, kam jsem se těžce 
dostával, takže jako možná činnost se mně jevilo sepisování pamětí. Když se člověk 
dožije určitého věku, stane se pamětníkem ani neví jak. Paměti je třeba zapsat a nevá-
hat, protože později bez paměti to již nejde. Nemělo by jít o odborné výsledky uložené 
v mnoha publikacích, ale spíše o zajímavosti a příběhy, které by osvětlily dobu, kdy 
jsem byl účasten dění kolem archeologie a antropologie od šedesátých let 20. století. 
Jde o to ukázat, že i badatelé byli živými lidmi s radostmi i starostmi, přičemž o těch 
radostech píši raději. Samozřejmě jsou zde popsány situace, na které jsem nezapomněl, 
nebo nechtěl zapomenout. Příběhy rodiny, která mě podporovala a  se mnou sdílela 
většinu archeologických výzkumů v terénu, jsou zde zařazeny jen v menší míře. V po-
známkách jsou uvedeny jen některé práce dokreslující text.1 Fotografie, které pořídili 
různí fotografové, jsou z mého osobního archivu.

Jakýsi problém vidím v tom, jak zacházet s tituly osob, o nichž bude řeč. Otitulování 
se měnilo během času a nejspíš není vhodné uvádět, že profesor ten a ten udělal jako 
student to a to. Na druhé straně si nedovedu moc představit, že u některých starších 
badatelů bych neuvedl jejich tituly, takže u generace svých vrstevníků tituly neuvádím, 
ale u starších učitelů a kolegů ano. Někdy to nemusí být úplně přesné, protože nevím, 
kdy svoje jméno kterým titulem přizdobili.

Napsaný text jsem postupně četl nahlas manželce Marii a  synovi Jiřímu, kteří jej 
komentovali a doporučovali stylistické i pravopisné změny. Některé pasáže jsem poslal 
také Oskarovi Brůžovi a Pavlu Michnovi, kteří rovněž navrhli určité úpravy. Celý text 
jsem poslal k posouzení Janu Mervartovi, který sdělil svůj názor. Za celkovou korektu-
ru pravopisu i četné návrhy na doplnění jsem vděčen Emilu Kordiovskému, Standovi 
Stuchlíkovi a především dceři Janě Ungerové, jejichž poznatky jsem akceptoval. Na in-
terpunkci byly různé názory, takže konečná verze padá jen na moji hlavu. Přestože text 
jsem několikrát upravoval se snahou vychytat chyby, nezbývá než počítat s tím, že lze 
dosáhnout jen toho, že chyb nebude více, než je v kraji zvykem. Za grafickou úpravu 
jsem vděčen Tomáši Mořkovskému a za doplňující koláže dceři Janě Ungerové....sdílela se mnou většinu archeologických výzkumů...
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Od dětství, které jsem prožil v dobré rodině, jsem měl vztah k historii. Jistě k  tomu 
přispěl můj otec, který velmi často v neděli dopoledne, když maminka vařila, mne se 
sestrou Věrou vzal do muzea na Zelném trhu, kde jsme se přivítali s ledními medvědy 
a potom prošli všechny expozice od kolibříků, přes žraloka, národopis, archeologii až 
po obrazárnu. Zpravidla jsme se někde více zastavili a  tatínek nám vystavované při-
blížil. Někdy jsme zašli do městského muzea, které tehdy sídlilo na Šilingrově náměstí 
a za pěkného počasí na Špilberk. Součástí těchto dopoledních vycházek bývalo i zasta-
vení v kostele, kde jsme však nebývali na celé latinské mši, ale jen kratší dobu. Ve škole 
jsem měl rád dějepis, který mě naučila se učit v páté třídě paní učitelka Volková. Trvala 
na tom, abychom si to důležité v textu podtrhli a naučili se. Od šesté třídy jsem si neku-
poval učebnici dějepisu, protože mně stačilo, co jsem při výkladu zapsal do sešitu a co 
jsem věděl z jiné četby. 

Několik slov o škole v padesátých letech za tuhého komunistického režimu. U nás 
doma se stále čekalo, kdy to praskne, ale zásadně pro nás děti platilo, abychom ve ško-
le nevykládali, co se říká doma. Mělo to svoje opodstatnění, protože bratr Ivo byl tři 
roky zavřený za protistátní činnost. Byli jsme samozřejmě účastni socialistického škol-
ství. V učebnicích za titulní stranou býval obrázek Stalina a Gottwalda. Když jsem jed-
nou Gottwaldovi přimaloval tužkou vousy, tak jsem od našich dostal hodně vynadáno 
a otec to pečlivě vygumoval. Ve škole jsem měl také incident s ručníkem, který jsme 
museli nosit a utírat si do něj umyté ruce před svačinou. Maminka mně na něj vyšila 
kočičku a pověsil jsem jej na správný háček. Bohužel ručník byl z Unry, což byl ma-
teriál americké armády, který zůstal v Evropě. Na ručníku bylo málo zřetelné razítko 
USA, což jednoho spolužáka, který se chtěl utřít do mého ručníku, popudilo natolik, že 
mně řekl, abych tento imperialistický ručník odnesl, nebo dostanu přes rypák. Ručník 
jsem odnesl a doma obdržel od maminky soucitný pohled a jiný, ideově správný ruč-
ník. V roce 1953 jsme jako žáci třetí třídy krasopisně podepisovali kondolenční archy 
po smrti Stalina a Gottwalda a stáli čestnou stráž u jejich soch na chodbě školy. Pro 
nás to byla vítaná možnost, jak se vrátit do třídy, až bylo po zkoušení. Pamatuji si také 

Dětství, škola a studium do roku 1966

Dětství do roku 1958

...od dětství jsem měl vztah k historii...
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nadřízeného Jurana (známého předválečného komunistu), který zařídil, že jsem byl 
přijat. Při závěrečných zkouškách na konci osmé třídy, což byla taková malá maturita, 
jsem na otázku, co bych chtěl v životě dělat, odpověděl, že bych chtěl být archeologem. 
Nato soudružka učitelka, nebo předsedkyně komise, řekla, že mně to přejí a až najdu 
nějaký poklad, ať se přijdu rozdělit. 

V září roku 1958 jsem tedy začal studovat na Jedenáctileté střední škole na Třídě kpt. Ja-
roše, a to s nevelkým úspěchem. Z matematiky a fyziky jsem měl vždy trojku, z che-
mie obvykle také. Můj celkový průměr byl tak 2,1 nebo i víc. Přestože mě čeština dost 
zajímala, měl jsem obvykle dvojku, ale z dějepisu vždy jedničku. Můj zájem již tehdy 
podporoval učitel Miroslav Matějík, který učil také Vladimíra Podborského a sám se 
zajímal o  středověké dolování. Když dnes jdu kolem jeho hrobu na královopolském 
hřbitově, tak tam zapálím svíčku a v modlitbě na něj vzpomenu. Dále jsem četl knihy 
o archeologii z Univerzitní knihovny, které jsem půjčoval na otcův čtenářský průkaz, 
a  dokonce jsem si předplatil časopis Archeologické rozhledy, kterému jsem tenkrát 
v podstatě nerozuměl. 

Brněnský Dům učitelů na Lenince (dnes Kounicova) pořádal v zimě cyklus předná-
šek o nových archeologických výzkumech, kde přednášeli pracovníci Archeologického 
ústavu. Byl jsem častým návštěvníkem a hltal informace o tom, co se kde našlo. V rám-
ci výuky jsme měli jakousi praxi v zemědělství a při tom jsme také okopávali školní 
pozemek, který byl naproti škole. Všimnul jsem si, že tam leží větší množství zlomků 
keramiky, která na první pohled byla jiná než ta, kterou jsme měli doma. Posbíral jsem 
co nejvíce střepů a vypravil se do Archeologického ústavu na Sadech osvobození (Ko-
liště), kde mě poslali k jednomu badateli, který se zabývá nejmladším obdobím. Viděl 
jsem jej na přednáškách a byl to doktor Boris Novotný. Také mě poznal a střepy určil 
jako mladé novověké a sdělil, že pro archeologii nemají valný význam, ale abych ar-
cheologickým nálezům věnoval pozornost, a kdybych našel něco zajímavého, tak ať to 
přinesu ukázat. Byl jsem trochu zklamán, ale od té doby jsem se začal dívat po polích 
a výkopech, zda tam není něco archeologického. V Hodoníně při cestě na hřbitov jsem 
na poli zvedl kámen, v němž byl kulatý otvor. Už jsem věděl, že v pravěku se do kamene 
vrtalo, a tak při jedné přednášce jsem kámen ukázal řediteli brněnské pobočky arche-
ologického ústavu, tehdy doktoru Poulíkovi. Ten jej ohodnotil jako hříčku přírody, což 
je možné, ale dnes bych to raději ukázal nějakému geologovi.

Na Jedenáctileté střední škole v letech 1958 až 1961

na diskusi mezi učitelkami a školnicí na podzim roku 1956 v době maďarských událos-
tí, čili povstání. Dvě učitelky říkaly, že přece ti lidé v Maďarsku mají právo na stávku. 
Školnice je však usadila jasným sdělením, že sice právo na stávku mají, ale nemají proč 
stávkovat. 

Od první třídy jsem chodil také do náboženství. V první třídě roku 1950 tam chodili 
všichni, od druhé třídy stále méně, ale když jeden spolužák ve třetí třídě na dotaz sou-
družky učitelky, kdo chodí do náboženství, nezvedl ruku a řekl, že je bez vyznání, bylo 
to něco zvláštního. Do náboženství jsem chodil až do sedmé třídy, ale tehdy nás tam 
chodilo již jen asi pět. Jinak náboženský život u nás doma nebyl nikterak intenzivní, 
ale myslím, že jsem dostal přiměřenou náboženskou výchovu, která mně náboženství 
na jedné straně neznechutila a na druhé straně umožnila orientaci ve věcech tohoto 
světa i věčnosti. 

Samozřejmě jsem chodil do pionýra. Po šátkování, což byla taková slavnost, od které 
jsme měli nosit rudý třícípý šátek, jsem druhý den přišel bez šátku do školy, což u sou-
družky učitelky vzbudilo obrovský podiv. Vymluvil jsem se, že šátek neumím uvázat, 
ale další dny jsem šátek nosil, protože nějaká snaživá žákyně měla za úkol vést evidenci 
nošení šátků. S některými spolužáky jsme si řekli, že přece nebudeme tak blbí a nosit 
viditelné šátky, které se měly každý den přežehlit, tak jako některé holky. Přišli jsme 
na to, že šátek může pod svetrem vykukovat jen asi centimetr, a tak jsme dostali čárku, 
ale nepřipadali si jako blbci. Navíc se v té době řešilo, zda je možné nosit šátek, jak se 
říkalo „galstuch iz Sovětskogo sojuza“, který některé holky získaly dopisováním. Byly to 
takové větší výrazné šátky z umělého vlákna a podle některých dogmatiků se ale nemě-
ly nosit u nás, protože tyto šátky zavazovaly k jednání jen pionýry v Sovětském svazu 
a ne v Československu. To byly starosti! 

Podstatná pro mě byla podzimní návštěva výzkumu v Mikulčicích v šesté nebo sed-
mé třídě. Když jsem tam viděl odkryté plochy s hroby a nálezy, zaujalo mě to nato-
lik, že jsem se chtěl od  té doby stát archeologem. V  brněnské univerzitní knihovně 
jsem si na otcovu legitimaci začal vypůjčovat knihy s archeologickou tématikou, jako 
například Pravěké umění z roku 1956 od Josefa Poulíka. S otcem jsme navštívili ar-
cheologický výzkum na Starých zámcích u Líšně a s kamarády (Pepikem Bernardem 
a Slávkem Wiedermanem) jsme kopali na obřanském hradisku. Moc mě také zajímaly 
hrady a hradní zříceniny, o nichž jsem měl nějaké znalosti z knihy Karla Kallaba, Po-
věsti hradů moravských a slezských. Protože ke studiu archeologie bylo třeba maturity, 
přihlásil jsem se na jedenáctiletku. Moji přihlášku však škola (ředitel Dvořák) nedopo-
ručila, protože jsem pocházel z rodiny, která neskýtá záruky správného člena socialis-
tické společnosti. Shodou okolností, nebo vyšším řízením, otec potkal svého bývalého 
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řekl, ale vzpomínám si jen, že na moji otázku, jaké je finanční ohodnocení archeologů, 
se usmál a řekl, že je to od tisíce do pěti tisíc korun měsíčně. 

Abych trochu přičichl k archeologii, tak o prázdninách roku 1960 jsem se přihlásil 
na archeologický výzkum na Pohansku. Určitým problémem bylo získání propustky 
do hraničního pásma, kterou vydávala Krajská správa SNB na Leninově ulici, ale poda-
řilo se mně ji získat. Také jsem musel mít souhlas dorostového lékaře MUDr. Floriána 
Zapletala, který napsal, že jsem fyzicky i  duševně zdráv a  schopen archeologického 
výzkumu. Bydlel jsem u tety v Hodoníně a ráno jel vlakem do Břeclavi a na kole na Po-
hansko. Pro takové brigádníky jako jsem byl já, byla práce jednoznačná – vozit kolečka. 
Skrývaly se čtverce související s hřbitovem kolem kostela a přilehlým dvorcem. Jakousi 
denní normou, stanovenou panem asistentem Bořivojem Dostálem, bylo pro pracov-
ní skupinu asi osmi lidí skrýt jeden čtverec 5 x 5 m do hloubky dvou štychů. Pro mě 
to znamenalo přijet na místo, kde do koleček někdo naložil několik lopat hlíny, odjet 
na hromadu, otočit se a opakovat. V podstatě nebylo možné naložit vrchovatá kolečka, 
odvézt a chvíli si na kolečka sednout, což by nám mladším více vyhovovalo, protože ve-
likým problémem bylo vydržet celý den na nohách. Výjimečně jsem dělal figuranta při 
nivelaci a mohl závistivě pokukovat po takzvaných hrobařích, kteří preparovali hroby 
se zajímavými nálezy, například hrob s mečem. Jednou jsme se s jedním spolupracov-
níkem motali po výzkumu, a tu nám pan asistent Dostál vytkl, že hrajeme pasivní roli 
při tomto dramatu. Byl jsem tím dosti zdrcen, protože jsem si myslel, že když budu 
u přijímaček na prehistorii, může se to negativně projevit. Vím, že když jsem z práce 
přijel k tetě do Hodonína, vykoupal jsem se, najedl a spal. Myslím, že jsem tam byl čtr-
náct dní a měl jsem toho dost, ale od archeologie mě to neodradilo. 

K přihlášce ke studiu na vysoké škole jsem musel přiložit svůj životopis (napsáno 
25. 2. 1960). Byl to druhý životopis, který jsem v životě psal, a uvedl jsem v něm, že se 
zúčastňuji žní a organizovaného sběru mandelinky bramborové, že jsem se zúčastnil 
chmelové brigády, což byla pravda, ale také že v pionýru jsem zastával funkci kronikáře, 
což pravda nebyla, ale hodilo se uvést alespoň nějakou funkci. Dále jsem uvedl, že „…
práce v ČSM a brigády formují můj charakter a prohlubují můj poměr k práci“.

Jakmile se přiblížila maturita, dostal jsem strach, především z  matematiky, a  tak 
jsem přepočítal všechny možné příklady. Maturovali jsme z češtiny, matematiky, rušti-
ny a dějepisu. Odmaturoval jsem na vyznamenání, což znamená, že jsem měl jedničky 
a z matematiky dvojku. Přijímací pohovory nebo zkoušky na obor prehistorie na Filo-
zofické fakultě University J. E. Purkyně, jak se tehdy brněnská univerzita jmenovala, 
proběhly tak, že se nás tam sešlo 120. Profesor František Kalousek se mně zeptal, zda 
umím kreslit, na což jsem mu předložil vysvědčení z kreslení z Lidové školy umění. 

S tatínkem jsme ještě několikrát navštívili Mikulčice, ale když jsme tam jednou při-
jeli na jaře, byl jsem velmi zklamán, protože v terénu nebylo vidět vůbec nic zajímavé-
ho. Spolu jsme také v Hodoníně za hřbitovem navštívili místo zvané „Perunské“, které 
tatínek znal, když tam chodíval na ryby. Říkalo se, že tam bývalo pohanské obětní mís-
to. Opravdu v břehu řeky Moravy jsme se zarýpali do vrstvy s nálezy, v níž byly něja-
ké střepy. Doktorka Kristýnková-Šráčková v hodonínském muzeu, které jsem nálezy 
ukázal, je ohodnotila jako nálezy z 11. až 12. stol. a dokonce uvažovala o tom, že by tam 
mohlo být i nějaké hradisko a že by se tomu místu měla věnovat pozornost, k čemuž 
ale nedošlo. 

Z  přednášek a  četby jsem věděl o  archeologických výzkumech ve  Starém Městě 
u Uherského Hradiště, a tak jsem se tam jednou z Hodonína, kde jsme byli na návštěvě 
u  tety Vlasty, vypravil. Měl jsem sebou jakousi brožurku a hledal místo „Na valách“ 
u Schildrova mlýna. Myslel jsem si, že uvidím něco podobného jako v Mikulčicích, ale 
velikým zklamáním pro mě bylo, že tam nebylo k vidění vůbec nic. Také lidé, kterých 
jsem se ptal, o archeologických výzkumech nic nevěděli. Nemohl jsem pochopit, že 
na tak významné lokalitě nejsou žádné tabulky s označením a lidé se o ni nezajímají. 

Dozvěděl jsem se, že pro archeologii je třeba umět kreslit, takže jsem se zapsal 
do kurzu kreslení, kde jsme kreslili sádrové modely a v terénu například kolonii „Pí-
sečňák“. Také mně někdo řekl, že pro archeologii je třeba umět latinsky a německy, 
takže jsem chodil do latiny a německé konverzace. Paní učitelka Peduziová se mnou 
měla hodně práce. Jednou když mě vyzvala, abych složil větu na čím – tím, tak jsem 
vytvořil větu: „Čím starší, tím hloupější“, což se jí velmi dotklo. Do školy jsme chodili 
se spolužáky (Jarda Chloupek, Honza Slavata, Petr Horák) přes Lužánky, ale setkávali 
jsme se před domem, kde bydlel Petr Horák, který jednou přinesl knihu Antonína Hej-
ny „České tvrze“. Půjčil mně ji a zalíbila se mi tak, že jsem si řekl, že bych někdy něco 
podobného mohl také někdy sepsat. Dnes vidím, že jen málokomu se takový klukovský 
sen podaří splnit, protože o mnoho let později se mně s Vladimírem Nekudou podařilo 
vydat knihu „Hrádky a tvrze na Moravě“. 

Rodiče mým zájmem o archeologii jako studijním oborem nebyli vůbec nadšeni. 
Říkali, že je to pěkný koníček pro někoho v penzi, ale živit se tím moc nedá. Spíše mně 
radili, abych šel studovat geologii, nebo učitelství dějepisu a něco k  tomu. Nicméně 
o prázdninách v Lesním Jakubově jsem několikrát zašel přes les do Kralic, kde dok-
torka Vlasta Fialová vedla výzkum na tvrzi. Tehdy se tam nacházely literky a doktorka 
Fialová byla tím naprosto fascinována a nadšení přenášela i na mne.

Naši mně poradili, abych zašel na Filozofickou fakultu a informoval se o možnos-
tech studia. Udělal jsem to a přijal mě profesor František Kalousek, který mně něco 
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mu bylo vytknuto, že referát nebyl dost dobrý a že přípravě tohoto významného úkolu 
nevěnoval dostatečnou pozornost. Ostatní starší brigádníci soukromě kroutili hlavou 
a potajmu to odsuzovali, protože si myslí, že tam jsou na práci a ne na politiku. Já jsem 
si z toho vzal ponaučení, že po stránce ideologické to nebude na Katedře prehistorie 
jednoduché. 

Profesor Kalousek na výzkum jezdil jen jednou týdně v pátek (myslím, že již tehdy 
se na Pohansku nepracovalo v sobotu) a přivezl spolu s paní sekretářkou týdenní mzdu, 
což bylo asi 4,- Kčs na hodinu. Při té příležitosti obešel výzkum a poučil nás, že musíme 
dávat pozor na nálezy a ukázal nám, jak se lopatou dělají malé štychy. Potom jsme byli 
všichni povoláni k společnému jednání, kde nám profesor Kalousek vynadal, že děláme 
nepřístojnosti v internátu, kde jsme ubytováni. Zřejmě proto, aby jednání neskončilo 
tak zdrcujícím způsobem, přečetl dopis nějaké vizionářky o tom, co všechno na Po-
hansku bývalo a jaká je to významná lokalita. Po skončení brigády jsem si ještě chvíli 
užil prázdniny v Jakubově a v září nastoupil na bramborovou brigádu v Kadolci. Teprve 
potom začal první semestr.

Celkem se nás sešlo v prvním semestru šest. Z Moravy Kristýna Marešová (Brno), Pa-
vel Michna (Deblín u Tišnova) já (Brno) a ze Slovenska Priska Kolářová (Komárno), 
Karol Kulašík (Malacky) a jedna studentka křestním jménem Elena z Bratislavy, kte-
rá měla zájem o „babkárstvo“ (loutkářství) v Bratislavě, kam brzy přešla. Dostal jsem 
index (jmenoval se Výkaz o studiu na vysoké škole), kam jsem si zapsal předepsané 
předměty na zimní i  letní semestr. V zimním semestru to byly jazyky (ruština, lati-
na, němčina), marxismus (úvod do studia) a z archeologie technologie výroby, úvod 
do studia pravěku, proseminář pro pravěk a úvodní praktikum. Dále se zapisovala et-
nografie a antropologie. Zapsán byl i zimní výcvikový kurz a tělesná výchova, celkem 
24 hodin, což nebylo moc. Většina předmětů byla ukončena zápočty a zkoušky jsme 
měli jen dvě, což nám jiné obory přeplněné „průbami“ záviděly. Profesor Kalousek nás 
zkoušel z Úvodu do studia pravěku tak, že nás posadil v posluchárně před sebe a po-
stupně se probral celý pravěk. Studovali jsme z tehdy nového „Pravěku Českosloven-
ska“ vydaného roku 1960, jehož hlavním redaktorem byl Jiří Neustupný z Národního 
muzea v Praze. Zkouška trvala několik hodin a prošli jsme všichni. 

Zkouška z antropologie u docentky Anny Lorencové byla již jednoduší a také jsme 
prošli všichni. O docentce Lorencové se vyprávělo, že její metodou k rozeznání sta-

Studium prehistorie na brněnské univerzitě od roku 1961 do roku 1966

Pan asistent Radko Martin Pernička mně položil otázku, jak fašistický německý režim 
využíval práci lidí v koncentráku. Na moje neurčité odpovědi s kroucením hlavy sdělil, 
že přece hlavně při stavbě dálnic. Potom ještě jeden asistent z rusistiky se mě zeptal, jak 
se jmenují rusky prsty na rukou. Když jsem odpověděl, že „palci“, chtěl název jednotli-
vých prstů, což jsem nevěděl, takže nevěřícně kroutil hlavou. Měl jsem z toho dojem, že 
přijímačky jsem neudělal a půjdu na „pajdák“ studovat dějepis a něco jiného. Protože 
začaly prázdniny, odjeli jsme do Jakubova, kde jsem měl kamarády a začal prázdnino-
vý život. Jednou odpoledne však přijel tatínek a celý rozradostněný mně předal dopis 
od  Katedry prehistorie s  tím, že mám nastoupit na  brigádu na  Pohansko. Očekával 
moje nadšení, ale marně, protože já jsem viděl před sebou jen prázdniny. Jako správný 
puberťák jsem namítal, že z toho nevyplývá, že jsem přijat, a tvářil jsem se otráveně. 
Otce to velmi mrzelo a mě to mrzí dodnes. Nicméně jsem se sbalil a na brigádu na Po-
hansko nastoupil.

Když jsem přijel do Břeclavi a přišel na internát, kde jsme měli být ubytováni, byl 
tam již Pavel Michna, rovněž student tak zvaného nultého ročníku. Ubytovali jsme se 
a přemýšleli, co dělat. Byli tam ubytováni také další pracovníci na Pohansku (Soušek, 
Spilková, Ševčík, Šik, Vignatiová) a studenti vyšších ročníků (Hrabovská, Tůma a dal-
ší), kteří o nás neměli vůbec žádný zájem. Když večer odešli do hospody, rozhodli jsme 
se s  Pavlem přemístit skříně na  chodbě tak, aby byly přede dveřmi do  jednotlivých 
pokojů. Když se bujaře naladěná společnost v noci vrátila, byla naprosto udivena, kde 
se to vlastně octli, když nemohli najít dveře do svých pokojů. Vybíhali ven a dívali se, 
zda jsou ve správné budově a tak. Nakonec na to přišli, a jak byli rozpálení, pochopili, 
že jsme skříně přemístili my. Pavla chytili a strčili oblečeného pod sprchu. Já jsem utekl 
oknem. Nakonec, když už byli v ráži, tak vzali kbelík s vodou a vyběhli do patra, kde 
spaly studentky etnografie, a také je polili. Jedna postižená sešla dolů a všem vyčinila, 
že ony přece dělají zodpovědnou práci a tímto způsobem je vyrušovat je nepatřičné, 
a že si budou stěžovat profesoru Kalouskovi. 

Druhý den na Pohansku jsme s Pavlem byli zařazeni pod dozor Jany Vignatiové, 
která právě dokončila studium archeologie a myslím, že právě byla čerstvě vdaná za fi-
lozofa Cetla, ale jméno si nezměnila. Odkrývali jsme jeden sídlištní objekt a  nebyli 
příliš spokojeni s tím, že tam není nic převratného, jen nějaké střepy a kameny, které se 
nechávaly při snižování na blocích. Jako nastávající studenti archeologie jsme se cítili 
být povoláni k lepším výsledkům. 

Aby bylo ideologii učiněno zadost, každý den na Pohansku začínal politickou dese-
timinutovkou, do které byli zapojováni všichni pracovníci na výzkumu. Vzpomínám 
si, že jednou dostal tento úkol starší zkušený důchodce, a když přečetl kus novin, tak 
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Obr. 1. Akce Hugo na Novém Hradě u Adamova

ším do Podivína a odtud šli do Lednice, kde v jakési noclehárně byl objednán nocleh. 
Za odpoledne jsme ještě s Karolem Pietou, studentem vyššího ročníku prehistorie, sta-
čili ve  výkopu pro vodovod před ubytovnou vykopat něco z  narušených pravěkých 
objektů. Pamatuji si na pěkný únětický koflík. Večer jsme šli do sklepa, kde se popíjelo, 
zpívalo do pozdní noci. Někteří to tam dost přehnali. Ostatně pokud si vzpomínám, 
tak víno bylo mizerné. Druhý den jsme jeli do Mikulova a odtud autobusem do Brna. 
Tyto akce se v jakési pozměněné podobě konají dodnes.

Do archeologie, nebo prehistorie, jak se tehdy říkalo, nás uváděl profesor František 
Kalousek jako vedoucí katedry a potom asistenti Bořivoj Dostál, Vladimír Podborský 
a  Radko Martin Pernička. Profesor František Kalousek měl především organizační 

rých a nových kostí je olíznutí, aby se zjistilo, zda lepí, což je známkou menšího stáří. 
Dbá prý však na hygienu a po každém studentovi bylo třeba kosti otřít. Naštěstí jsme 
to nezažili. Jednou, o několik let později, když jsem ji potkal na ulici, pochválila můj 
baloňák, který jsem měl již mnoho let tak, že před lety to bývaly opravdu pěkné ka-
báty. Moc jsme se tomu s manželkou nasmáli. Docentka Lorencová byla také později 
ochotna zpracovat kosti z výzkumu na Klášterce, ale kvůli dokončení konzervátorka 
Hana Boxanová z mikulovského muzea se nastěhovala do Brna na Přírodovědeckou 
fakultu a pomáhala tam tak dlouho, až se práce byla hotova. Po ukončení své činnosti 
na univerzitě se docentka Lorencová stáhla do ústraní a stýkala se jen s několika málo 
kolegy. Zemřela v požehnaném věku devadesáti devíti let v červenci roku 2020. 

V letním semestru nám přibyla politická ekonomie, úvod do studia slovanské ar-
cheologie a výrobní praxe, kterou jsme realizovali při „výrobě“ na terénních archeolo-
gických výzkumech. 

Studium bylo v té době silně poznamenáno „marxákem“, takže po úvodu jsme stu-
dovali politickou ekonomii, dialektický a  historický materialismus i  vědecký komu-
nismus. Je škoda a divím se dodnes, proč nám tehdy nezařadili dějiny filozofie. Tyto 
předměty jsme neměli rádi, ale brali jsme je jako jakousi nutnost. Dnes ale vidím, že mi 
toto studium dodnes do jisté míry umožňuje orientaci v současném politickém a eko-
nomickém dění, stejně jako jsem rád, že náboženská výchova mně umožňuje oriento-
vat se v širších souvislostech lidského života. 

Jako studenti prvního ročníku na fakultě jsme se museli také zúčastnit manifestace, 
která reagovala na mezinárodní situaci. Pro mě a některé další kluky bylo dosti k smí-
chu, když některé nadšené svazačky skandovaly: „Kennedy na Kubu dělá jenom bu bu 
bu. My mu dáme přes hubu“, nebo „Kennedy je fašista, dokázal to dočista.“ Je vidět, že 
nálepku fašista lze dát komukoliv a kdykoliv. Nakonec tytéž svazačky ronily slzy, když 
Kennedyho zastřelili. Studentský život v šedesátých letech již nebyl tak moc spoután 
komunistickou ideologií jako v předchozím desítiletí a zažili jsme celou řadu zajíma-
vých akcí. Výlet na Nový hrad u Adamova 1. dubna se nazýval Hugo. Různě ustroje-
ní a vybavení bečkou piva jsme nastoupili v Brně do vlaku, z něhož jsme vystoupili 
v Adamově. Odtud šli za zpěvu na Nový hrad, kde se bečka narazila, vypila a za zpěvu 
jsme šli zase na vlak (Obr. 1). Na nádraží v Adamově však již čekali příslušníci Veřejné 
bezpečnosti, kteří za touto akcí větřili něco protistátního. Aby něco zakázali, zakázali 
fotografování na nádraží, které patří do vojenského utajení. Protože se nám v Brně moc 
nechtělo rozcházet, tak jsme šli na fakultu. Na dvoře jsme zpívali do té doby, než jsme 
se nakonec přece jen rozešli. 

Druhá akce, Blahoslav na  konci dubna, byla dvoudenní. První den jsme jeli tu-
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i od toho, pravda, tak jak se nakonec upouští od všeho.“ Nebo jak charakterizoval práci 
archeologů: „Pravda, my archeologové vytváříme ty kultury, stupně a fáze, ale pravda, 
jak to tenkrát opravdu bylo, to se nikdy nedozvíme.“ Není to úžasný postprocesualismus, 
o němž se tehdy ještě vůbec nevědělo?2  

Našim ročníkovým učitelem byl pan asistent Vladimír Podborský, který nás za-
svěcoval do základů práce s literaturou, dokumentace i publikace. Kromě toho před-
nášel pravěk od neolitu po halštat. Zorganizoval také výzkum mohylníku v Boroti-
cích, kterého jsme se zúčastnili (Obr. 2). Ubytováni jsme byli v tamní škole, kterou 
jsme celou prolezli a na půdě našli busty státníků od Masaryka, přes Hitlera až k sou-
časnosti. Na výzkumu jsme byli rozděleni do skupin a já s Vladimírem Gošem a Pav-
lem Michnou jsme kopali sondu přes jednu mohylu (Obr. 3). Žádnou velikou snahu 
jsme nevyvíjeli, ale zato si hodně povídali, až jsme si ani nevšimli, že jsme s hlínou 

Obr. 3. Josef Unger a Vladimír Goš při málo usilovném odkrývání mohyly v Boroticích

schopnosti a teprve s odstupem doby doceňuji, že se mu podařilo založit veliké dobře 
personálně obsazené archeologické pracoviště s  terénním výzkumem na  Pohansku 
a potom v Těšeticích. Naše kontakty s ním po úvodní přednášce nebyly moc časté. Když 
se dívám do indexu, tak v třetím ročníku byla dvousemestrová přednáška s cvičením 
„Slovanské osídlení ČSSR“, která mě moc nepřinesla. Zato se o profesoru Kalouskovi 
vyprávělo mnoho anekdot. Například jeho znalosti němčiny se dostaly i do básničky 
o tom, jak provází zahraniční návštěvníky po Pohansku: „Ober Šutr, unter Šutr, das ist 
pravda lautr Šutr. Máme tady ein paar Urnen, musím proto deutsch víc turnen.“ Vyprá-
vělo se také, že když popisoval průběh výzkumu na Pohansku, tak říkal: „Nejdříve jsme 
mezi jednotlivými čtverci nechávali kontrolní profily, od  toho jsme ale časem, pravda, 
upustili a nechávali, pravda, jen kontrolní bločky v rozích. Nakonec jsme, pravda, upustili 

Obr. 2. Účastníci výzkumu v Boroticích roku 1962. Stojící: Eman Grepl, J. Malý, Josef Unger, Vladimír 
Goš, Vladimír Podborský; sedící Karol Kulašík, Jaroslav Tribula, Pavel Michna
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tinu a francouzštinu. Zajímavé byly exkurze na Stránskou skálu u Líšně a do Dolních 
Věstonic, kde jsme samozřejmě v Klímově sklepě ochutnali proslulou mamutí krev.

Starověk přednášel obávaný docent Josef Češka, o němž bylo známo, že elegantně 
vyhazuje mnohokrát, než dá nějakou známku. Z jeho přednášek mně utkvěl jeho ob-
jev, že celá chronologie po změně letopočtu má chybu, protože rok nula neexistoval, 
ale v podstatě se s tím nedá nic dělat. Náš archeologický ročník si oblíbil. Sepsali jsme 
nějaké práce, něco se naučili z  takových tlustých Dějin starověku a  na  první pokus 
zkoušku absolvovali. 

Přehled dějin umění nám celý rok přednášel profesor Václav Richter. Měl různé 
originální myšlenky a  názory, kterým jsme moc nerozuměli. Dějiny v  době raného 
feudalismu přednášeli tehdy mladí asistenti Miroslav Flodr a Josef Válka. Stále mluvili 
o nějakém „Gutherschaft“ a „Grundherschaft“, což studentům archeologie, kteří spíše 
hledali konkrétní podobu pojmů, jak se projevují v hmotné podobě, moc nepřineslo. 

Obr. 4. Výzkum na Náměstí Svobody v Brně. Zadní řada: Josef Řiháček, J. Slezák, Tomáš Velimský, 
Jaroslav Malina, Pavel Michna; přední řada: J. Vémola, Josef Unger, Jiří Waldhauser, Stanislav Stuchlík

vyhodili i  jednu nádobu, na což přišel Podborský a náležitě nám vyčinil. Zato jiná 
skupina, jím přímo vedená, měla velmi dobré výsledky a  rychle odkrývala plochu 
další mohyly. Kosti tam byly rozpadlé, ale Jardovi Malinovi se podařilo v koříncích 
vypreparovat jakéhosi skrčence. Myslím, že asistent Podborský byl z nás dosti zne-
chucen a orientoval se spíše na Malinu a průzkum lokalit v okolí, které navštěvoval 
na svém skútru. Po práci pro nás byla jediná zábava v hospodě, kde tekla tak zvaná 
Borotická (Znojemská) desítka, která nám moc nechutnala, případně jsme se šli kou-
pat do Jevišovky do místa, kde prý tůňku vytvořila bomba za války. Abychom přece 
jen něco archeologického udělali, tak jsme s Vláďou Gošem a Pavlem Michnou vy-
kopali sondu na jedné nedaleké lokalitě u jakési hájovny s laténskými nálezy.3  Příští 
rok nás Podborský vzal na výzkum halštatského sídliště u Bezkova, kde nás velmi 
žrali komáři. Pana asistenta Vladimíra Podborského jsme měli rádi a myslím, že pro 
pochopení archeologie nám hodně dal. 

Dalším učitelem byl pan asistent Bořivoj Dostál, který byl o něco starší než Podbor-
ský. Bydlel ve Znojmě, ale přes týden býval v Brně a spával v pracovně na katedře. Zpra-
covával slovanská pohřebiště na Moravě a velmi se tomu od časného rána do pozdní 
noci věnoval. Myslím, že po poledni roztáhl lehátko a zdříml si. Dále v podstatě také 
vedl terénní práce na Pohansku, o nichž měl svoje představy. Chtěl vykopat celý dvorec, 
což se mu podařilo. Jednání s ním bylo odměřenější, ale zato jednoduché a jasné. Když 
se mu něco nelíbilo, tak to rovnou řekl a člověk si nic nemusel odvozovat z náznaků. 
Přednášky byly dobré, jasné a přínosné. Když jsem pracoval na diplomové práci, jako 
vedoucí ji sledoval, ale moc se mně do ní nepletl. 

Dále na katedře působil pan asistent Radko Martin Pernička. Zabýval se především 
dobou římskou, ale přednášel i latén a stěhování národů. Jeho přednášky byly často vel-
mi nudné. Například celou přednášku naplnil výčtem typů římských spon podle Alm-
grena tak, že spona číslo to a to se našla na té a té lokalitě. Vedle toho elegantně kouřil. 
Myslím, že z přednášek jsem toho moc nepochytil. Byl však také redaktorem Sborníku 
prací Filozofické fakulty, řada archeologicko – klasická, a snažil se nás zapojit do pub-
likace. Dostal jsem tehdy za úkol sepsat něco k výročí archeologa Antonína Gottwalda. 
Něco jsem sepsal a po celé řadě úprav i publikoval. Také na zkoušku u něj nemohu 
zapomenout, protože jsem dostal otázku týkající se germánských sídlišť, a když jsem 
v několika větách řekl, co jsem věděl, stále se ptal a chtěl toho více, i když jsem nevěděl 
co. Nakonec jsem ke svému překvapení dostal výbornou. 

Na fakultě jsme se setkali s dalšími externími učiteli. Paleolit přednášel docent Bo-
huslav Klíma, který nás do této části archeologie docela dobře uvedl, i když mně bylo 
jasné, že paleolitu se věnovat nebudu, protože by bylo třeba studovat geologii, anglič-
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Obr. 5. Karol Kulašík, Josef Unger a Pavel Michna při výcviku na vojenské katedře v Brně na Kraví hoře

Základy středověké archeologie přednášel společensky proslulý doktor Boris No-
votný z Archeologického ústavu. V podstatě tam četl svoji kandidátskou práci týkající 
se mladohradištních hradišť. Přínosem však byla celodenní exkurze v autě Archeolo-
gického ústavu, při níž jsme navštívili celou řadu hradišť. Na závěr jsme navštívili sklep 
v Klentnici u Mikulova, kde jsme dosti popili a ani se nám moc nechtělo do Brna. Jak 
jsme byli rozparádění, tak jsme navrhovali, ať auto jede do Brna a my, až budeme mít 
dost, tak půjdeme pěšky. Moc nám nedocházelo, že je to 50 km. Naštěstí jsme nakonec 
odjeli a v pořádku se do Brna dostali. 

S Borisem Novotným jsme také zažili na  jaře roku 1965 výzkum na brněnském 
Náměstí Svobody. Když se tehdy náměstí upravovalo, tak při výkopech před Domem 
nábytku narazili na  základy kněžiště kostela sv. Mikuláše. Doktor Novotný dostal 
za úkol situaci dokumentovat. Požádal Michnu a mě, abychom sehnali skupinu bri-
gádníků. Vzhledem k tomu, že to mělo být nějak placené, tak jsme sehnali studenty 
nejen archeologie (Malina, Čižmář, Stuchlík, Velimský), ale i dalších oborů (Řiháček, 
Chrastil a další), a začali tam kopat (Obr. 4). Odkryli jsme část vnější zdi kněžiště 
s opěrákem, ale také pozůstatky kovolitecké dílny. Podařilo se sice překopnout živý 
elektrický kabel, ale nikomu se naštěstí nic nestalo. Problém nastal s výší finanční 
odměny. Vyjednávání se ujal Pavel Michna, který zařídil, že budeme mít na tu dobu 
závratných 10,- Kčs na hodinu. Bylo to tak moc, že když jsme šli na oběd do Sputní-
ku, dali si řízek s bramborovým salátem, stál také 10,- Kčs. Na náměstí měla stavba 
maringotku a  na  svátek svatého Josefa jsme se tam zašili a  svátek oslavili. Dělalo 
nám velikou radost, že uprostřed náměstí můžeme jen tak popíjet a  nikdo na  nás 
nemůže. Někteří nejmenovaní, jako Standa Stuchlík, si dodnes pamatují, že po oslavě 
jsme se někteří, náramně obveselení, vydali do menzy na večeři a potom pochodovali 
ve vojenských studentských uniformách na koleje na Lenince (dnešní Kounicova). 
Z  budovy VAAZ (Vojenská akademie Antonína Zápotockého) vycházeli důstojní-
ci, kteří raději přecházeli na druhou stranu ulice, aby nás nemuseli potkat (Obr. 5). 
Výzkum se těšil velikému zájmu Brňanů, takže postupně jsme s  Pavlem převzali 
jakousi průvodcovskou službu. Protože ve  čtvrtek jsme nešli na  vojenský výcvik, 
přišel se na nás podívat podplukovník Špalek. Jakmile jej Pavel Michna spatřil mezi 
přihlížejícími, vrhl se k němu s voláním: „Občané, uvolněte místo pro soudruha pod-
plukovníka“. Lidé začali uvolňovat místo a podplukovník Špalek řekl: „Michna, ne-
blbněte tady“. Výzkum si také prohlížela nějaká maminka s dítětem, které při pohledu 
na kluky v uniformě se ptalo: „Maminko, a to jsou trestanci?“ Mysleli jsme tehdy, že 
při úpravě náměstí se nějakým způsobem vyznačí v dlažbě půdorys kostela, což se 
stalo ale až o čtyřicet let později. 
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o životě různých sociálních skupin. Zavedl nás do pavlačového domu na Mendlově ná-
městí i do kolonie Kameňák, kde prováděl výzkum. Zjistili jsme, že i výzkum dělnictva 
lze dělat na vědecké bázi bez deformace současnou politickou situací.

Chtěli jsme dokonce jeden rok studovat něco na klasické archeologii u pana asis-
tenta Oldřicha Pelikána, ale ten nám to rozmluvil. Chodili jsme také na nějaké akce 
nového oboru Filmová věda, takže jsme si jaksi „postudovali“.

Na jaře roku 1965 mně a Pavlovi Michnovi nabídl doktor Karel Valoch z Moravského 
muzea účast na archeologickém výzkumu středověké tvrze, který provádělo muzeum 
ve Výmaru a vedl jej Wolfgang Timpel. S radostí jsme souhlasili a těšili se, jak uplat-
níme svoje znalosti z  němčiny. V  červenci jsme po  vyřízení nezbytných byrokratic-
kých formalit jeli do NDR. Během cesty, při hledání noclehu v Lipsku, jsme zjistili, že 
německy nerozumíme takřka nic. Ve výmarském muzeu nás přivítali a nabídli nám 
o sobotách a nedělích ubytování v „Jugendherbergu“, což se nám nezdálo dost dobré, 
a tak jsme domluvili, že budeme přespávat v knihovně. Paní knihovnice s tím nebyla 
nadšená, ale nakonec jsme se tam ubytovali. Já jsem spával na dosti rozvrzaném sofa 
a Pavel si sehnal jakási nosítka (Tragbett) ještě z války a spával na nich. V knihovně 
jsme si vařili večeře a bedlivě studovali literaturu. Oblíbili si nás domovníkovi Schmi-
dovi a občas nám něco k snědku donesli. Každopádně to mělo svůj půvab. Pozval si nás 
k sobě do kanceláře také ředitel muzea Günter Behm-Blancke, který nechal pozdra-
vovat „Herrn Zigäunerbaron Poulík“ a pozval nás na oběd, ale nakonec po sekretářce 
poslal nějaké peníze, protože si asi uvědomil, že s naší němčinou by se s námi moc 
nepobavil. 

Během týdne jsme kopali na tvrzišti na zaniklé vsi Gommersted u Böslebenu a by-
dleli v asi 2 km vzdálené vsi. Přestože v překladu znělo jméno dědiny „Zlý život“, tak 
pro nás tam bylo příjemně. Naše bytná „Frau Hoyer“ bydlela ještě se sestrou v typickém 
staroněmeckém domku z hrázděného zdiva jak z Grimmových pohádek, a tam jsme se 
také seznámili s klasickým vodnatým „eintopfem“, který nám ale ani za mák nechutnal. 
Jednou při večerní besedě přišla řeč i na koncentrační tábor Buchenwald, nalézající se 
nedaleko odtud. Nastala zajímavá reakce. Jedna z žen tvrdila: „Nevěděli jsme nic o tom, 
co se tam děje“, zatímco ta druhá, se na ni utrhla slovy: „Prosím tě, vždyť ten mladý Wolf 
od vedle, tam sloužil a vykládal o tom!“

Plocha výzkumu byla již dosti odkrytá a pokračovali jsme s místními kluky, kteří 
mluvili také jakousi němčinou, které jsme málo rozuměli. Například když říkali něco, 
co jsme slyšeli jako: „Kukma šabe turst“, trvalo nám dosti dlouho, než jsme si uvědo-
mili, že říkají, že mají žízeň (Podívej, já mám žízeň). Na závěr výzkumu jsme spolu 
s ostatním pekli jejich německé bílé špekáčky (Bratwurst). Nevím, jak moc jsme panu 

Přednášel nám také doktor Vilém Hrubý z Moravského muzea. Přednáška, nebo 
spíše jakési kolokvium, se konala v jeho pracovně někdy navečer. Přivítal nás, nabídl 
cigaretu a nějaký problém, třeba nádobu, která byla z vnější strany opálená, o které 
jsme diskutovali, k čemu by asi mohla sloužit. Mohlo se jednat o nějakou kapsli, do níž 
se vkládala keramika při vypalování. Tento přístup se nám, studentům pátého roční-
ku, velmi líbil, protože jsme měli dojem, že se s námi jako s archeology počítá. Jednu 
radu, kterou nám dal, jsem si dobře zapamatoval: „Pokud budete zaměstnáni v nějakém 
muzeu, tak ze sebe nenechte udělat obecně muzejního pracovníka. Ředitelé muzeí to sice 
mají rádi, ale v odborném růstu vám to nepomůže a perspektivně vám to nikdo neocení.“ 

Do muzeologie nás uváděla doktorka Věra Hochmanová-Vávrová, rovněž z Morav-
ského muzea. Byla to velmi kultivovaná dáma a dala nám jakýsi vhled do tohoto oboru.

Se základy numizmatiky nás seznámil doktor Jiří Sejbal, ke kterému jsme chodili 
na přednášky do Moravského muzea. Zvláště zajímavé byly obřady při vstupu do od-
dělení, které se pečlivě zamykalo na mříže, a potom krásná pracovna doktora Sejbala 
se starožitnými hodinami. Numizmatika mně připadala také jako zajímavý obor, ale 
chyběl tam terénní výzkum. 

Z cizích jazyků jsme studovali ruštinu, němčinu a latinu. Angličtina nebo francouz-
ština se tehdy nepovažovaly pro archeology za nezbytné. Z ruštiny jsme měli docela 
dobré základy z  předchozích škol, takže Jiří Bronec nás seznamoval se speciálními 
výrazy. Horší byly naše znalosti němčiny. Učil nás doktor Chleborád, syn známého 
archeologa, který se, jak sám říkal, místo na střepy dal na písmenka. Když nám něm-
čina moc nešla, tak pravil, že z nás vyskočí z kůže a že pohled na starého chlapa bez 
kůže jistě nebude příjemný. Ne moc dobré znalosti z latiny ze střední školy prohluboval 
profesor Antonín Hartman, erudovaný znalec latiny i řečtiny a překladatel. Nedovedu 
si představit, jak tu naši latinu snášel, ale nějak to přežil. Vzhledem k tomu, že jsme se 
s Pavlem Michnou chtěli věnovat archeologii středověku, tak latina pro nás byla dosti 
důležitá, ale znalosti jsou dodnes jen velmi rámcové.

Vzhledem k tomu, že jsme studovali jeden obor, měli jsme poměrně dost času, a tak 
s Pavlem Michnou jsme si zapsali Seminář pomocných věd historických u profesora 
Jindřicha Šebánka. Bylo to od nás asi moc odvážné, protože se tam četly středověké 
latinské listiny. S našimi znalostmi latiny a paleografie nám to šlo jako psovi pastva, ale 
dnes obdivuji profesora Šebánka, že to vydržel. K listině vždy doplnil komentář o situ-
aci, v které vznikla, o notářích a tak dále. Tato přednáška byla pro nás přínosná, protože 
jsme poznali další osobnost na fakultě. 

Zajímavé přednášky jsme zažili s  etnografem doktorem Karlem Fojtíkem s  jeho 
oblíbeným „soušial kalčr“. Poučil nás, že etnografie není jen bádání o „lidůvkách“, ale 
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Obr. 7. V Polsku s tehdy čerstvým docentem a pozdějším profesorem Radislavem Hoškem z brněnské 
klasické archeologie

ným příběhem o domovní schůzi, na níž si jeden nespokojený nájemník přinesl „pan-
cerfaust“, a když zmáčkl spoušť, tak schůze nebyla a střela prolétla nejen dvěma zdmi, 

Timpelovi pomohli, ale nakonec výzkum dokončil a dobře publikoval (Obr. 6). Pro nás 
to však byla dobrá zkušenost spojená s poznáním nejen Výmaru, ale i dalších památek. 

S  oddělením nebo seminářem Klasické archeologie, které organizovalo exkurze 
do zahraničí, samozřejmě socialistického, ale i to bylo tehdy novum, jsme se s Pavlem 
Michnou dostali také do Polska a Maďarska. V Polsku jsme se zaujetím poznávali tam-
ní způsob života, který vtipně komentoval archivář Honza Svoboda zvaný Žán, kte-
rý vždy začínal tím, že „…příšerné věci se dějí v Polštěti“ (Obr. 7). Například na nápis 
v hromadné dopravě, že není dovoleno do vozu nosit „broň nabitą“, reagoval vymyšle-

Obr. 6. S Pavlem Michnou na výzkumu tvrziště na zaniklé vsi Gommersted u Böslebenu
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pojmenování „car botinky“. Konec konců i Petr si zasloužil carské pojmenování – byl 
totiž vysoký 210 cm. Tehdy jsme ovšem nevěděli, že na místě koupaliště býval chrám 
Krista Spasitele zbořený za bolševiků proto, aby zde stál gigantický Palác sovětů, kte-
rý se ovšem nerealizoval. V šedesátých letech zde postavili ono koupaliště, které jsme 
navštívili, a dnes zde stojí opět betonová replika Chrámu Spasitele. Nakonec nám náš 
průvodce koupil meloun a rozloučil se. Nikdy v životě jsem se nesetkal s  jednáním, 
že by se někdo ujal několika neznámých studentů a strávil jejich provázením celý den 
a nemohl očekávat žádnou protihodnotu. Ti účastníci, kteří neměli štěstí jako my, ale 
měli možnost si prohlédnout Leninovy šaty a obuv v muzeu, říkali, že náš průvodce 
byl asi agent KGB (tajná policie), ale my jsme s ním o žádné politice nemluvili a byl 
tak znalý poměrů v památkové sféře, že by to bylo divné. Ani jsme neměli jeho adresu, 
abychom poděkovali. 

Při návštěvě Kremlu jsme nechtěli čekat ve frontě, a když jsme uvedli, že jsme „ino-
stranci iz Čechoslovakii“, pustili nás zadarmo dopředu. Zase nepředstavitelné bohat-
ství. V jedné skříni byly jako housky na krámě narovnány čepice carů – včetně Mono-
machovy čapky, něco tak na úrovni Svatováclavské koruny. Tehdy jsme si uvědomili, 
že aby předmět náležitě expozičně vynikl, musí být sám a k vidění pokud možno jen 
někdy při zvláštních příležitostech. Prohlédli jsme si také další muzea a galerie s úžas-
nými díly francouzských impresionistů a nočním vlakem jeli do Leningradu, kde jsme 
opět několik dní prohlíželi památky. Nezapomenutelná je Ermitáž, ale půlden, který 
byl k dispozici, byl velmi málo. Vzhledem k tomu, že tehdy v Sovětském svazu byl ne-
dostatek spotřebního zboží, všude po nás chtěli trička, boty a všechno možné. S Pavlem 
Michnou jsme v podstatě obchod za naši skupinu převzali úspěšně do svých rukou. 
Vzpomínám si, že jsem na tom vydělal holicí strojek na klíček a Pavel holicí strojek 
Charkiv. Při tomto – jak by se dnes řeklo – „byznysu“, jsme zažili bezprostřední setkání 
s tehdejší sovětskou realitou. V parku jsme navázali kontakt s jakýmisi dvěma „molod-
cy“ a domlouvali obchod. Když se k lavičce, na které jsme všichni čtyři seděli, blížila ja-
kási skupinka taky takových „molodců“, začali naši ruští „párni“ nesrozumitelně něco 
drmolit a bručet. My hleděli vyjeveně a nechápavě, ale oni nám pak prozradili, že to 
byla skupina „družiníků“, to je pomocníků „milicii“ (policie), kteří by jistě byli zvědavi 
na to, o čem se oni s cizinci baví. Pak jsme šli k nim domů. Bydleli v několikaposcho-
ďovém činžáku, a tak jsme na ně čekali ve velkém čtvercovém dvoře. Všude nepořádek, 
děti si hrály v křovinách, kdosi se tam hádal, opilci posedávali a dřímali na lavičkách. 
Vrchol byl, když jsme si všimli, že ve třetím poschodí stojí v okně jakýsi muž nebez-
pečně se vyklánějící – zjevně opilý – a močí dolů do dvora. Když pak „párni“ přinesli 
z domu zboží, ztichli, když se kolem nás šoural jakýsi nahrbený, ošumělý stařec. Na náš 

ale i televizorem. V Polsku jsme tehdy poprvé spatřili žebrající „bezdomovce“, tehdy 
tam byli označování jako asociálové, zkráceně „asokowie“.

Nelze zapomenout také na zájezd do SSSR roku 1965, který pořádal ČSM (Česko-
slovenský svaz mládeže). Přihlásilo se nás několik studentů a studentek z fakulty a jela 
se trasa Brno – Moskva – Leningrad – Brno. Ze známých tam byl Pavel Michna. Již 
sama cesta byla zážitkem, protože v Čierné pri Čope se přesedlo do sovětských vagónů 
přizpůsobených širším kolejím. Jelo se krajinou a na náspech byla politická hesla, takže 
jsme se smáli, zda nám na konec nedají napsat nějaký politický test. Protože se jelo 
dlouho, tak se povídalo a zpívalo. Tehdy byla známa písnička, kterou po pádu kultu 
osobnosti J. V. Stalina složil na fakultě ve stylu sovětských „častušek“ student archiv-
nictví Žán Svoboda. Zněla:

„Baťka Stalin ve svém Kremlu na tu lůzu pohlíží, od dob Jemky Pugačeva je půl Rusi 
za mříží. Baťka Stalin ve svém Kremlu stolní glóbus roztočil a než se den setkal s nocí, 
boj u Kurska ukončil. Jednou v Kremlu na recepci tancoval jsem kozáčka, jasné Slunko, 
Slunce Sluncí, pochválil mě prosťáčka (to byla narážka na vztah Stalina ke Chruščovovi). 
Za hrstku stuchlé rýže z Mao-ce-tungovy spíže, Toník (narážka na tehdejšího prezidenta 
Novotného) v Kremlu důtky líže, jimiž tisíckrát byl bit. A po každé větě refrén: Hej Rusi 
má, tys veliká, já budu v tobě Cézarem.“ Ale průvodčí, která to zaslechla, se to pranic 
nelíbilo. 

V Moskvě nás převzala místní průvodkyně a při poznávacím zájezdu po městě vy-
světlovala jednotlivé pamětihodnosti. Když jsme zjistili, že většina má přízvisko „Imeni 
Lenina“, tak jsme jí již napovídali, což moc nechápala, jak to můžeme vědět. Samozřej-
mě jsme navštívili mauzoleum s Leninem, kde jako „inostranci“ jsme nemuseli vystát 
dlouhou frontu. Poté byla ještě plánována návštěva muzea V. I. Lenina, ale dal se s námi 
do řeči jeden člověk středních let, a když zjistil, že jsme studenti archeologie, tak jedné 
slečně, Michnovi a mně řekl, ať tam nechodíme, že nám ukáže něco jiného a zajíma-
vého. Samozřejmě jsme souhlasili, a tak s tímto člověkem, který byl inženýrem od pa-
mátkové péče, jsme navštívili celou řadu starých kostelů, dílnu, kde se restaurovaly 
ikony, a nakonec se zeptal, zda se nechceme podívat na panoráma bitvy u Borodina, 
takže metrem jsme se dostali i tam. Řekl nám, že památkáři chtěli zachovat dřevěný ráz 
historického jádra Moskvy, což by byl světový unikát, ale „načalstvo“ rozhodlo, že by 
to vypadalo zaostale, a tak dřevěnou zástavbu zlikvidovali a nechali jen tu a tam něco 
památného stát. Byli jsme s ním také na obrovském vyhřívaném koupališti Moskva, 
kterému jsme říkali „Car bazén“, protože v  Moskvě všechno co bylo veliké, byl car, 
jako car puška, car kolokol. Dokonce v kremelské zbrojnici (Vooruženaja palata) byly 
vystaveny jezdecké boty Petra Velikého a ty byly tak obrovské, že si rovněž vysloužily 
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dívku, okolo které se kluci točili. Na diplomovou práci si vybrala neolitické venuše. 
Po studiu získala místo v Moravském muzeu u doktora Viléma Hrubého, kde se věno-
vala slovanské archeologii v okolí Uherského Hradiště. Po smrti Viléma Hrubého však 
od archeologie odešla, ale zůstala po ní stopa v podobě vyhodnocení výzkumu sídliště 
a pohřebiště na lokalitě Sady-Kotvice.

Dále s námi studovali dva Slováci. Karol Kulašík byl z rodiny, kde otec byl důstoj-
níkem, a  také on měl k  tomuto povolání sklon. Diplomovou práci zpracovával také 
na téma středověké archeologie a získal místo v Slovenskom národnom múzeu u dok-
tora Belo Polly, což nám připadalo jako něco úžasného, ale se svým vedoucím se nepo-
hodli a Karol šel směrem vojenské kariéry.

Priska, čili Piroška Kolářová byla z Komárna. Její otec byl Čech a maminka Ma-
ďarka, takže uměla maďarsky. Věnovala se tuším archeologii doby římské a uplatnila se 
v muzeu v Komárně a dokonce i na vysoké škole.

Z ročníku před námi jsme se nejvíce přátelili s Jardou Tribulou, zvaném Havran, 
který se věnoval slovanské archeologii a diplomovou práci dělal o velkomoravských 
studnách. Pozoruhodné bylo, jak důkladně se věnoval i různým tesařským technikám. 
Místo získal v  muzeu ve  Veselí nad Moravou. Společně jsme také provedli zjišťova-
cí výzkum na zaniklé vsi Vojšice,5  ale místo archeologa muzea v Hodoníně jej příliš 
neuspokojovalo, a tak po vystudování práv byl zaměstnán v Brně (Obr. 8). Stále měl 
zájem o archeologii a měli jsme s ním kontakt až do jeho smrti roku 2018.

Ze studentů ještě vyšších ročníků jsme více či méně obdivovali Karola Pietu a Vaška 
Furmánka, kteří založili studentský vědecký kroužek, ale o naši spolupráci neměli moc 
zájem, i když s Karolem jsme při akci Blahoslav prohlédli v Lednici výkop před uby-
tovnou a z jedné jámy získali únětický koflík. Oba našli uplatnění v Archeologickém 
ústavu v  Nitře, kde se výrazně zapsali do  slovenské archeologie. Větší kontakt jsme 
měli s Vladimírem Gošem z Olomouce, který se věnoval slovanské archeologii. Získal 
místo archeologa v  šumperském muzeu, ale jeho pracoviště bylo v  Mohelnici, kde 
zahájil výzkumy. Po vzniku univerzity v Opavě tam přednášel slovanskou archeologii 
a  středověk. Byl jsem s ním v dobrém přátelském styku a naposledy jsme se setkali 
koncem roku 2019 v  jedné brněnské vinárně a  plánovali další setkání, k  nimž již 
nedošlo, protože na začátku roku 2020 zemřel. 

Do ročníku po nás přijala katedra větší počet studentů, většinou děvčata a jednoho 
kluka – Jardu Malinu. Byl to kluk jako malina z Bučic u Čáslavi a od prvních kroků 
na  fakultě se zvláštně profiloval. O  nestudijní studentské dění neměl zájem, zato se 
výrazně věnoval studiu. Když jsme s tímto ročníkem měli jednu společnou přednášku, 
hned nám změřil lebky a zařadil nás mezi dolichocefalní a brachycefalní. Orientoval 

tázavý pohled tiše sdělili „Eto jevrej!“ (to je žid). Kolikrát si říkám, jak asi tito lidé moh-
li přežít ten nebetyčný politicko-ekonomický převrat 90. let minulého století.

Jinak jsme se setkali s alkoholismem takových rozměrů, na jaký jsme nebyli od nás 
zvyklí. Dělali jsme si z toho legraci, a když jsme „šagali po Něvskom prospektu“, tak 
jsme si s Pavlem Michnou posadili čepici do týlu, do koutku úst dali cigaretu Kazbek, 
koupili menší láhev vodky, u níž se lehce odtrhl hliníkový uzávěr, koupili pirožku a tvá-
řili se jako „molodci“. Opravdu jsme asi vypadali jako domácí a připomněli si známý 
anarchistický protestsong: 

„Cipljonok várenyj, cipljonok žárenyj po Něvskom praspektu šagal. Jevo schvatili, ares-
tovali, kazali pasport pokazať. Neubyvajte, nearestujte, cipljonok chočet tože žit. Ja ne 
sovětskij, ja ne kazačij, ja peterburskyj anarchist.“ Ale přestože jsme se tvářili přirozeně, 
jak jsme byli zvyklí z Brna, tak se nás Rusové ptali: „Ty Lótyš?“

Vzhledem k tomu, že to byl svazácký zájezd, tak součástí byla i „vstreča“ s místními 
mládežníky. Některé svazačky měly zřejmě zájem navázat i hlubší „družbu“, protože 
tehdy se jevilo jako velmi dobré vdát se do Československa, ale odolali jsme. Byl to 
moc pěkný zájezd a bohužel asi poslední možnost navštívit tuto zem v podobě, ve které 
přetrvávala 70 let. Když totiž v osmdesátých letech pořádal Archeologický ústav ČSAV 
v Brně velmi dobře dotovaný letecký zájezd Moskva – Leningrad, tak jsme s manželkou 
také chtěli jet, ale měli jsme malé děti a babička, která nám jinak hodně pomáhala, je 
po tu dobu odmítla hlídat, protože na takovou zbytečnost jet nemusíme. Mrzelo nás 
to, ale chápu, že mladým se má pomáhat v problematických situacích, ale ne zbytečně. 

Z kolegů z ročníku jsem měl nejblíže k Pavlu Michnovi, který přišel z Deblína. Měl 
problémy s ubytováním na kolejích, protože prý bydlí blízko Brna, takže přespával na-
černo nejdříve na Kraváku (koleje na Kraví hoře), kde v dřevěných barácích po „wehr-
machtu“ byla taková zima, že se spalo v ležící skříni, a potom na Leninově třídě (dnes 
Kounicova). Měl také zájem o archeologii středověku a na mnohém jsme se spolu do-
mlouvali a celou řadu problémů při zpracovávání diplomky řešili spolu. Společně jsme 
také pracovali na evidenci nálezů ze Mstěnic u doktora Vladimíra Nekudy a Pavel měl 
také jakýsi úvazek jako pomocná vědecká síla (tak zvaný pomvěd) v knihovně Arche-
ologického ústavu, což bylo i finančně zajímavé, protože za 20 hodin měsíčně bylo 200 
Kčs a dobré koleje tehdy stály za měsíc 50 Kčs. 

V pátém ročníku nám doktor Nekuda nabídl jedno místo na jeho oddělení v Mo-
ravském muzeu. Domluvili jsme se, že nabídku příjme Pavel. Spolupráce s Pavlem mě 
provázela celý život a zatím neskončila. V ročníku s námi byla i Kristýna Marešová, 
typická premiantka, která snad od první třídy měla samé jedničky a na fakultě v tom 
pokračovala. Kromě ruštiny a  němčiny uměla také anglicky. Jednalo se o  atraktivní 
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Obr. 8. Jaroslav Tribula při výzkumu na Vojšicích

se na  nové směry v  archeologii. Udělal si neolitickou sekeru a  kácel stromy. Výraz-
ně spolupracoval s asistentem Podborským, ale vytvořil si také kontakt s profesorem 
Pelíškem a profesorem Štelclem na Přírodovědecké fakultě. Byl se mnou také pomoc-
nou vědeckou silou na Katedře prehistorie, kde já jsem především rozřezával brožova-
né publikace, aby prý nebylo poznat, že je nikdo nečte, ale on tam vysedával často až 
do noci a s Tomášem Velimským v přestávkách úporného studia tam pinkali s balo-
nem. O svých odborných ambicích se moc nebavil a systematicky si budoval svoji bu-
doucnost. Předpokládalo se, že zůstane na katedře, ale brzy přešel na Přírodovědeckou 
fakultu k profesoru Štelclovi. Až tam jsem s ním navázal bližší kontakt a spolupráci, 
o které bude řeč dále, protože výrazně ovlivnil můj život.6 Samozřejmě jsme měli kon-
takt s dalšími studenty archeologie i jiných oborů. Z mladších ročníků lze uvést třeba 
Evu Lehečkovou, která napsala celou řadu publikací o středověkém sklářství, a Táňu 
Kučerovskou, která byla zaměstnána na Numismatickém oddělení Moravského muzea.

S Pavlem Michnou jsme poměrně brzy začali uvažovat, kterému období v archeo-
logii se věnovat. V té době byla v popředí zájmu Velká Morava a říkalo se, že tam je 
největší uplatnění. My jsme si ale říkali, že tam pozice jsou obsazeny tak zvanými třemi 
syny Svatoplukovými (Poulík, Hrubý, Kalousek), a  mladý archeolog tam zrovna tak 
může dodávat: „Jak jste správně řekl, pane profesore“, což nás nikterak nepřitahovalo. 
V té době se začalo mluvit o archeologii středověku, které se v Praze věnovali především 
Antonín Hejna a Květa Reichertová. V Moravském muzeu na oddělení středověku se 
této problematice začal věnovat doktor Vladimír Nekuda, který započal s výzkumem 
zaniklých středověkých vsí Mstěnice a Pfaffenschlag. Tato část archeologie nás zaujala, 
takže jsme při jisté příležitosti poprosili Bořivoje Dostála, zda by bylo možno zařídit 
nám přednášky u  doktora Nekudy. Za  nějakou dobu si nás zavolal profesor Franti-
šek Kalousek, a vyslovil souhlas s naší žádostí, a tak jsme začali jednou týdně chodit 
do Historického oddělení Moravského muzea na Kapucínském náměstí číslo 8. Doktor 
Nekuda se stal tedy naším učitelem archeologie středověku a myslím, že mě a Pavla 
Michnu považoval za své první žáky. Umožnil nám také publikování ve Vlastivědném 
věstníku moravském, kde jsme se časem stali členy redakční rady a také členy výbo-
ru Musejního spolku, dnes zvaného Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Doktor, 
později profesor, Nekuda udělal z Vlastivědného věstníku zajímavý časopis, který redi-
goval, ale brzy začal zaučovat svého zástupce Pavla Michnu, který redigování po něm 
bez problémů převzal.7 S tímto časopisem spolupracuji dosud prostřednictvím článků 
i četných recenzí. 

Doktor Vladimír Nekuda nás do problematiky zasvěcoval nejen na přednáškách, ale 
i při evidenci nálezů ze Mstěnic a také při účasti na výzkumu ve Mstěnicích o prázdninách 
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nakreslili půdorys a pomocí jednoduchého svahoměru udělali řez. Bylo zřejmé, že se 
jedná o středověké opevněné sídlo, takže jsem je zařadil do své diplomky. Kromě ně-
kolika kluků z Jakubova a Káji Pospíšila se na výzkumu objevil také Pavel Koštuřík 
z Ketkovic, který jezdil do Jakubova za Anďou Krejčovou a měl také zájem o archeo-
logii, kterou chtěl studovat, což se mu podařilo a stal se na prehistorii docentem, ale 
bohužel poměrně brzy roku 1998 zemřel. Měli jsme spolu velmi dobré vztahy, něco 
jsme spolu publikovali a každoročně jsme se střídavě navštěvovali i s rodinami v Brně 
nebo v Jakubově.9 Sondu jsme udělali také na lokalitě zvané „Hrádek“, ale s negativním 
výsledkem. Myslel jsem si tehdy, že u Jakubova (i když na katastru Lhotic) byly dva 
hrádky. Nakonec jsem zjistil, že ve skutečnosti ten „Hrádek“ je zbytkem hráze rybníka, 
který býval v Lipinách.10

Nadále jsme s Pavlem Michnou byli zapojováni do práce oddělení doktora Neku-
dy a spolupracovali při dokumentaci. Jednou jsme byli s inženýrem Špičákem vysláni 
na zaniklou ves Pfaffenschlag, abychom tam něco zaměřili. Ubytováni jsme byli ve Sla-
vonicích v muzeu a na výzkum docházeli pěšky. S Pavlem Michnou jsme měli oblečené 
uniformy z vojenské katedry. Jednou večer, když jsme šli po silnici od Pfaffenschlagu 
do města, tak za námi zastavila motorka a jezdec se mě zeptal: „Kam je vedeš?“ Myslel 
si, že jsem zadržel nějaké narušitele státní hranice. Druhý den s námi nějaký příslušník 
Veřejné bezpečnosti diskutoval o  tom, že nemůžeme chodit v  uniformě, a  my jsme 
zase tvrdili, že to není uniforma, protože na opasku nemáme hvězdu jako vojáci, ale 
bývalý státní znak. Nakonec jsme starý státní znak přelepili leukoplastí. Kromě toho, že 
na Pfaffenschlagu jsme pomáhali architektu Špičákovi zakreslit a znivelovat půdorysy 
odkrytých domů, navštívili jsme hrad Landštejn. Večery v hospodě jsme trávili s výbo-
rem muzejního slavonického spolku, kde se probíralo, co by se mělo v muzeu udělat. 
Končilo to po několikátém pivu konstatováním, že jim chybí místo, peníze a odborníci. 
Jako odborníci jsme naslibovali spolupráci a dostali několik piv. 

Při dokončování diplomové práce na  jaře roku 1966 mě postihla viróza, které se 
tehdy říkalo rýma, která trvala při léčení acylpyrinem týden a bez toho sedm dní. Ale 
i potom jsem měl obtíže v tom smyslu, že jsem cítil jakousi únavu a odpoledne a večer 
míval tak zvanou subfebrilní teplotu 37,2 až 37,5°C. Pil jsem čaje, kloktal a po návštěvě 
lékařky jsem dostal antibiotika, ale nic se neměnilo. Nakonec mě lékařka poslala do ne-
mocnice v Bohunicích, kde mě přijali na infekčním oddělení, kde jsem podepsal for-
mulář, na němž byla rubrika „Propuštěn – Zemřel – nehodící se škrtněte“. Ležel jsem 
tam s několika dalšími pacienty v přízemí u zamřížovaného okna a podával otci ruko-
pis diplomky k přepsání na stroji. Samozřejmě se to nesmělo, ale co se dalo dělat. Moc 
mně tehdy otec pomohl. Prodělal jsem různá vyšetření a výsledkem bylo konstatování, 

roku 1965. Ten výzkum měl pro nás neodmyslitelné kouzlo dobrodružství. Spali jsme 
v dřevěné boudě, která prý bývala za války na letišti ve Vyškově mnohokrát prostřelena, 
takže když pršelo, musely se nejdříve rozestavit kbelíky a kastroly a teprve potom jsme 
se mohli rozmístit do spacáků. Když jsme tam byli čtyři (inženýr Zdeněk Špičák, Pavel 
Michna, Bohoušek Urbánek a já), nebylo tam k hnutí, ale měli jsme z toho dost legraci. 
Po práci jsme chodili do Hrotovic do hospody a také do kina nebo jsme si dělali táborák. 
Na výzkumu jsme se tak jaksi potloukali a obhlíželi, jak se co dělá. Jednou nás doktor 
Nekuda poslal do Třebíče, kde se při výkopech na zámku našly nějaké kosti. Přijeli jsme 
tam, chvíli na to bezradně koukali, posbírali kosti a jeli zpátky do Mstěnic. Bohoušek 
Urbánek potom kosti dal do potoka, aby se pořádně a hygienicky umyly. Do konce 
našeho pobytu ani nestačily uschnout. 

Pro mne bylo důležité, když na výzkum přijely dvě středoškolačky (Marie Krato-
chvílová a Hana Žvanutová), které neměly žádné ubytování a doktoru Nekudovi sdělily, 
že nemají stan a budou spát ve stohu. Ten nejdříve zesinal a nakonec jim zařídil luxusní 
ubytování na výměnku nedaleké hájenky, ale večery jsme trávili u táboráků a možná 
i v Hrotovicích v hospodě. Já jsem jednou odjel do Brna a Marie zatím již skončila 
brigádu a odjela. Nechala pro mě vzkaz u Hany Žvanutové, že mě zdraví a líbá na čelo, 
čemuž jsem nepřikládal žádný význam. Na podzim v Brně jsme se jako brigádníci ze 
Mstěnic také setkávali s tím, že budeme chodit do kina. Po několika společných akcích 
jsme se u kina setkali jen dva – Marie a já. Protože Marie měla také zájem o archeolo-
gii, začali jsme navštěvovat archeologické lokality v okolí Brna (Obřany, Staré zámky) 
a jednou jsme se vzali za ruku a příště jsme si dali pusinku. Takže takhle to začalo a vy-
ústilo až za dva roky ve svatbu 23. září 1967. Archeologii sice nešla studovat, ale tím, že 
si vzala archeologa, užila si archeologie vrchovatě.

Jako téma diplomové práce jsem si zvolil tvrze na Moravě, což po určitých problé-
mech a zdůvodnění bylo přijato s tím, že práce bude založena na archeologických ná-
lezech a bude se týkat drobných středověkých opevnění. Některé lokality jsem v rámci 
přípravy diplomky navštívil a dokumentoval.8  Tématu diplomky jsem se dosti usilovně 
věnoval a myslím, že s tím souvisí můj první opravdový archeologický výzkum. 

O prázdninách v Lesním Jakubově jsem jednou běžel do kopce od lávky přes Chvoj-
nici u sv. Jana a k mému překvapení se přede mnou objevil příkop s valem obklopu-
jícím neveliký areál. Věděl jsem již tehdy, že asi 300 m odtud proti proudu Chvojnice 
je terénní útvar, kterému se říkalo „Hrádek“, ale tato nová opevněná lokalita známa 
nebyla. Na místě jsme zorganizovali archeologický výzkum, při němž se podařilo od-
krýt malý úsek hradby. Sondou uvnitř opevněného areálu jsme zjistili jen kameny 
a našli asi tři střepy s příměsí tuhy. S Kájou Pospíšilem, jakubovským rodákem, jsme 
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Ještě dříve, než jsem ukončil studia, si mě jednou zavolal profesor Kalousek a řekl, že by 
pro mě měl místo archeologa v Muzeu Pohansko, což bylo zařízení spadající pod Re-
gionální muzeum v Mikulově, ale profesor Kalousek si na něm zakládal, protože mělo 
zajišťovat propagaci archeologických výzkumů katedry. Dále mně naznačil, že by jed-
nou se mnou počítal pro výzkum v místech břeclavského zámku, kde se předpokládá 
břetislavské hradisko. Protože místo bylo třeba obsadit po odcházejícím Janu Kozlovi 
od 1. ledna1966, zajel jsem v prosinci do Mikulova, kde jsem byl přijat ředitelkou Mile-
nou Horňanskou. Sedíc za psacím stolem ve tvaru podkovy v Sále předků mně sdělila, 
že archeologických věcí je v muzeu hodně a že bych je měl zpracovat pro evidenci a že 
také budu správcem muzea na Pohansku a že do doby, než ukončím studia, budu jaksi 
hájený a do Mikulova bych měl jezdit tak jednou týdně. Takže počátkem ledna 1966 
jsem přijel do Mikulova, kde se mnou sepsali smlouvu s navrženým nástupním platem 
1000,- Kčs. Otec mě ale předem upozornil, že bych měl mít nárok na 1200,- Kčs měsíč-
ně, čehož jsem dosáhl. V muzeu mně byl přidělen pracovní stůl v bývalé ditrichštejnské 
knihovně u okna s výhledem do Rakouska. Bylo to místo po zoologovi Miloslavu Zbo-
řilovi, který tehdy odešel z muzea učit, ale pracoviště v muzeu si zařídil podle svého. 
Vedle stolu byla z jedné strany vycpaná srna, z druhé strany jelen. Ve výklenku na zdi 
medvědí kůže s loveckým rohem. U druhého okna s výhledem na lípu, kterou na jaře 
usilovně ožírali chrousti, seděla výtvarnice Marta Šiprová. Časem jsem zjistil, že arche-
ologické sbírky jsou na několika místech. Jednak ve všeobecném depozitáři, který byl 
v místnosti po pravé straně od schodů do Nástupní haly, a jednak u záchodů za vstupní 
halou. Byl jsem tím dosti znechucen, a tak jsem si myslel, že v Mikulově dlouho nevy-
držím, protože stejně jsem měl před sebou rok vojny. V té době mně nabídl doktor Jiří 
Sejbal, vedoucí numizmatického oddělení Moravského muzea, také místo, takže jsem 
začal studovat numizmatiku a počítal s tím, že po vojně zůstanu raději v Brně. 

V červnu jsem ukončil studium státnicemi a obhajobou diplomové práce a odpro-
moval. K slavnostní promoci se mně z  jakéhosi hloupého hejskovství moc nechtělo, 
ale rodiče mě důrazně upozornili, že se celou dobu mých studií na to těšili a že tedy 
nepřichází v úvahu, abych se nezúčastnil. Nakonec promoce i oslava byly moc pěkné 
a dodnes mám schovánu tatínkovu řeč (Obr. 9). Takže studium jsem ukončil získáním 
titulu prom. hist., což neznělo nikterak slavně.

V Regionálním muzeu Mikulov roku 1966že se jedná o neznámou virózu a mám pít vlahou luhačovku. Potíže pokračovaly a tak 
otec domluvil návštěvu u známého lékaře profesora Poledňáka, který mně asi ve čtr-
nácti letech trhal krční mandle. Při návštěvě jsem byl vyslechnut, prohlédnut a bylo 
mně doporučeno, abych nepil teplé čaje, ale sem tam snědl kousek másla a do nosu 
kapal olej. Jednalo se o faringitidu, související s vysycháním sliznic mezi nosem a hr-
tanem. Výsledek se dostavil okamžitě, a když jsem se potom za týden na kontrole ptal 
pana profesora, jak je možné, že to na klinice v Bohunicích nepoznali, odpověděl, že 
bohužel asi nechodili na jeho přednášky. Takže diplomku jsem včas dokončil.

...řekl, že by pro mě měl místo archeologa...
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dnes a z něhož cituji: „Soudruhu Ungře, shledal jsem, že jste nechal zcela zaplevelit kostel 
a rekonstruované sídelní objekty. Rovněž pořádek kolem budky průvodce je tristní. Abych 
Vás uchránil hněvu prof. Kalouska, nechám dnes zcela výjimečně kostel a objekty od trávy 
vyčistit našimi lidmi. Upozorňuji však, že je to skutečně výjimečně, neboť lidí nazbyt nemá-
me jako kdysi, když naopak tři minimálně vytížení muzejní pracovníci mohou tento úkol 
zvládnout. Uvědomte si, že jde o objekty, na kterých se živíte, a ty musí být především v po-
řádku; jinak nemám nic proti pěstování Vašich soukromých zájmů, budete-li ovšem tento 
základní úkol zvládat….Mravní poučení: Je třeba rozlišovat věci podstatné a závažné a ty 
rozhodně splnit v každém případě. Záležitosti vedlejší a nepodstatné lze odsunout. S pozdra-
vem B. Dostál.“ Přestože dopis vypadal hrozivě, měl jsem Bořivoje Dostála rád, protože 
s ním bylo jednoduché a přímé jednání, a nakonec jsme spolu dobře vycházeli. Z jeho 
dopisu jsem si odnesl dvě poučení. Především že zajišťování provozu muzea a  stánku 
s občerstvením, nebo pletí na místě kde stával kostel, by asi nebylo to, co si představuji. 
Druhé poučení jsem si vzal k srdci a transformoval je do premisy, že každé záležitosti je 
třeba věnovat přiměřenou pozornost. Určit, co je přiměřená pozornost, je však podstatné. 
Když kostel zase zarostl trávou, s paní Čapkovou jsme jej odplevelili a polili travexem, ale 
plevel rostla dál. Jinak Bořivoje Dostála si nesmírně vážím, protože na  Pohansku po-
ložil velmi dobré základy archeologického výzkumu. Po jeho úmrtí mně dokonce Jana 
Vignatiová nabídla, abych přednášky převzal po něm. Věděl jsem však, že toto místo je 
rezervováno pro Zdeňka Měřínského a na katedře se profi luje schopný mladý archeolog 
Jiří Macháček. Byl jsem sice potěšen, ale nemohl jsem to přijmout. Dnes jsem velmi rád, 
protože další generace archeologů dovedly výzkum na Pohansku na vysokou odbornou 
úroveň a odkaz Bořivoje Dostála je tam patrný dodnes.11  

Když jsem byl na Pohansku, mohl jsem chodit na obědy na stanici, kde se pro ve-
doucí výzkumu (Bořivoj Dostál, Augustin Šik, Leoš Davídek) vařilo. Měl jsem před-
stavu, že mě také zapojí do výzkumu, který se tehdy orientoval na sondáže hledající 
druhý kostel, o němž snil profesor František Kalousek, nebo na plošný odkryv dvorce 
u kostela, který prosazoval Bořivoj Dostál. Nic se však nestalo. V létě jsem však musel 
provázet nějakou dobu za průvodkyni, která měla dovolenou. Bylo to dosti otravné, 
ale myslím, že potřebné, aby si badatel uvědomil, co vlastně znamená za  jeden den 
osmkrát opakovat totéž. Navíc jsem tehdy pochopil, že pro běžného návštěvníka není 
samozřejmé totéž, co pro studovaného archeologa. Například jednou, když jsem prová-
zel zájezd z nějakého JZD a vyprávěl, že se našel kostel z Velké Moravy a kolem něj přes 
400 hrobů, zeptala se mě jedna návštěvnice soukromě: „Kde ten kostel vlastně máte? Je 
to někde pod zemí?“ Uvědomil jsem si, že hovořím o kostele, ale lidé si představují kos-
tel s oltářem, lavicemi a varhanami, a my jim ukazujeme jen zbytky půdorysu.

Obr. 9. Promoce

Na jaře před zahájením provozu mě ředitelka uvedla do muzea na Pohansku, kde byla 
expozice a také inspekční pokoj s koupelnou. Uklízela tam paní Čapková, taková pravá 
Lanžhotčanka, a provázela paní Žaludková z Břeclavi. Navíc tam byl před vjezdem na Po-
hansko stánek s občerstvením, na kterém si profesor Kalousek velmi zakládal. V terénu 
byly odkryté, ale zakonzervované základy kostela a přilehlých objektů, které se musely 
udržovat. Tomu všemu jsem měl dělat správce. Nijak mě to nenadchlo, protože jako mla-
dý archeolog jsem chtěl především objevovat a publikovat. Když ale paní ředitelka sdělila, 
že při cestách na Pohansko nemám nárok na cestovné, protože mně může být jedno, jestli 
jedu do Mikulova nebo do Břeclavi, byl jsem celkem rozhodnut, že co nejdříve odejdu. 
Přesto jsem činnost musel nějak zvládat. Například když písek kolem základů kostela 
začal zarůstat trávou, písemně mě upozornil doktor Bořivoj Dostál na tento nedostatek 
zvláštním dopisem psaným jeho typickým drobným písmem, který mám uchován do-
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Začátkem září jsem byl povolán na jednoroční vojenskou službu do Českých Budějo-
vic, kde jsem sloužil jako velitel čety u spojovacího praporu zajišťujícího spojení divize. 
Moc jsem tomu nerozuměl, ale především jsem se snažil vojnu nějak přežít. Dokonce 
jsem byl za špatné zajištění spojení na cvičení divize odsouzen k trestu pěti dnů vězení 
po službě, což byla v podstatě fraška, takže jsem do útvarového vězení nechodil ani 
spávat. Pokud to bylo trochu možné, tak jsem navštěvoval českobudějovickou knihov-
nu, kde jsem si půjčoval především numismatickou literaturu a muzeum, kde byl ar-
cheologem Josef Poláček, který se s velikým nasazením věnoval výzkumu na Dívčích 
Hradech. Myslím, že od něj jsem se dozvěděl o volném místě pro archeologa v pracha-
tickém muzeu i s bytem v Husově domku v Husinci. Bylo to zajímavé, okolí krásné, 
ale o tomto území jsem nic nevěděl, a tak jsem této nabídky nevyužil. Podařilo se mně 
s některými spolubojovníky navštívit také některé zajímavé lokality v okolí (Trocnov, 
Dívčí Hrady, archeologický výzkum v Sezimově Ústí, kde tehdy kopal Miroslav Rich-
ter). Bylo tehdy v roce 1967 horké léto a užili jsme si koupání, i když to bylo zakázané, 
hlavně na Malši. Jednou jsem se tam málem utopil. S některými spolubojovníky (Po-
táček, Pejčoch, Obruča) udržuji kontakt dodnes. Přestože tehdy bych se vojně velmi 
rád vyhnul, dnes vidím, že to bylo dobré z hlediska jakéhosi osamostatnění a jednalo 
se o jakousi iniciaci, jakou prodělávali muži od pravěku. Vůbec jsem tehdy neuvažoval, 
že bych pro zájmy socialistické vlasti a spojenců, jak se přísahalo, byl ochoten položit 
život, ale naučili nás zacházení se zbraněmi (pistolí), organizaci strážní služby a přeží-
vání za nepříznivých podmínek. Je škoda, že dnešní generace mladých mužů je o vojnu 
ochuzena a v případě, že by nastala válka, invaze, přírodní pohroma, nebo jiná situace, 
by byli bezradní. Ostatně i dnes za pandemie se považuje za problém omezení setkává-
ní, uzavření kulturních, sportovních, rekreačních a stravovacích zařízení. Ten kdo byl 
jeden nebo dva roky na vojně, si horších omezení zažil mnohem více. Na vojně jsem 
zjistil jednu důležitou věc, že nejsem velitelský typ a tedy ani vedoucí typ a měl bych 
se v životě těmto funkcím vyhnout, což dnes mohu říci, se mně podařilo. Archeologů, 
kteří na sebe tyto řídící funkce na Moravě a ve Slezsku vzali, a zvláště těch, kteří je vy-
konávali a vykonávají dobře, jako Miloš Čižmář, Andrea Matějíčková, Vladimír Pod-
borský, Zdeněk Měřínský, Jiří Macháček, Pavel Kouřil, Lumír Poláček, David Merta, 
Marek Peška, Vraťa Janák a Michal Zezula, si velice vážím. Oni jsou zodpovědní nejen 

Roční vojenská služba v Českých Budějovicích

...nabídla mi, abych přednášky převzal...
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Po návratu do Brna jsem opět začal jezdit do Mikulova. Autobus jezdil ráno od Grandu 
v 6.20 a v Mikulově byl po půl osmé. Týdenní dělnická jízdenka stála 33,- nebo jed-
notlivé jízdy 5,- Kčs. Zpět jsem jezdil z Mikulova v 15 nebo17, výjimečně i 18.30 hod. 
V podstatě nikdy jsem v týdnu nejel pětkrát, ale jaksi jsem si vymohl jeden den na stu-
dium v Brně, kde jsem obvykle zašel do knihovny Archeologického ústavu a do muzea 
za Pavlem Michnou. Kromě toho jsem začal poznávat sběrnou oblast archeologa Regi-
onálního muzea Mikulov, což byl okres Břeclav. 

Jako první úkol jsem od paní ředitelky Mileny Horňanské dostal evidenci arche-
ologické sbírky muzea v Kloboukách u Brna, které spadalo pod správu mikulovské-
ho muzea. Takže jsem jezdil z Brna tam. Něco, především pravěk, již bylo evidováno 
na trojdílných kartách od Jana Kozla a na mě zbýval středověk. Nálezy podle určitých 
celků jsem očísloval a dával do sáčků. Některé nálezy byly, tak jak se to dříve dělávalo, 
připevněny (přišity) na papírové lepenkové desky. Některé byly popsané a jiné ne. Pro-
tože mně tento způsob připadal jako velmi nemoderní a neodpovídající představám 
mladého archeologa, tak jsem nálezy od desek odstříhal, dal do sáčku a popsal všemi 
údaji, které na lepence byly napsány. Dnes bych to udělal asi jinak a nechal desky s ná-
lezy a zrovna je strčil do většího sáčku. Ostatně již tehdy mně tak radili místní vlasti-
vědní pracovníci. Soupis nálezů, který jsem tehdy v muzeu vytvořil, jsem několikrát 
využil při přípravě archeologické expozice i některých článků.12 Ta práce v klobouckém 
muzeu byla pro mě důležitá i z toho hlediska, že jsem se tam setkal s klobouckým rodá-
kem panem - tehdy se říkalo soudruhem - učitelem Emilem Kordiovským. Měl zájem 
o archeologii a řadu poznatků o minulosti Kloboucka. Po stránce odborné i lidské jsme 
navázali kontakt, který trvá dodnes. Domluvil mně ostatně také koupi dřevěné lidové 
lišty asi za 25 Kč, k níž mně majitel, abych nebyl škodný, přidal ještě pěknou dřevěnou 
formu na máslo. Lišta s malovanými talíři a džbánky nám v kuchyni visí dodnes.

Nadále jsem zůstával správcem muzea na Pohansku, což mělo výhodu v tom, že tam 
byla inspekční místnost s roztahovacím jedenapůllůžkovým gaučem. V sobotu 23. září 
1967 jsme měli v Brně dvojsvatbu na radnici i v kostele sv. Tomáše, při níž si sestra Věra 
brala Zdeňka Pěničku a já Marii Kratochvilovou. Po svatbě jsme příští den odpoledne 

Opět v Regionálním muzeum Mikulov 
od roku 1967 do roku 1972

za úroveň oboru, ale i za osudy pracovníků v institucích které řídí. Na konec vojny jsem 
se těšil, a když jsme v Mastných krámech zapíjeli odchod do civilu, tak v knize hlášení 
na útvaru bylo napsáno, že absolventi, pod velením čet. abs. Ungera, rušili noční klid. 
Velitel útvaru po přečtení hlášení řekl: „Tak ten Unger si přece jenom zavelel“. 

...tak si přece jenom zavelel...
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odjeli na Pohansko. Kola jsme měli připravena v Břeclavi u Žaludků a jeli stmívajícím se 
lesem k zámečku. Kolem troubili jeleni a mladá paní se krásně bála a já jsem měl mož-
nost ji utěšovat, protože jsem nikdy neslyšel, že by jelen v říji napadl cyklisty. Krásu lesa 
na Pohansku s jelení říjí však manželka plně prožívala až na balkóně zámečku. Prožili 
jsme tam za krásného slunného počasí asi týdenní líbánky, na něž si manželka vzala 
dovolenou a já jsem je prožil tak zvaně v pracovním procesu. Dokonce jsme uvažovali 
o tom, že by se na Pohansku mohlo zřídit archeologické pracoviště mikulovského mu-
zea a časem tam zařídit bydlení, protože hraniční pásmo bylo již zrušeno a zůstávalo 
jen zakázané pásmo blíže k hranicím. Naštěstí se tak nestalo, protože v sedmdesátých 
letech bylo pásmo obnoveno a život tam by se zkomplikoval. 

Na podzim roku 1967 se v celé republice rozbíhal obrodný proces spojený s velikým 
očekáváním změn v pozitivním smyslu slova. Politický tlak se uvolňoval. V mikulov-
ském muzeu se každý den ráno sešla paní ředitelka s ekonomkou paní Pickovou a kon-
zervátorkou paní Králíkovou v malé místnosti ve skále bez oken a přístupné z expozice. 
Zde při kávě a cigaretách řešily přítomnost i budoucnost muzea. Časem se k nim přidal 
i  inženýr Božek, který tehdy nastoupil do muzea. Já jsem se těchto dýchánků nezú-
častňoval. Mezitím jsme s  paní Martou Šiprovou a  inženýrem Božkem dostali nové 
pracoviště, a to místnost vedle sálu předků, které uvolnila paní ředitelka. Byla tam tři 
okna a u každého okna jsme každý měli svůj pracovní stůl (Obr. 10). Já jsem zabral část 
místnosti a pan Horký tam udělal regály, do nichž jsem začal stahovat archeologickou 
sbírku.

Vzhledem k tomu, že tehdejší situace umožňovala ekonomickou činnost i kulturní-
mu zařízení jako bylo muzeum, tak paní ředitelka přišla s nápadem vytvořit v muzeu 
kavárnu. Zaměstnanci, kromě mne, to přijali celkem pozitivně. Do muzea byl přijat 
číšník a bývalá ditrichštejnská knihovna se změnila na kavárnu vyzdobenou sbírkový-
mi předměty. Činnost muzea se začala točit kolem kavárny. Pro zařízení byly získány 
stolky a židle, které bylo třeba vyplést nějakou bužírkou. Všichni zaměstnanci, včetně 
mě, se na tom museli podílet. Tak jsem seděl a proplétal, což mě nebavilo ani nešlo, 
čehož si paní ředitelka všimla a upozornila mě na moji malou zručnost, na což jsem 
reagoval tak, že jsem s  tím sekl a  šel pryč. Potom mně ještě říkala, že pokud budu 
chtít kopat, tak se na to bude muset vydělat v kavárně. V kavárně musely být i služby 
na umývání nádobí, čehož jako dojíždějící jsem byl ušetřen, ale nebyl jsem ušetřen po-
měrně častého skládání dovezených lahví vína či jiného pití. Obvykle to skončilo tak, 
že když už se lahve složily, tak alespoň jedna flaška se musela ochutnat a někdy nezů-
stalo u jedné. Celá kavárna však dopadla neslavně, protože se tam scházela parta mla-
dých lidí zaměřených na vykrádání historických objektů, především kostelů. Vůdčími Obr. 10. U pracovního stolu v mikulovském muzeu
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Obr. 11. Josef Unger a Emil Kordiovský při dokumentaci výzkumu na popické Mohyle

našel i minci. Na první pohled bylo zřejmé, že jde o stříbrný denár. Navrhl jsem mu 
odkoupení mince pro sbírky muzea, ale on nechtěl, protože sbírá staré mince a má jich 
doma již celou řadu. Když jsem mu nabídl stokorunovou odměnu, což bylo asi tolik co 
dnes 1500,- Kč, dal se zlomit a minci mně přenechal. Dokonce, abychom nebyli škodní, 
den nebo dva nám na výzkumu pomáhal. Minci jsem později ukázal doktoru Jiřímu 
Sejbalovi, který zjistil, že se jedná o denár neznámého typu.13 Když jsem se ale s tímto 
úlovkem pochlubil paní ředitelce a požadoval kompenzaci oné stovky, sdělila, že je to 
obrovský problém, protože jako archeolog přece nemohu dostávat peníze za archeo-
logický nález a případně by vše musela posoudit nákupní komise a vůbec by to bylo 
složité. Takže jsem denár zaevidoval do  sbírek muzea a  stokorunu oplakal. Koncem 
července jsme výzkum ukončili s tím, že příští rok budeme pokračovat. 

osobnostmi byli bohužel historik muzea a číšník. Nakonec to dopadlo tak, že jednou 
v noci zastavil příslušník Veřejné bezpečnosti (tak se říkalo policii) kluka jedoucího 
na pionýru. Zkontroloval jeho doklady a zeptal se, co veze. Když mu kluk odmítl od-
povědět, zadržel jej a  v  ranci našel sošky andělíčků tuším z Perné. Netrvalo dlouho 
a všichni spoluviníci byli identifikováni. Číšník mezi tím utekl, myslím do Itálie, kde 
jej mafie zabila. S historikem byl soud a byl odsouzen, ale muzeum za něj nabídlo tak 
zvanou společenskou záruku, takže nevím, jak to nakonec dopadlo. Mezitím po roce 
1969 a za normalizace se poměry změnily, ekonomická činnost muzea byla zakázána, 
kavárna zrušena a zbylý sortiment, což byly láhve dobrého alkoholu, se komisionálně, 
musím říct, že za nesmírného smutku, vylévaly do kanálu a cigarety pálily v kotelně. 
Opravdu nešlo nic zachránit. 

Jako samostatný odborný pracovník – archeolog jsem chtěl také kopat a pokračo-
vat v tématu drobných středověkých opevnění. Jako vhodnou lokalitu jsem si vyhlédl 
hrádek, zvaný Mohyla nad Popicemi. Výhodu to mělo kromě jiného v tom, že Popice 
jsou na železniční trati Brno – Břeclav. Paní ředitelkou mně bylo slíbeno několik tisíc 
Kčs na platy brigádníků, a tak jsem celou akci začal připravovat. Ubytování jsem zajistil 
ve škole, stravování v jídelně JZD, koupil nějaké nářadí a domluvil brigádníky. Kromě 
Emila Kordiovského to byl nevlastní syn Jany Vignatiové Martin Cetl a ještě další. Před 
výzkumem jsem se ještě ohlásil u pana ředitele Archeologického ústavu Josefa Poulíka, 
který tímto výzkumem nebyl příliš nadšen, ale povolil jej se slovy, že na takové lokalitě 
mu moc nezáleží, ale že bych měl kopat něco pořádného. V červenci roku 1968 jsme 
začali vytýčením podélné sondy. Podařilo se objevit pozůstatky nějakých dřevěných 
konstrukcí a získat materiál pro datování především ze 14. stol. Školu, která nám slou-
žila k ubytování, jsme jako nadšení členové Společnosti pro Moravu a Slezsko oblepili 
plakáty a orlicemi. Spávali jsme na jakýchsi lehátkách a vařili na vařiči v esšálcích a růz-
ném nádobí, které nikdo neumýval. Ve třídě, kterou jsme proměnili v naši ubytovnu, 
nastal postupně veliký chaos až do doby, než nás tam vyhmátla manželka a uvedla to 
do přijatelného stavu, který jsme zase brzy změnili. Popice jsou vinařská obec a JZD 
tam provozovalo sklep s reklamním sloganem „Vždy jen slušná opice od JZD Popice“. 
Samozřejmě jsme tohoto sklepa využívali. Jednou nás pozval jeden z místních občanů 
do soukromého sklepa ve vinohradu pod „Mohylou“, kde jsme to dosti řádně „rozžali“ 
až tak, že druhý den Emil Kordiovský, když vozil kolečka po půlmetrovém profilu, celý 
bledý měl oči upřené k nebi, protože jej při pohledu do půl metru hlubokého výkopu 
chytala závrať (Obr. 11). No, nebyl to jenom on.

Jednou na výzkum přišel jeden kluk z Popic (myslím, že se jmenoval Štůsek) a při-
nesl nějaké střepy datovatelné do  11. až 12. stol. z  lokality východně od  Popic, kde 
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chodili po muzeích, obchodech, bývalém olympijském stadionu, koupališti a výstavě 
s americkou sondou Apollo. V pracovní dny jsme na oběd chodili do restaurace „Pu-
lwermüle“, kde jsme ochutnali často něco, co jsme jakživ neviděli, například okurky 
v trojobalu usmažené jako řízek. Peněz jsme měli dost, takže jsme si koupili nějaké ob-
lečení a pro známé a příbuzné zlaté křížky, které se dávají ke křtinám. Nakoupili jsme, 
včetně tehdy módních prstýnků s Nefertiti i Kennedym, co se jen dalo. Problém pak 
byl, jak vše převézt přes hranice, a tak jsme zlato měli schované, kde se jen dalo. Večeře 
jsme si dělali sami a zapíjeli různými víny jako Malaga, Madeira, Schwarze Katze a po-
dobně. Na kolejích fungovala jakási studentská komuna, která se po večerech scházela 
a při pití piva z plechovek skandovala „Ho-Ho-Hočimin, Che-Che-Guevara“, což jsme 
nemohli pochopit. Po 21. srpnu jsme měli ucho stále přilepené na rádiu a sledovali, co 
se děje doma. V Brně dva mrtví a otázka, co se asi bude dít dál. Profesor Adrian von 
Müler mně nabídl místo asistenta na Freie Universität a manželce místo dokumentá-
torky tamtéž. Vzhledem k tomu, že kopali Slovany, mojí předností byla znalost ruštiny. 
Nabídka byla velmi lákavá. Když jsme vše prokalkulovali, tak do dvou let bychom měli 
byt, zařízení a co je třeba. Potom by se hodilo koupit chatu v Andalusii a na víkend 
tam létat letadlem. Měli jsme však rodiče a známé v Československu, do obrodného 
procesu jsme nebyli příliš angažováni, že by nám hrozily represe, a tak jsme se vráti-
li. Probírali jsme situaci na dálku také s Pavlem Michnou, který byl tehdy na delším 
pobytu na  Amt für Bodendenkmalpflege v  Stuttgartu. Hodně tehdy váhal. Nakonec 
celá naše skupina odjela zpět s tím, že to nakonec nebude tak špatné a příští rok zase 
na měsíc pojedeme do Berlína, kde se finančně spravíme. V  tom jsme se podstatně 
mýlili a do Západního Berlína jsme se již nikdy nedostali, ale s odstupem padesáti let 
toho nelitujeme. Do Brna jsme se vrátili vlakem a pokračovali v normálním životě. Já 
jsem jezdil do Mikulova a manželka v Brně do rozhlasu.

V té době se realizovala reorganizace muzejní sítě iniciovaná muzeologem dokto-
rem Z. Z. Stránským. Mikulovské muzeum mělo tedy správu expozice na Pohansku 
a  muzeum v  Kloboukách. Bylo také rozhodnuto o  nové evidenci sbírek uložených 
v Mikulově tak, že každé oddělení dostalo přidělený určitý počet čísel základní evi-
dence (Z. ev.); pro archeologii to bylo tisíc položek. Dosavadní evidence byla poměrně 
dosti složitá. Po doktoru Karlu Jüttnerovi zůstal lístečkový katalog označený římskou 
IV a  číslem. Jenže někdy to bylo napsáno černě a  jindy červeně. Některé předměty 
byly označeny jako Z, což byla stará zámecká sbírka. Jan Kozel započal s katalogizací 
některých předmětů označených A a číslem. Já jsem tedy začal se základní evidencí 
podle období a dostal jsem k tomu zelený sešit. Nejdříve jsem se věnoval středověku, 
který mě především zajímal, a  na  žádost doktora Nekudy jsem zpracoval soupis 

Ráno 21. srpna 1968 jsem vyšel na balkón na Sušilově ulici číslo 9, kde jsme s man-
želkou měli u našich jeden pokoj. Uviděl jsem, že po Lenince jedou tanky s bílým pru-
hem. Pomyslel jsem si, že jde zase o nějaké vojenské cvičení, ale sousedé mě brzy vy-
vedli z omylu. Pustili jsme rádio, sbalil jsem si věci a čekal na mobilizaci, že pojedu 
k útvaru do Českých Budějovic. Dnes mohu říci, že naštěstí se tak nestalo. Zažili jsme 
dny napětí, zvláště když manželku, která byla zaměstnána v archivu rozhlasu, vyváděli 
Rusi se samopalem v zádech z budovy na Beethovenově ulici. Do Mikulova jsem jel až 
za týden s trikolorou v klopě, v době když se po ulicích psalo spíše jen „Mír“ a tak po-
dobně. Život v muzeu se moc nezměnil, pokračoval jsem v běžné archeologické práci, 
což bylo uspořádávání sbírek, sepisování nálezové zprávy a psaní nějakých článků. 

Během roku 1969 jsem chtěl především dokončit výzkum v Popicích. V červenci 
jsem opět s několika brigádníky, většinou ještě školáky, kopal na popické „Mohyle“. 
Kromě dokončení výzkumu plochy na temeni jsme udělali ještě sondu na předhradí, 
kde rostlo několik stromků mandloní. Výsledek tam byl negativní. Sondami do svahů 
kopečku se zjistilo, že se jedná o lokalitu, která byla částečně vyřezána v terénu a částeč-
ně dosypána, takže takový Hausberg, jak to nazývají v Rakousku. Celkově byl výzkum 
publikován až po mnoha letech.14 

Díky doktoru Vladimíru Nekudovi se ale naskytla možnost navštívit Západní Ber-
lín a zúčastnit se archeologického výzkumu ve Špandavě, a tak jsme v srpnu roku 1969 
jeli s manželkou do Berlína. Kromě doktora Nekudy tam jel také jeho syn Vláďa a jeho 
synovec, ze studentů archeologie Zdeněk Měřínský a Pavel Kouřil. Do Brna pro nás 
přijel z Berlína pan Reimund Macziewski. Trvalo sice několik dní, než se vyřídily ad-
ministrativní věci, ale byli jsme tam jako u vidění. Plné obchody, zlato za výlohou, které 
je možno si koupit, moderní výstavba, tedy něco jiného, než jsme byli zvyklí. Ubyto-
váni s manželkou jsme byli ve  studentských kolejích v místnosti, kterou v hrozném 
nepořádku zanechal jeden student. Uklidili jsme a dokonce ze strachu před parazity 
jsme koupili v  drogerii prášek proti blechám. Výzkum slovanského hradiska byl již 
plně v  běhu. Vedoucí profesor Adrian von Müller byl v  té době na  dovolené, takže 
práce vedli technici. Pan Macziewski přivezl každé ráno několik pracovníků z vězení, 
kteří si hned zašli koupit pivo do obchodu, potom opatrně pracovali a odpoledne byli 
zavezeni zpátky. Náš dotaz, zda se nebojí, že uprchnou, vzbudil úsměv, protože kam 
by prý uprchli, protože do Východního Berlína by se jim určitě nechtělo. Pro nás jako 
studované archeology se jaksi manuálně pracovat moc nehodilo, takže manželka, která 
tam byla na místě dokumentátorky, kreslila nějaké střepy stejně jako Zdeněk Měřínský, 
já jsem se tam jaksi potuloval a  ostatní cosi předstírali. Ten archeologický výzkum 
nebyl vůbec to podstatné. Především jsme chtěli poznat Západní Berlín, a  tak jsme 
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Obr. 12. S docentkou Annou Lorencovou při tanečku v Sále předků mikulovského muzea

archeologických nálezů ze středověku, který byl využit pro Vlastivědu moravskou 
Břeclavsko. Aby nedocházelo k ještě větším zmatkům, tak jsem nová čísla Z. ev. psal 
i na starší lístkový Jüttnerův katalog. Nové přírůstky pak byly zapisovány do přírůst-
kové knihy pod číslem lomeným rokem (např. 1/70) a katalogizovalo se na trojdílných 
kartách, které se vyplňovaly na stroji, a říkalo se tomu druhý stupeň evidence. Navíc 
každý předmět měl být vyfotografován, nebo nakreslen. Trojdílné karty byly rozděleny 
tak, že horní červené listy měly být na ředitelství, druhé listy se měly svázat s dalšími 
a karty na tvrdším papíře měly být k dispozici na oddělení. Archeologické sbírky do-
stávaly číslo s A. Pro archeologický materiál tyto trojdílné karty nebyly moc vhodné, 
ale jejich vyplňování jsem zažil u doktora Nekudy, kde se jednotlivé střepy z výzkumu 
číslovaly, pak je některá kreslička nakreslila a my s Pavlem Michnou jsme je popisovali. 
Spousty střepů a zbytečné práce. Nicméně jsem to také dělal. 

Politické změny od roku 1970 se v životě mikulovského muzea projevovaly jen po-
malu, ale brzy bylo rozhodnuto, že bude zřízena nová archeologická expozice na Pohan-
sku, na jejíž realizaci jsem se měl spolu s Bořivojem Dostálem, profesorem Františkem 
Kalouskem a architektem Včelařem z Výstavnictví Gottwaldov, podílet. Připravovali 
jsme, především já a Bořivoj Dostál, libreto a scénář. Netrvalo dlouho a architekt Včelař 
přinesl model expozice, která byla navržena tak, že okna velikého sálu budou zastíně-
na a expozice bude realizována na panelech a vitrínách po obou stranách sálu s hroby 
uprostřed. Moc se nám tento model nelíbil. Předností sálu bylo právě prosvětlení, ale 
Včelař o tom odmítal diskutovat, protože prý dělají tak krásné expozice, že v nich žádné 
nálezy ani nemusí být. Nakonec jsme museli souhlasit, brousili texty a vybírali expo-
náty. Profesor Kalousek sice práce sledoval, ale velikým problémem bylo třeba od něj 
získat pro expozici mezolitické úštěpy. Na přípravě se však výrazně podílel Augustin 
Šik. Aby výstava měla také politické krytí, bylo rozhodnuto, že vernisáž bude roku 1971 
u příležitosti padesátého výročí založení KSČ. Výstava se realizovala a byla připrave-
na k  vernisáži. Paní ředitelce se expozice moc nezdála, ale doceňovala menší zadní 
místnost, která byla upravena jako přednáškový sál. Mezitím došlo k velmi trapnému 
konfliktu, když paní ředitelka vyvolala jednání o finančních odměnách za realizaci vý-
stavy. Mně jako pracovníkovi muzea, který to dělal v rámci svého úvazku, byla navr-
žena samozřejmě odměna nejmenší, což jsem akceptoval. Problém nastal ve stanovení 
výše odměny pro Kalouska a Dostála. Paní ředitelka navrhla, aby odměny byly stejně, 
čemuž se oba vzepřeli, protože Dostál na tom udělal sice více, ale Kalousek tvrdil, že 
vše zaštiťoval svým jménem, načež Dostál kontroval tím, že také on to zaštiťoval jmé-
nem svým. Bylo mně velmi trapné sledovat tuto debatu a asi jsem se nejapně usmíval, 
protože mně nakonec profesor Kalousek vynadal. Nevím, jak to dopadlo, ale v podstatě 
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a tak večery trávil bádáním spolu s inženýrem Zdeňkem Špičákem, který zpracovával 
dokumentaci výzkumů na Mstěnicích a Pfaffenschlagu. Při druhém nebo třetím výročí 
srpnového „vstupu vojsk“ bylo přísně zakázáno setrvat na pracovišti déle než do konce 
pracovní doby. Inženýr Špičák a Pavel přesto na pracovišti na Kapucínském náměstí 8 
setrvali i poté. Najednou se však ozval zvonek – a u vrat stáli tři „příslušníci“. Zapo-
mněli totiž zatemnit a Veřejnou bezpečnost přilákala v temnu fasády zářící dvě okna. 
Michna se Špičákem si „zašvejkovali“, soudruhy příslušníky VB pozvali dál, všude je 
provedli, ukázali jim středověké střepy a kosti – a ti celí popletení poděkovali a odešli. 
Nahlásit to ale museli, protože muzejní referent pro zvláštní úkoly toto porušení pra-
covní kázně projednával s doktorem Nekudou, ale ten to odbyl otcovskými slovy: „To 
víte, to je náš Pavel“.

Protože jsem si uvědomoval, že zpracování archeologických poznatků se neobejde 
bez spolupráce s přírodními vědami, navázal jsem spolupráci s  Jaroslavem Malinou, 
který po návratu z vojny dostal místo asistenta u petrografa profesora Jindřicha Štelcla 
na Přírodovědecké fakultě, který začal dělat politickou kariéru a potřeboval někoho, 
kdo by dělal vědu. Z mého hlediska jsem to viděl tak, že Jaroslav si bude moci dělat 
vědu, která jej baví, a Štelcl se k tomu jen připíše. Jaroslavovi se podařilo počátkem se-
dmdesátých let připravit První petroarcheologickou konferenci v Brně, což byl mimo-
řádně úspěšný počin. Vše perfektně připravené, abstrakty, účast, publikace. Nezapo-
menutelná je jedna příhoda, když na konferenci, kde v první řadě seděli korifeové vědy 
jako Poulík, Pelíšek a Štelcl, vystoupil s referátem student Kotas, který vyzval přítomné, 
aby si připravili potřeby pro poznámky, že bude mít tak významný referát a nejdříve 
nadiktuje důležitou literaturu. Korifeové i ostatní se po sobě udiveně podívali, pokr-
čili rameny a po propiskách nesáhli. Student se zřejmě trochu naštval a důrazně začal 
přednášet. O přestávce jsme si řekli, že o tomto člověku ještě v budoucnosti uslyšíme, 
což se po převratu v roce 1989 stalo, protože Kotas se stal na krátkou dobu, jako veliký 
pravičák, poradcem Václava Klause a později kandidoval také na prezidenta. 

Protože Jaroslava Malinu brzy přestalo bavit dělat profesoru Štelclovi poskoka, je-
jich vztahy se stále zhoršovaly a nabyly až nebezpečných politických rozměrů. Ilustrací 
jejich vztahu je i příhoda, kterou mně vyprávěl Jaroslav. Na Silvestra roku 1979 nastala 
vzhledem k  rychlému zamrznutí kalamita a  rozhodnutím vlády se mělo maximálně 
šetřit s elektrickým proudem. Počátky pracovní doby se posunuly na pozdější dobu, 
což Jaroslav nerespektoval a chodil tak, jak byl zvyklý, brzy ráno kolem páté hodiny. 
Jednou jej tam Štelcl vyhmátl a na jeho dotaz: „Soudruhu Malino, proč nerespektujete 
výzvu strany a  vlády?!“ Jaroslav odpověděl: „Přehlídka začíná za  půl hodiny“. Vůbec 
to nesouviselo se skutečností, ale Štelcl prý znejistěl a odešel. Takže taková byla tehdy 

tento spor souvisel s Dostálovými ambicemi, protože se cítil jako vedoucí katedry a vý-
zkumu na Pohansku. Kalouskovi se v hovoru říkalo „starý“, ale Dostál používal zásadně 
nelaskavý výrazu „stařec“. Vernisáž byla stanovena tuším na srpen a byla velmi dobře 
finančně zajištěna. První část se odehrála na Pohansku. Profesor Kalousek s rektorem 
již od dopoledne jednali a popíjeli na stanici, kdežto my ostatní jsme ještě dodělávali 
expozici a uklízeli. Oficiální vernisáž začala odpoledne. Projev profesora Kalouska se 
zapsal do historie tím, že papíry, na nichž měl připravený text svého projevu, se jaksi 
promíchaly. Prošla se expozice s tím, že je dobrá, a potom se jelo do Mikulova na zá-
mek, kde bylo připraveno pohoštění pro podstatně více lidí, než se jich sešlo. Hrála 
tam cimbálka Břeclavan, pilo se, zpívalo až do rozednění (Obr. 12). Autobus nás zavezl 
do Brna až před fakultu, kde někteří ještě neměli dost a  šli pokračovat do pracovny 
k profesoru Kalouskovi. Každopádně lze s odstupem let říci, že to byla jedna z nejlep-
ších, ne-li vůbec nejlepší vernisáž, kterou jsem zažil. 

Jednou v  sedmdesátých letech vyšlo nařízení strany a  vlády, že všechny sbírky 
v muzeích musí být do dvou let evidovány v druhém stupni evidence. Na jakési schů-
zi muzejních archeologů byl představen tento úkol s tím, že každý nalezený předmět 
musí dostat zvláštní evidenční číslo a být katalogizován na oněch trojdílných kartách. 
Na otázku, co s nalezenými zuhelnatělými obilnými zrny, nikdo neodpověděl. Neza-
pomenutelné však bylo při  této příležitosti vystoupení Jiřího Waldhausera zvaného 
Buližník, který v této době, když se všude podpisovaly rezoluce odsuzující vodíkovou 
bombu Američanů, prohlásil, že tato bomba je dávným snem archeologů, protože zničí 
sice lidi, ale hmotná kultura zůstane zachována. 

Také soudružka krajská inspektorka Lefnerová svolala muzejní pracovníky a před-
stavila tento úkol. Když jsem se odvážil namítnout, že na  jeden evidovaný předmět 
archeologické sbírky mikulovského muzea by tak vyšlo asi 10 minut, za předpokladu, 
že by se nedělalo nic jiného, tak sdělila, že je to tak důležitý úkol, že budou katalogi-
zovat třeba i uklízečky. Samozřejmě se tato evidence v podobě jak byla naplánována, 
neuskutečnila. Potom se vyprávělo, že někde evidence druhého stupně dopadla tak, že 
na trojdílné kartě byl sbírkový předmět podrobně popsán „Kachel s neznámým svět-
cem s klíčem“, nebo „Pták na prkénku“. Domnívám se, že pro evidenci archeologického 
materiálu by byl vhodný systém převzatý z archivnictví, kde určitý fond dostane pří-
růstkové číslo a popíše se stručně jeho obsah. Katalogizace je možná jen u vybraných 
celků a tam by některé předměty měly být popisovány individuálně a jiné hromadně, 
podle charakteru. Možná, že se to dnes již tak děje.

Mezitím se v  září 1969 ze  západního Německa do  Moravského muzea vrátil Pa-
vel Michna, kterého jsem tam pravidelně navštěvoval. Zařídil si v muzeu i přespávání, 
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zpráv poslouchá Londýn, aby si udělal správný obrázek o dění. Vůbec nebyl zatrpklý 
a nenadával na poměry, jak bývá zvykem, ale s optimizmem vyrovnaného člověka se 
díval do budoucnosti. Naprosto okouzleni jsme se rozloučili a jeli zpět do Čáslavi. 

V čáslavském muzeu jsem měl možnost seznámit se s přírůstky, které získal Kliment 
Čermák, což byl badatel ještě z doby Rakouska- Uherska, který kopal na „Čáslavském 
hrádku“ a dalších lokalitách. Ve sbírkách jsem objevil například zlomek neznámé dlaž-
dice s římským nenáviděným císařem Neronem, nebo identické značky na keramice.15 
Bylo pro mne zážitkem dotýkat se těchto počátků archeologie. Jaroslav zorganizoval 
také menší výzkum pozdněhalštatského sídliště, který jsem nějak dokumentoval a také 
jsem se podílel na zpracování souboru novověké keramiky.16 Výsledkem byla pak moc 
pěkná kniha o Čáslavi zpracovaná Jaroslavem.17 Takže moje stopa v archeologii Čech 
nebyla nikterak výrazná, ale přece jen nějaká. 

Politický tlak se postupně zvyšoval, a tak paní ředitelka Horňanská roku 1971 odešla 
do Brna k památkovému ústavu. Mně bylo nabídnuto místo ředitele muzea, což jsem 
odmítl a navrhl na toto místo Miloslava Zbořila, který již dříve v muzeu pracoval a nyní 
učil. Stal se ředitelem a  myslím, že pro muzeum to byla výhra. Slušný, organizačně 
schopný člověk, který se muzeu plně věnoval. Navíc byl myslivec a na honech zpravi-
dla domluvil, co bylo potřeba. Byl dobře zapsán na ministerstvu kultury, kde se znal 
s náměstkem ministra Švagerou, který do muzea přihrával nějaké peníze, za které se 
začal zámek opravovat. Různá nařízení nebral ředitel příliš vážně, o čemž svědčí to, jak 
přistupoval k výkazu o návštěvnosti muzea. Říkal: „Roční návštěvnost muzea se stanoví 
tak, že se spočítá počet prodaných vstupenek a znásobí se to tak zvaným koeficientem 
návštěvnosti, aby návštěvnost byla větší než rok před tím.“ Já jsem se mohl dále věnovat 
archeologii. Dostal jsem novou pracovnu nad zámeckou knihovnou, kde jsem měl gauč 
přivezený z Pohanska a mohl tam přespávat, čehož jsem zpravidla jednou týdně vyu-
žíval. Byly to krásné chvíle, když z muzea odpoledne všichni vypadli, rozhostil se tam 
klid a já jsem mohl udělat, co bylo třeba, koupit si něco na večeři a poslechnout v rádiu 
Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, což byly stanice, které v pohraničí nebyly tak 
rušeny. 

Vzhledem k tomu, že o provoz Pohanska jsem se moc nestaral, expozice přešla pod 
péči Památkového ústavu v Brně, což mně vůbec nevadilo, ale život na  této lokalitě 
jsem stále sledoval. Průvodcem se tam stal pan Múčka, který roku 1977 vyvěsil násle-
dovné veršování, jehož účelem bylo zabránit tomu, aby vojáci nepsali na zdi, kolik dní 
mají do civilu: 

„Pohansko stojí dlouhé roky. Vy jste na vojně dva krátké roky. Jeden to má za pár, 
jiný za moc. Na to není žádná pomoc. Naše přání malé. Na papír je dané. Nepište nám 

situace. Druhá petroarcheologická konference se již nikdy neuskutečnila. S Jaroslavem 
jsme spolupracovali na  různých menších akcích. Jednou jsem zjistil, že zpracovává 
česko – německo – anglicko – francouzský archeologický slovník, který se jevil jako 
něco mimořádně potřebného. Po nějaké době však zjistil, že takový slovník je příliš 
veliké sousto a chtěl práce na něm nechat. Bylo mně toho líto a nabídl jsem, že budu 
pokračovat, ale také jsem brzy zjistil, že je to nad moje síly, takže tento projekt vyšuměl 
do nenávratna. Jaroslav se také oženil s cílevědomou kunsthistoričkou Renatou, která 
se nakonec přesunula na pole hudební pedagogiky. Jeho zájmy, podpořené nesmírnou 
pílí, se ubíraly směrem nových metod v archeologii, ale věnoval se i beletrii. Do kon-
fliktu s oficiální archeologií se dostal po vydání knihy, jejímž podtitulem bylo, že arche-
ologové mají více šedé hmoty za nehty než za ušima. Akademika Poulíka se to dotklo 
do té míry, že zabránil její distribuci. Měl jsem jeden exemplář, ale někomu jsem jej 
půjčil a tím jsem o něj přišel, tak jako o mnoho dalších knih. 

Díky Jaroslavu Malinovi jsem se také dostal do kontaktu s archeologií v Čechách. 
Podařilo se mu totiž získat finanční prostředky na publikaci o historii města Čáslavi, 
ke  které měl od  mládí vřelý vztah. Mně nabídl spolupráci na  poli archeologie. Bylo 
to zajímavé jednak odborně a  také finančně. V  Čáslavi se tehdy opravovaly hradby 
i podzemí a Jaroslav měl dobré vztahy se stavbyvedoucím, který stavby řídil. Jednou 
nám nabídl, že nás zaveze ke svému dědovi do Slatiňan, abychom si s ním popovídali. 
Přijeli jsme a přijal nás drobný starý pán s jiskrnýma očima. Jaroslav mu složil kompli-
ment: „Pane doktore, o vás by se nedalo říci, tak jako o Vrchlickém, když mu k padesátým 
narozeninám přáli jako velebnému kmetovi“. On na to odpověděl, že v delegaci za stu-
denty Karlovy univerzity byl tehdy při gratulaci sám přítomen. Zůstali jsme zírat. On 
ale pokračoval, že pro to, aby člověk zůstával i ve vyšším věku svěží, je třeba něco dělat 
a důležitý je sport. On od mládí sportoval s úspěchem, protože se zúčastnil i olympiády. 
Dodnes každý rok podnikne túru na Štrbské pleso v Tatrách, ale již to není tak jako 
dříve, když do  vody skočil šipkou, ale vleze tam po  nohách. Dodržuje životosprávu 
a v kriminále rozdával tuky z přídělu potřebným s tuberkulózou. Co se týká kriminálu, 
tak byl jako ředitel banky dvakrát zavřený, a to za protektorátu i po osmačtyřicátém. 
Když se jej vyšetřovatel ptal, proč on, jako pokrokový člověk, je proti komunismu, tak 
mu navrhl, aby nejdříve vypnul odposlouchávání. Pak sdělil, že pokrok spočívá ve stále 
větším podílu lidí na vládě, ale komunisti to omezili, a proto s nimi nemůže souhlasit. 
V mládí byl však velikým revolucionářem, v té době ještě větším než Lenin, kterého 
také znal. V době, když měli bolševici sjezd v Praze, tak pro Lenina zajišťoval konspi-
rační byt a dobře ví, kde to bylo, ale že to neřekne, protože v dnešní době by z toho 
domu lidi vystěhovali a udělali tam muzeum. Pro porozumění situaci si kromě našich 
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Obr. 13. Ředitel muzea Milostav Zbořil předává ocenění za spolupráci panu učiteli Janu Petrákovi z Kobylí

související se semináři pro zájemce o archeologii byla také kniha Jaroslava Maliny „Ar-
cheologie jak a proč?“ Já jsem do této publikace napsal předmluvu, kde jsem vydání 
jaksi zdůvodnil.19 Svým rozsahem, kvalitou tisku i cenou přesáhla rámec této akce, ale 
byla velmi dobře hodnocena. 

Problém nastal někdy s termínem konání semináře. Nejdříve jsme si mysleli, že by 
se měl konat v sobotu, když pracující mají volno, ale přesvědčili jsme se, že pro mnohé 
je lepší všední den, protože jednoduší je uvolnit se z práce než z domácích povinností 
o sobotě, a také doprava do Mikulova ve všední den je schůdnější. Když se o této akci, 
nazvané jako „Pomoc archeologů amatérů muzeu“, dozvěděl v  té době již akademik 
Poulík, vysvětlil mně, že takhle ne, protože pak bychom mohli mít amatéry lékaře, in-
ženýry a podobně. Změnili jsme tedy název na „Pomoc dobrovolných archeologických 
spolupracovníků muzeu“ a pak již bylo vše v pořádku. 

na stěny čísla žádná. Vždyť Vás žádný nezná. Civil se blíží, samopal tíží a já děkuji za po-
chopení.“

Jeho vztah k Pohansku se projevil i v další básni:
„Velká Morava. Stará, poutavá, stále krásná a sláva její stále jasná. Staří naši předko-

vé, Moraváci, bojovali, milovali, měli různou práci. Aby slávy dosáhli, nepřátel se nebáli. 
Slavík tady lítá Pohansko vás vítá (i jeho průvodce).“

Jaký to mělo vliv na vojáky nebo na návštěvníky, nevím, ale jistě to stojí za zveřej-
nění.

Do Břeclavi se přesunul a také se tam oženil Emil Kordiovský. Přiženil se na há-
jenku v lužním lese zvanou Kančí obora, kam jsem jej chodil navštěvovat. Po nějaké 
době změnil místo učitele za místo pracovníka na Socialistické akademii, což byla or-
ganizace zajišťující přednášky pro veřejnost. Protože jsme měli dost hluboko do kapsy, 
tak Emil zařídil, že budeme dělat přednášky pro školy a veřejnost o archeologii. On si 
vzal území na sever od silnice Brno – Břeclav a já zase na jih. Pořídil jsem si diapo-
zitivy a muzeum koupilo promítačku, s kterou jsem jezdil. Nebylo to špatné, protože 
za přednášku se platilo 100,- Kčs, což v přepočtu na dnešek je hodně přes 1000,- Kč. 
Takže za rok se tím celkem bídný příjem z platu mohl vylepšit a navíc to mělo smysl, 
protože výsledky bádání se dostávaly mezi veřejnost. Dodnes si myslím, že výsledkem 
archeologického bádání kromě nálezové zprávy a odborného vyhodnocení tiskem, by 
měla být informace směrem k širší zainteresované veřejnosti formou přednášky, tisku, 
výstavy, filmu a podobně, protože bez tohoto výstupu naše snažení nemá moc smysl. 
Podobně jako výsledkem práce architekta není projekt, ale realizovaná budova.

Ředitel mikulovského archivu doktor Metoděj Zemek byl u počátků časopisu Jižní 
Morava, který měl především historickou a  archivářskou náplň, ale otiskly se tam 
i některé archeologické práce. Od roku 1974 jsem se stal členem redakční rady, čehož si 
považuji, protože jím jsem dodnes. 

Byl to pan Jaroslav Hromada z  Valtic, který nás s  Emilem Kordiovským přivedl 
na  myšlenku udělat nějakou akci pro zájemce o  archeologii na  okrese Břeclav. 
Smyslem bylo, aby tito spolupracovníci hlásili informace o archeologických situacích, 
narušených různými zemními pracemi, archeologovi do  muzea, který by nálezy 
dokumentoval a  evidoval. Od  roku 1970 jsme tedy pořádali semináře pro zájemce 
o archeologii v Mikulově s vydáním publikace, kterou zajistil Emil v rámci Socialistické 
akademie (Obr. 13). Během let jsme vydali celou řadu tisků týkajících se nových nálezů, 
jednotlivých druhů archeologických památek (keramika, bronz, zlato, sklo, železo) 
a začali jsme s publikacemi týkajícími se jednotlivých období pravěku na Břeclavsku 
(paleolit, neolit, eneolit), které zpracovávali odborníci.18 Součástí publikační aktivity 
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Obr. 14. PF z roku 1988

Jako mladé archeology nás netěšilo, že nejsme zváni na každoroční zavedené konfe-
rence archeologů v Liblicích, a tak jsme si vymysleli, že v Mikulově uspořádáme „První 
archeologickou konferenci mladých archeologů“. Nápad se setkal s pozitivní odezvou 
a do mikulovského muzea se sjeli mladí archeologové z celé řady pracovišť. Akci pod-
pořil také doktor Vladimír Nekuda, takže jsme kromě odborných referátů měli i spo-
lečenský večer v restauraci „U konšelů“, kde se nejen povídalo, ale i zpívalo a bylo nám 
dobře. Při cestě zpět na ubytování nás Vašek Huml z Prahy naučil parafrázi lidové pís-
ničky „My jsme muzikanti“. Znělo to: „My jsme muzikanti, přicházíme z velké země, při-
cházíme k vám. My jsme z NKVD, přicházíme k vám. My umíme hráti. My umíme taky. 
Na co? Na dohodu. Jak se na to hraje? Podepiš to! Podepiš to dohoda. Na co? Na vrahy. Já 
jsem vraždil, ty jsi vraždil, my jsme oba nevinní. Na co? Na kulomet, Ratatatratatatara-
tatata kulomet. Na co? Na soudruhy. Já jsem soudruh, ty jsi soudruh, my jsme oba sou-
druzi.“ Řvali jsme to v noci po celém Mikulově. Za zmínku stojí, že jsme spali na miku-
lovském zámku v noclehárně, kde se, ačkoliv byla na březen dost veliká zima, netopilo. 
Přesto po návratu nikomu zima nebyla. Odborné referáty se podařilo dokonce vydat 
s pomocí Musejního spolku tiskem (Příloha VVM, roč, XXII, 1970, číslo 3. Referáty 
z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním 
zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.-12. 
března 1970). Tato akce se však panu řediteli Archeologického ústavu Poulíkovi moc 
nelíbila a  říkal: „Nebuďte směšní, za  chvíli budete stejně staří. Archeologové jsou buď 
dobří, nebo špatní, ale ne staří a mladí“. Mnoho let potom nám to stále předhazoval, ale 
to jsme se již necítili být mladými archeology.

Stále jsem spolupracoval se Zdeňkem Měřínským, který velmi dobře kreslil, ale 
vyprofiloval se na velmi dobrého archeologa s obrovskými znalostmi literatury. Neza-
pomenutelné byly jeho zprávy o flámech s filozofem Olegem Susem, nebo bohémským 
výtvarníkem Janem Ondrouškem, od něhož dostal úžasný obrázek s lidským pozadím, 
na němž je metál a kolem opis „Nebuďme voli, všechny nás skolí smrt, po našich lás-
kách, výplatních páskách zbude prd“ (Obr. 14). Ondroušek zemřel roku 1999 a  ani 
nestačil dokončit svoji sbírku „Sanatorium pro omdlévající duši“. Se Zdeňkem jsme 
chtěli udělat i výstavu jeho prací, ale bohužel k tomu nedošlo, ale kopii jeho obrázku 
mám na očích dodnes. S Měřínským jsme sepsali několik společných článků.20 Po ně-
jaké době zaměstnání v Moravském zemském muzeu rozvíjel svoje schopnosti na Filo-
zofické fakultě, kde převzal vedení katedry po profesoru Vladimíru Podborském. Měl 
úžasné organizační schopnosti a v podstatě byl vždy tam, kde bylo třeba. Takže zvládal 
jak výzkum na  hradě Rokštejně včetně budování výzkumové základny, tak i  ostatní 
povinnosti na fakultě, ale to se podepisovalo na jeho zdraví, na které neměl čas, takže 
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jako něco úžasného. Po nějakém čase sice vznikly potíže s  jejím proplacením, takže 
komedianti chtěli maringotku odvézt. Abychom tomu zabránili, raději jsme odmon-
tovali oje. Když byla pohrůžka aktuální, tak nám muzejní právník radil, abychom se 
do maringotky zamkli a pokud by ji někdo odvezl, bude to kvalifikováno jako trestný 
čin únosu. Nakonec se záležitost nějak vyřídila. Nadšeni tímto svým samostatným vý-
zkumem jsme uspořádali i tiskovou konferenci, na kterou přijeli dokonce tři redaktoři 
z  novin. Byli asi dosti zklamáni. Myslím, že pro danou lokalitu v  dané situaci jsme 
udělali maximum,22 ale rozhodně jsme v té době nevěděli, že v centru vesnice Topolan 
bylo malé opevněné sídlo, které tam o mnoho let později uviděl z letadla Mirek Bálek. 

Přiblížily se prázdniny a Pavel byl povolán k archeologickému výzkumu na Mstě-
nicích a já jsem se přesunul pro léta 1970 až 1972 na další výzkum lokality narušené 
drenáží, což byla „Klášterka“ pod hrází rybníka na katastru Pohořelic.

Na jaře roku 1970 došla do Archeologického ústavu v Brně zpráva od Václava Effen-
bergera o nálezech při drenážování pod hrází Starého rybníka u Pohořelic. Na místo 
se dostavil doktor Čeněk Staňa a zjistil, že tam byly narušeny zbytky středověkého kos-
tela s přilehlým hřbitovem, které by stály za větší archeologický výzkum. Jako mladý 
archeolog v mikulovském muzeu jsem byl vyzván, abych se výzkumu ujal. Přestože se 
nejednalo o středověké šlechtické sídlo, výzkum byl ze strany Archeologického ústavu 
zajištěn tak, že jsem mohl najmout asi deset pracovníků na dobu dvou měsíců, což bylo 
natolik zajímavé, že jsem tento úkol přijal. S pomocí Václava Effenbergera se podaři-
lo převézt maringotku Moravského muzea na místo a zajistit pracovníky. Byli to lidé 
z Přibic, většinou muži v čerstvém důchodovém věku po šedesátce a několik žen, které 
byly v domácnosti, a hodilo se jim něco přivydělat. Důležité bylo postavit přístřešek se 
stolem a lavicemi, kde by se dalo svačit. Já jsem se přes týden nastěhoval do maringot-
ky stojící na hrázi rybníka. Měl jsem k dispozici služební kolo, které mně mikulovské 
muzeum koupilo a tím jsem zajížděl do Pohořelic něco nakoupit a zpravidla povečeřet 
v hospodě U Koníčka, kde vedoucí byla příbuzná paní Jiřiny Pickové, ekonomky miku-
lovského muzea. Byla upozorněna, že k nim bude chodit na jídlo mladý archeolog, kte-
rý zřejmě bude dost vyhládlý, takže jsem tam dostával zvýhodněné porce. Protože jsme 
neměli ještě děti, tak mě pravidelně na sobotu a neděli přijížděla navštívit manželka, 
která také zažila různé situace. Například když vystoupila ve Vranovicích z vlaku, který 
zastavil ještě před nádražím, musela stopnout již jedoucí lokálku do Přibic. Nebo když 

Kostel a hřbitov na Klášterce u Pohořelic v letech 1970 až 1972

v podstatě dost brzy v září roku 2016 zemřel. Mým posledním rozloučením s ním byl 
náš společný článek ve sborníku věnovaném Mirku Plačkovi, jako vzpomínka na naše 
potulky po Pálavě.21 

V  roce 1969 jsem ještě mírně upravil svoji diplomku a  přihlásil se k  rigorózním 
zkouškám, které zřejmě dopadly dobře. Pamatuji si z toho jen to, že po následném po-
hoštění v knihovně Katedry prehistorie Radko Martin Pernička ohodnotil víno jako 
trochu podchlazené. Získal jsem tedy titul PhDr., což znělo lépe než prom. hist.

Jednou na jaře roku 1970 ohlásil do Moravského muzea pan Václav Effenberger z Při-
bic, že při drenážování v trati Teplany u Vranovic jsou narušeny četné středověké ob-
jekty patřící zaniklé vsi Topolany. Doktor Nekuda na místo poslal Pavla Michnu a ten 
zase uvědomil mě, protože Vranovice spadaly do sběrné oblasti mikulovského muzea. 
Na místě jsme zjistili, že drenáží je prorýhováno mnoho středověkých objektů a že celá 
situace stojí za  dokumentaci. Doktor Vladimír Nekuda souhlasil s  tím, abychom se 
této zaniklé vsi věnovali. Pan Václav Effenberger, zvaný v Přibicích „Vácínek“, zajistil 
několik brigádníků, a tak jsme začali. Nejdříve bylo nutno zbudovat nějaký přístřešek 
s lavicemi a stolem, aby bylo kde svačit. Na střechu byl třeba térový papír, a tak jsme 
s Pavlem šli do Vranovic a koupili dvě role „téráku“. Nechtělo se nám s nimi vléct až 
na výzkum, což bylo kolem 2 km, tak jsme počkali na lokálku, sedli dozadu a s průvod-
čím domlouvali, aby nám v zatáčce před Přibicemi, blízko Topolan, zastavil. Samozřej-
mě nechtěl, ale sdělil, že by mohli přibrzdit. Nám však vyskakovat za jízdy zakazuje. 
Takže jsme dvě role vyhodili a vyskočili. Nic se nám nestalo a přístřešek se zbudoval. 
Na lokalitě jsme rozšířili výkopy v místech, kde byly narušené objekty a pořídili plánek 
s rozsahem narušených objektů, čili zaniklé vesnice. Pavel se hodně zabýval kreslením 
různých profilů, tak jak byl zvyklý ze Stuttgartu, a uváděl mě do způsobu dokumenta-
ce. Zavedli jsme deník výzkumu a dokumentační blok, kde každý objekt dostal číslo 
a na zvláštní stránce se postupně zapisovaly nové údaje. Zde je možno podotknout, že 
ze studia prehistorie jsme se o  terénním archeologickém výzkumu nedozvěděli tak-
řka nic. Mezitím se doktoru Nekudovi podařilo od komediantů koupit pro Moravské 
muzeum maringotku. Ukázalo se, že pro archeologický výzkum byla velmi výhodná, 
protože byla rozdělena na dvě části. V jedné části s okénky bylo možno instalovat kam-
na, stůl, židli a případně i skládací lehátka a potřeby pro dokumentaci. V druhé části, 
přístupné samostatně z venku, zase bylo místo pro nářadí. Maringotka se nám jevila 

Na zaniklé vsi Topolany roku 1970
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v podstatě trápení lidí. Já jsem během pracovní doby organizoval práci a na dokumen-
taci byl čas, až když všichni odešli. Výzkum jsme v srpnu ukončili s tím, že příští rok 
budeme pokračovat tak, aby se odkryl celý půdorys kostela a alespoň část hřbitova.

Roku 1971 výzkum pokračoval odkyvem dalších čtverců. V lidové tradici se uvá-
dělo, že na  „Klášterce“ býval klášter, a  když jsme tam nacházeli hroby mužů, žen 
a dětí, tak se to vysvětlovalo tak, že „… te jeptiške měle děti s tema mnichama a za-
bíjeli je“. V té době jsem již nabyl jistoty, že kopeme v místech zaniklé vsi Narvice. Já 
jsem opět přespával v maringotce, ale manželka za mnou nejezdila, protože se nám 
narodila dcera Jana. Výzkum celého půdorysu kostela nebyl ještě ukončen, takže 
bylo rozhodnuto, že budeme pokračovat i v dalším roce. Vedle finančních prostředků 
z Archeologického ústavu jsem měl možnost použít i finance mikulovského muzea, 
ale nemohly být z osobních nákladů, takže jsem s doktorem Nekudou domluvil, že 
pracovníky bude platit brněnský muzejní spolek a  fakturovat to bude muzeu. Do-
zvěděla se to i krajská inspektorka pro kulturu, soudružka Lefnerová, která pojala 
podezření, že si tímto způsobem vylepšuji svůj plat. Nebylo to pravda, protože jsem si 
pamatoval slova profesora Kalouska, který říkal, že pro zajištění financí archeologic-
kého výzkumu je možné použít různé možnosti, ale sám pro sebe si archeolog nesmí 
nic vzít. Nejsem si jist, zda se tím sám zcela řídil, ale já jsem si to vzal k srdci. 

Roku 1972 se situace poněkud změnila, protože jsem měl již více rodinných povin-
ností. Vedle archeologie jsem nechtěl zanedbávat rodinu, takže se podařilo domluvit 
pronájem domku v Přibicích patřícího Kadlecům, kteří v té době žili již v Brně. Ří-
kalo se tam „ho Kadlců ho jame“. Byl to takový typický venkovský domek s dvorkem. 
Zařídili jsme jej tak, že na prázdniny se tam nastěhovala i manželka s dcerou Janou. 
Myslím, že tento pobyt svědčil všem. Já jsem v poledne dojížděl na oběd, dcera se 
při odpoledních vycházkách krmila kukuřičnými klasy a bylo nám tam všem dobře 
(Obr. 15). 

V Přibicích jsme samozřejmě působili jako cizí element a lidé byli trochu ostražití, 
co od nás lze očekávat. Bývalo zvykem, že navečer lidé sedali na schodky na zápraží, 
besedovali a sledovali situaci na ulici. Jednou mě zastavili a ptali se, co jsem zač, zda 
astronom, astrolog či něco jiného. Vysvětlil jsem, že archeolog a kopeme na „Kláš-
terce“. Zřejmě se uklidnili. Manželku zase jednou zastavila starší paní a bez obalu se 
zeptala: „A která te vlastně seš?“. 

Výzkum bylo třeba ukončit, takže se protáhl až do září. Jednou za námi přijel Pavel 
Michna, který se chtěl pochlubit tím, že má řidičák na Pionýra. V zatáčce mezi Pohoře-
licemi a Přibicemi dostal smyk a vyboural se. Nás nezastihl doma, a tak šel k Effenber-
gerům. Byl celý špinavý a na obličeji zakrvavený. Pan Effenberger jej přivítal se slovy: 

přicházela po cestě na břehu Starého rybníka a v rákosí se polekala schovaných pytláků 
či milenců a cestu absolvovala s dýkou v ruce. 

Výzkum začal v červenci tím, že jsme plochu, kde se počítalo s kostelem a hřbito-
vem, rozdělili na čtverce 5 x 5 m a začali se skrývkou. Po skrývce povrchové vrstvy se 
objevila složitá situace s množstvím koster, které se vzájemně porušovaly. Jednotlivé 
hroby jsme preparovali způsobem, jak to s pracovníky, kteří byli k dispozici, šlo. Každý 
hrob nebo jeho část dostal číslo, zdokumentoval se fotograficky i kresebně s nivelací 
a vyzvedl. Pod hroby pak byly různé zahloubené objekty, které byly rovněž postupně 
preparovány a  dokumentovány. Základy kostela se projevovaly jako pruh poskláda-
ných valounů překrývající někdy hroby i sídlištní objekty. Na výzkumu se pracovalo 
od 7 do 15 hodin s dvěma přestávkami, přičemž jak čtvrthodinová na svačinu, tak půl-
hodinová na oběd se zpravidla trochu protáhly a o tři čtvrtě na tři již všichni usilovně 
čistili nářadí. O přestávkách se povídalo a já jsem postupně získal informace o různých 
příhodách v Přibicích a osvojoval si i místní nářečí. 

Pro mě jako Brňáka od narození bylo velmi zajímavé pronikat do světa venkovských 
lidí z Přibic. Tato vesnice leží v blízkosti lesů, rybníků a velkostatku, který patříval cí-
sařské rodině. Lidé si zvykli, že v lesích je dost dřeva a zvěře, v rybnících ryby a na po-
lích obilí či to co tam roste. Již za Rakouska se o Přibicích říkalo, že tam nekradou jen 
ručičky od hodin na kostele. Jaksi brát si z plodů okolní přírody patřilo v Přibicích 
k něčemu zcela normálnímu. 

V Přibicích se vyprávělo o pytlákovi s velkým P – Ludínovi, který byl tak dobrý, že 
uměl zabít klackem zajíce na pelechu. Nikdy jej v lese nechytli, ale zvěřinu našli u něj 
doma. Byl také odsouzen k vězení, ale odmítl nastoupit a četníkům z okna s namíře-
nou puškou řekl, že pojede jen v tom případě, že pro něj pošlou kočár. Aby se situace 
zjednodušila, tak opravdu poslali kočár, do něhož Ludín nasedl i s namířenou puškou. 
Když však četníci chtěli také přisednout, tak jim to nedovolil, protože kočár přijel pro 
něj, a oni museli klusat za kočárem. No takové to byly časy.

Naši brigádníci přijeli ráno na kolech, ale zpátky již kolo tlačili, protože na „sicu“ 
i řídítkách byl pytel s kukuřicí. Když jsem jim říkal, že mně vůbec nejde o kukuřici stát-
ního statku, ale o to, aby se neříkalo, že pracovníci z archeologického výzkumu kradou. 
Všichni to vzali na vědomí a pytle měli až do konce pracovní doby pečlivě schované. Je 
však třeba uvést, že hodinová mzda byla tehdy 4,05 Kčs, což bylo opravdu minimum. 
Navíc když mezi jednou a třetí odpoledne pod hrází z jižní strany začalo pražit slun-
ce, bylo jen udržet se při životě velmi náročné. Někteří, jako Filuška, zvyklá na práci 
na poli, to snášeli dobře, jiní jako Handris Efinbergl, kvůli mohutné tělesné konstrukci, 
dosti špatně. Dnes již vím, že kopání v  létě na slunci odpoledne po  jedné hodině je 
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hlídce výzkumu následovalo odsouhlasení zápisu, který doporučil vše, co jsem měl 
připraveno, a následovalo pohoštění i zábava. Nevím, co si docentka Anna Lorencová 
tehdy pomyslela, když ji pan Václav Effenberger nabádal, aby si vzala opečený kuku-
řičný klas, protože to doma žerou i prasata. Zato vím, že Jana Vignatiová, když někdo 
neznalý situace, při konzumaci srnčího zaštěkal, silně zbledla a přestala jíst. Jednou 
jsme tam měli dokonce harmonikáře a tancovalo se. Jedné, ne zcela staré vdově z Při-
bic, se tak zalíbil Boris Novotný, že chtěla, abychom jej zase pozvali, že si nechá spravit 
zuby. 

Také mimo komise na výzkum přijížděli někteří kolegové podávat se, jak pokraču-
jeme. Jednou v pátek odpoledne se tam stavili kolegové z Pohanska, Jana Vignatiová, 
Gustav Šik a Leoš Davídek. Sdělili jsme si poznatky a slíbili si, že se zase někdy uvidíme. 
S živým Leošem jsem se ale již nikdy neviděl. Další sobotu s jedním čerstvě promova-
ným inženýrem šli v Šlapanicích zkoumat keltské hroby, které porušil liniový výkop. 
Zatunelovali se tam a několik kubíků zeminy na ně spadlo a v podstatě je rozdrtilo tak, 
že je potom poznávali jen podle košile. Byla to veliká rána a rozloučili jsme se s nimi 
na pohřbu, při němž průvod mnoha lidí šel za modliteb ze Šlapanic až do Tuřan, kde 
v kostele byly pohřební obřady. Mohu dodat, že s Leošem Davídkem, učitelem, který 
kvůli náboženskému přesvědčení nemohl učit, jsem udržoval dobré vztahy. Gustav Šik 
již dříve zařídil, že profesor Kalousek jej přijal jako technika a konzervátora na Kated-
ru prehistorie, kde v  létě byl na Pohansku a  jinak lepil a dokumentoval nálezy v br-
něnské laboratoři. V této souvislosti je pozoruhodné, že profesor Kalousek na katedře 
zaměstnal tři aktivní katolíky, a to sekretářku paní Brázdovou, Gustava Šika a Leoše 
Davídka. Když jsem se jednou Gustava ptal, jak je to možné, tak neurčitě odpověděl 
v tom smyslu, že se to tak dělává. Leoš pro mikulovské muzeum restauroval některé 
archeologické nálezy, a když zemřel, navštívil jsem Šlapanice, abych si nálezy vyzvedl. 
Při té příležitosti mě přijal jeho bratr, tak zvaný tajný biskup Felix M. Davídek, jehož 
se chtěl tehdejší režim zbavit vypovězením do Vatikánu, ale on to odmítal. Pěkně jsme 
si popovídali o  jeho práci, kdy jako deratizér tráví potkany a má převrácený životní 
rytmus, takže v  noci, když je klid, studuje a  stále získává nové medicínské znalosti. 
Měl rozsáhlé nerealizovatelné plány také v oblasti archeologie. Podařilo se ještě zařídit, 
aby peníze za provedenou konzervaci rodina Leoše dostala, a také on zůstává v mých 
vzpomínkách.

Nakonec se na Klášterce podařilo odkrýt celý půdorys kostela a část hřbitova a síd-
lištní objekty z různých období pravěku, výzkum ukončit a po čase také ve spolupráci 
s Pavlem Koštuříkem, Standou Stuchlíkem, Emanuelem Opravilem a Mirkem Bálkem 
publikovat. 

Obr. 15. Dcera Jana na základech odkrytého narvického kostela

„Maňo postav na vodo, pan doktor si rozbili čuňo.“ Umyl se a u nás přespal. Brzy ráno 
sedl na Pionýra a odjel do Mstěnic, tentokrát už bez úhony. 

V Přibicích jsme zažili také zajímavou příhodu. Jednou večer, když tam byl pan do-
mácí Kadlec, tak se ozvalo zvláštní zaklepání na dveře. Pan Kadlec se zvedl, šel ke dveřím 
a beze slova od někoho převzal větší igelitovou tašku a zavřel dveře. V tašce bylo patnáct 
docela velikých kaprů a on samozřejmě věděl, co s tím. Stůl jsme dali na dvůr, pan Ka-
dlec vzal nůž a štípací kleště a už to jelo. Odříznout hlavu, odcvakat ploutve, vykuchat 
vnitřnosti a stáhnout kůži. Manželka připravila veliký hrnec na rybí polévku, která byla 
výborná. Maso se nakrájelo, obalilo a smažilo. Něco se snědlo ještě večer a zbytek za další 
dva dny. Ryby byly chutné a bylo jich dost. Po původu ryb jsme pro jistotu nepátrali. 

Na ukončení výzkumu jsme pořádali, tak jak jsem to okoukal na Mstěnicích, od-
bornou komisi, na kterou přijela celá řada archeologů z různých pracovišť. Po pro-
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skými objekty. Podařilo se mně zajistit několik pracovníků – důchodců ze Šakvic, které 
platil Archeologický ústav, a  začali jsme kopat. Něco jsme vykopali v dubnu a něco 
v říjnu. Já jsem dojížděl vlakem z Brna, a protože se právě narodila dcera Jana, byl jsem 
permanentně nevyspalý. Tak jako vždy bylo zajímavé setkání při práci s místními lid-
mi. Někteří muži přinášeli k svačině víno – bago, což je červené víno velmi silné barvy, 
ale s velikým obsahem třísla. Vinaři ho používají jako tak zvanou „barvířku“. Ochutnal 
jsem, ale moc se to pít nedá. Přesto někteří pánové denně vypili i tři litry tohoto moku, 
jeden na snídani, druhý k obědu a třetí k večeři. Podařilo se tedy prozkoumat část stře-
dověkého sídliště, původních Šakvic, které zde stávaly před tím, než je záplavy donutily 
k přestěhování do vyšších poloh, kde Šakvice stojí dodnes (Obr. 16). Výsledkem je do-
cela slušná nálezová zpráva s katalogem nálezů z roku 1980 a článek v Archeologických 
rozhledech, ke kterému mě přiměl Miloš Čižmář, který tehdy prozíravě odmítl, že bych 
publikoval jen předběžnou zprávu.27 

Obr. 16. S pracovníky na výzkumu v Šakvicích

Při přípravě publikace jsme s  manželkou narazili na  několik vtipných myšlenko-
vých zkratek. Například jsme se dočetli, že „…některé hroby mají zachovány ruce a jiné 
nohy“. Za povšimnutí také stojí, že „…v budoucnosti budeme počítat s hustým neoli-
tickým a eneolitickým osídlením tohoto území“. Podařila se také tato věta: „Při stav-
bě, eventuálně přestavbě severního přístavku, byla přistavěna k stávající stavbě blíže 
neurčená přístavba, zatímco na jižní straně druhotně přistavěné stavby další přístavba 
nebyla zjištěna“. Tyto poklady jsme samozřejmě vypustili či přepracovali. Rovněž sdě-
lení, že „byl nalezen keramický střep, u něhož můžeme spolehlivě vyloučit původ z ka-
menné plastiky“, vzalo za své. Je ovšem možné, že i v publikovaném textu by se něco 
podobného našlo.23 

Pan Václav Effenberger, jinak velmi aktivní spolupracovník doktora Karla Valocha, pro 
něhož objevoval paleolitické lokality, nás upozornil na další zaniklou středověkou ves-
nici ležící u Přibic v  trati „Pod vinohrady“. Místo jsme s Pavlem Michnou navštívili 
a celou aktivitu včetně brigádníků a maringotky přesunuli na jaře roku 1971 tam. Od-
kryli jsme nějaké menší plochy a zavrtali se do nepřehledných situací podzemních cho-
deb – lochů. Kromě pozůstatků po zaniklé vsi Bořanovice či Borovice se našlo i něco 
časně slovanského a mladohradištního. Výzkum s nasbíranými poznatky jsme ukončili 
a po nějaké době i vyhodnotili.24 Po mnoha letech jsem se na tuto lokalitu vrátil, ale 
to bylo až v době, když leteckou prospekcí zjistil Mirek Bálek římské vojenské tábo-
ry a Ondra Šedo tam začal s výzkumem.25 Já jsem tam zkoumal malou středověkou 
pevnůstku, která střežila brod přes řeku Jihlavu.26 

Lochy na zaniklé vsi Bořanovice roku 1971

V dubnu roku 1971 ohlásili z MNV (Místní národní výbor) v Šakvicích, že žáci našli 
ve štěrkovně lidské kosti. Na místě jsem zjistil, že na ploše vedle těžební jámy se skrývá 
buldozerem ornice. Kostrové hroby již nebyly patrné, ale ve štěrkovém podloží se rý-
sovaly tmavé skvrny svědčící o objektech archeologického zájmu. Nález jsem oznámil 
Archeologickému ústavu v Brně a po další návštěvě s Čeňkem Staňou a Karlem Ludi-
kovským bylo rozhodnuto, že tam bude proveden ve spolupráci ústavu a muzea arche-
ologický výzkum, který povedu já s Karlem Ludikovským, který se měl zabývat latén-

Na Štěpničkách u Šakvic roku 1971
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Myslím, že mne velmi ovlivnila spolupráce s časopisem Malovaný kraj, kde jsem se 
od roku 1973 stal členem a potom i předsedou redakční rady. Časopis vydávalo Okres-
ní kulturní středisko a věnovala se mu tam s velikým úsilím Jitka Zemanová. Členem 
redakční rady se stal i Emil Kordiovský, takže jsme v podstatě každý měsíc pořádali 
setkání rady na různých místech, protože časopis byl určen pro okresy Břeclav, Ho-
donín, Uherské Hradiště a Senica. Na tyto redakční rady a na její členy, plné životní 
moudrosti, nelze zapomenout. Jednalo se o velmi příjemná setkání, protože vždy šlo 
o konkrétní náplň časopisu. 

Například doktor Jan Pavelčík z  Uherského Brodu, antropolog, archeolog, 
národopisec a  vůbec velmi dobrý znalec Horňácka, nám jednou na  otázku, kde se 
vlastně Komenský narodil, pravil: „Hoši, my to dobře víme, ale nechceme to publikovat, 
protože o čem bychom potom psali.“ Jednou, když v Hodoníně u příležitosti některých 
narozenin dostal hodně dárků a musel je oddonést, povzdechl si, že konečně ví, co to 
znamená danajský dar. Také v dobrém rozmaru mně jednou řekl: „ Pokud se chceš stát 
slavným, tak ti musí být jasná jedna věc, a to, že když se někde sejde dohromady více ba-
datelů, tak musíš vědět, že jsou tam samí blbci a jen jeden chytrý, a to jsi ty.“ Takže jsem 
pochopil, že za těchto okolností se slavným nechci stát a ani nestanu.

Nezapomenutelným zážitkem byl fašank, na který se vypravilo auto mikulovského 
muzea s několika pracovníky a já jsem tam vzal i manželku Marii. Přijeli jsme do mu-
zea v Uherském Brodě a doktor Jan Pavelčík měl již nachystánu polévku „kapustnicu“ 
s tím, ať jen se najíme, protože nevíme, co nás čeká. Zajímavá byla jeho pracovna, kde 
na stěnách měl vyvěšena všelijaká čestná uznání a diplomy včetně jmenování důstoj-
níkem i udělení pokuty za „šlendrián“ v muzeu, u něhož měl vylepeny složenky doklá-
dající, že pokutu zaplatil. Potom jsme celý den jezdili a sledovali, co dělají „fašánčáré, 
podšabláré a maškařé“. Všade jsme dostávali slivovici, „boží milosti“ a špek. Bylo to 
náročné, ale nezapomenutelné.

Členem redakční rady byl i Miloš Hynek, historik hodonínského muzea a dobrý 
znalec Hodonínska i Skalicka. Měl také auto, a tak jednou nás s Emilem Kordiovským 
vezl do Skalice. Seděli jsme vzadu a něco si povídali. Miloška to zajímalo a otočil se 
k Emilovi se snahou také se zapojit do hovoru. Přitom ale otočil s volantem vlevo a auto 
uposlechlo. Emil v hrůze ztichl. Milošek se tedy otočil ke mně a já jsem také nic neříkal. 

V mikulovském muzeu v letech 1973 až 1979V Šakvicích jsem navázal kontakt s panem Janem Týmem, stavebním technikem, 
majícím veliký zájem o archeologii. Pro archeology upravil autobusový vlek a oznámil 
celou řadu nálezů. Byl to starý mládenec s velmi dobře fungujícím vinným sklepem, 
v  němž jsme přechutnali mnoho zajímavých vzorků. Navíc mu to vinařsky myslelo 
a zavedl si do vinohradu zavlažování k jednotlivým rostlinám. Měli jsme ještě mnoho 
plánů do budoucna, až bude v důchodu, ale infarkt to zhatil. Na jeho pohřbu jsem po-
prvé viděl jeho dům pořádně uklizený jeho příbuznými a na hřbitově jsem měl dokon-
ce krátkou řeč. Mám na něj jako vzpomínku obrázek od malíře Františka Srpa. K zájmu 
o archeologii přivedl také Poldu Měšťana, který vlastně inicioval záchranu významné-
ho hrobu z doby římské u Pasohlávek, protože byl tehdy u toho, když nakladač bral 
a nakládal bronzové nádoby, kterých by si asi nikdo nepoučený nevšimnul.

...s velmi dobře fungujícím sklepem...
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Obr. 17. S Emilem Kordiovským. Já už nevím, kdy to bylo, ale dosud se nic nezměnilo

vzpomínat, ale při předávání dárků zástupci redakce znojemských novin „Vpřed“, které 
se v padesátých letech nazývaly „Vpřed Znojemsko moravská Kubáni“, předali zástupci 
brněnské ambasády gong a pravili, že je to dar symbolický, protože když v Brně do gon-
gu uhodí, tak oni přiběhnou a udělají všechno, co bude třeba. Bylo to tak trapné a my-
slím, že nejen nám. Oba s Emilem jsme se hanbou hluboce ponořili pod stůl.

On se ale stále otáčel a ptal se, co nic neříkáme. Když jsme dojeli do Skalice, tak jsme si 
oddechli s tím, že jsme snad podruhé na světě. Zpátky jsme se vtlačili do jiného auta. 
K tomu lze ale dodat, že Milošovi Hynkovi se nikdy v autě nic nestalo. 

Redakční radu po  stránce přírodovědecké doplňoval pan inženýr Králíček. Jed-
nou jsme zasedali také v Divákách v domku, kde jsme měli archeologickou základnu 
a na dvorku ohrádku se čtyřmi dobře krmenými králíky. Stoly a židle jsme dali na dvůr, 
jednali a občerstvovali se. Já jsem jaksi mimochodem podotkl, že dnes ještě jednoho 
králíka zabiji a stáhnu. Paní redaktorka Slávka Urubková, která nahradila Jitku Zema-
novou, na to se smutkem v očích i hlasu pronesla: „Králíčku, králíčku, kdybys věděl, co tě 
čeká, tak bys tak nežral“. Pan inženýr Králíček spolkl sousto a zeptal se: „Paní kolegyně, 
s kým z nás vlastně hovoříte?“ Nakonec se ale nabídl, že králíka sám zabije a stáhne, což 
byl úplně virtuózní výkon. 

V redakční radě se mně podařilo prosadit, že předchozí vydané číslo se vždy zhod-
notilo, což je, jak jsem pozoroval a pozoruji dodnes, činnost, kterou vedoucí redaktoři 
nemají rádi, ale pro další rozvoj periodika je to velmi potřebné. Samozřejmě jsem se 
snažil do časopisu zařazovat příspěvky týkající se archeologie. K nezbytným úkolům 
patřilo i každoroční hodnocení časopisu pro nadřízené orgány, takže s Emilem jsme 
zpravidla u  láhve vína cosi vymýšleli a  někdy jsme si dokonce dovolili i  nějakou tu 
poťouchlost. Třeba jsme napsali, že lidové pranostiky jsou neocenitelným pramenem 
vědecké meteorologie, nebo že pověsti o strašidlech jsou součástí boje za ateistickou 
výchovu mládeže. Nikdo na to nikdy nepřišel, asi proto, že to nikdo nečetl (Obr. 17). 
Omylem jsme dokonce napsali, že Malovaný kraj je krásný časopis Slovácka a Záhrobí. 
Jednou jsme ale museli řešit snahu o zrušení časopisu z důvodů, že je málo ideologic-
ký. Napadlo nás, že vázaný ročník Malovaného kraje pošleme tehdejšímu prezidentovi 
a generálnímu tajemníkovi KSČ Gustávu Husákovi s tím, že tento časopis utužuje vzá-
jemné vztahy Čechů a Slováků. Z jeho kanceláře přišel na ONV Břeclav dopis, v němž 
soudruh prezident děkuje a  časopisu přeje hodně zdaru. Tento dopis dali na okrese 
do fóliového obalu, aby se neosahal a všude jej ukazovali asi tak, jak se ukazoval sultá-
nův ferman. Od té doby jsme měli pokoj. Myslím, že vztahy mezi Čechy a Slováky jsme 
vnímali opravdově a s rozdělením republiky jsem se dlouho nemohl vyrovnat.

Jednou se také stalo, že krajský úřad si usmyslel, že uspořádá družbu mezi lidmi, 
kteří se zabývají novinami a časopisy v Jihomoravském kraji a družební oblastí Panino 
v Sovětském svazu. Bylo to zajímavé, protože jako místo setkání bylo určeno Znojmo 
a po oficialitách vinný sklep. Každá redakce měla přinést také nějaký dárek. Vzali jsme 
tedy s Emilem Kordiovským a redaktorkou Jitkou Zemanovou jeden svázaný ročník 
Malovaného kraje a jeli. Oficiální řeči proběhly tak, jak bylo zvykem, takže není na co 
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přesvědčil, aby článek rozšířil a doplnil. Bohužel tabulky ani rozbor už nikdy nepub-
likoval. 

Roku 1976 přišel za mnou ředitel muzea s tím, že je třeba něco udělat pro ateistickou 
výchovu mládeže a abych se tohoto úkolu ujal. Vůbec se mně nechtělo, ale odmítnout 
se mně nejevilo jako možné, takže jsme s výtvarnicí muzea Martou Šiprovou a stolařem 
panem Horkým připravili panelovou výstavu „Náboženství ve světle archeologických 
výzkumů“. Na poměrně jednoduše instalovatelných panelech byly představeny nábo-
ženské projevy lidí od paleolitu po středověk na podkladě archeologických nálezů. Ar-
cheologický ústav v Brně dodal sádrové kopie celé řady artefaktů od Věstonické Venu-
še po křížky z Mikulčic, které jsme instalovali v plexisklových skříňkách na panelech. 
O výstavu byl veliký zájem, protože školy si mohly udělat čárku za splnění ateistické 
výchovy, takže jsme výstavu často převáželi z místa na místo. Také Slovenské národné 
múzeum v Bratislavě muselo udělat něco pro ateizaci Slováků, a tak na žádost ředitele 
Lojzy Habovštiaka, jsme výstavu instalovali i tam. Nakonec se dostala i na Filozofickou 
fakultu v Brně. Doufám jen, že tato výstava ve skutečnosti ateizmus neposílila, ale uká-
zala jednu ze stránek minulosti osvětlované archeologií. 

Co se týká náboženství a ateizmu, tak mohu říct, že jsem se setkal častěji s fanatic-
kými ateisty než s bigotními katolíky. Jednou v Břeclavi chtěli něco pro ateizmus udě-
lat, a tak vydali takovou brožuru s protináboženskou a proticírkevní tématikou. Aby 
nebylo pochyb, že tuto tiskovinu nechal vydat Okresní národní výbor, nechali na ti-
tulní stránku vytisknout „Bašta tmářství, strachu a reakce ONV Břeclav“. Vzbudilo to 
samozřejmě patřičný ohlas. Zdá se mi, že většina bojovných ateistů si chce zdůvodnit 
odmítání Božího volání ke spolupráci, z níž mají strach, a tak vyhledávají všechny mož-
né chyby v náboženství a církvi. Během života jsem dospěl k tomu, že osobně nevidím 
rozpor mezi evolucí a Boží kreativitou. Myslím si, že se jedná o způsob, jak Bůh tvoří 
a jde o úžasný experiment, na kterém se lidé podílí.

Po expozici na Pohansku, jejíž správa byla mikulovskému muzeu odejmuta, potkala 
mě povinnost podílet se na zřízení další expozice v Dolních Věstonicích. Muzeum 
získalo pěkný dům, který upravilo tak, aby se tam mohla zřídit archeologická expozice. 
Příprava byla svěřena také docentu Bohuslavu Klímovi, který dlouhá léta vedl arche-
ologické výzkumy zaměřené na paleolit a kromě toho měl ve Věstonicích domek se 
sklepem, v němž měl proslulou „Mamutí krev“, což bylo červené víno výrazné barvy. 
Na tvorbě expozice se podílel i Oskar Brůža, který byl tehdy náměstkem ředitele. Do-
šli jsme k závěru, že horní patro budeme věnovat paleolitu a spodní patro Slovanům. 
Kromě jiného jsme chtěli jaksi zvýraznit, že zde na jižní Moravě Slované byli ještě před 
německou kolonizací ve  13. stol. Aby si návštěvníci, především žáci, nespojili lovce 

Na podzim roku 1973 mne potkala velmi nemilá situace, když si na ONV Břeclav 
usmysleli, že bych mohl dělat inspektora pro kulturu. Nejdříve se mnou jednal vedou-
cí odboru kultury Josef Toušek, takový zarytý komunista a jako úředník studený ču-
mák. Ani já, ani ředitel muzea jsme s tím nesouhlasili, ale do věci se vložil jistý Vlastík 
Rampula, takový pravý komunistický kariéristický kádr, který mně dal najevo, že by 
dokonce pro mě mohlo mít nepříjemné následky, kdybych hovořil o nátlaku. O si-
tuaci jsem informoval akademika Poulíka, který v této věci přislíbil intervenci v můj 
prospěch. Zřejmě to zapůsobilo, ale Toušek poslal řediteli muzea dopis s tím, že jsem 
nepochopil nutnost obsazení místa inspektora, že jsem kladl ultimativní požadavky 
a že svoje osobní zájmy kladu nad zájmy společnosti. Nakonec vše dopadlo tak, že 
na konci roku jsem dostal za trest minimální finanční odměnu. Ti z okresu mně jed-
nou sdělili, ať si nemyslím, že mě Poulík zachránil, a potom mi komplikovali ukončení 
externí aspirantury, ale jinak jsem měl pokoj a mohl se věnovat archeologii.

Příštího roku 1974 jsem byl dokonce přijat jako externí aspirant na Archeologic-
kém ústavu v Brně a mým školitelem byl akademik Josef Poulík. Tématem práce byl 
vývoj středověkého osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky, kde jsem zúročil výsledky 
výzkumů v předchozích letech. Můj školitel mně do práce nikterak nezasahoval a jen 
jednou za rok jsem musel napsat zprávu. Když mě potkal, tak se zeptal, jestli na tom 
dělám, vždy jsem po pravdě odpověděl, že ano. S externí aspiranturou souvisela jed-
na výhoda, protože jsem měl nárok na asi 20 dnů volna ročně, abych se mohl věno-
vat tomuto tématu, čehož jsem plně využíval. Práci jsem dokončil roku 1981, složil 
zkoušku z jazyků (němčina, ruština) a marxismu. Z odborné zkoušky si pamatuji, že 
zkoušející se ptali na témata, která právě sami zpracovávali, a já jsem se moc nechytal. 
Samozřejmě výsledek dopadl dobře a osvědčilo se pravidlo, že čím je člověk starší, tak 
u zkoušek nejde ani tak o to, jestli je udělá nebo neudělá, ale o míru trapnosti. S udě-
lením titulu CSc. musel však souhlasit Okresní výbor KSČ, kde nezapomněli na moji 
„vzpouru“ a svůj souhlas protahovali až do roku 1984.

Doktor Vladimír Nekuda uvedl v  život konference archeologů zaměřených 
na středověk, kterých se zúčastňovali badatelé z Čech, Moravy i Slovenska. Stalo se 
pravidlem, že instituce se v pořádání budou střídat. Pro rok 1976 se tohoto úkolu ujalo 
Regionální muzeum v Mikulově. Podařilo se mně vše připravit včetně referátů a spo-
lečenského večera U konšelů, kde Igor Hrubec z Archeologického ústavu v Nitře učil 
moji manželku jednotlivým typům čardáše. Příspěvky z konference vyšly v druhém 
čísle Archaeologia historica, takže tuto konferenci je možno hodnotit jako úspěšnou. 
Dodnes si ale kladu za vinu, že Luboše Konečného, který připravil článek o výsledcích 
výzkumu na obřanském hradě, doplněný mnoha kreslenými tabulkami nálezů, jsem 
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muzea a tam mzdový fond a osobní výdaje byly velmi omezené, takže bylo třeba najít 
cestu, jak z provozních peněz udělat peníze mzdové. Cestou byla spolupráce s organi-
zací Studentservis, která zaměstnávala studenty a náklady potom fakturovala muzeu. 
Bohužel jsem již nemohl zaměstnat pracovníky, na které jsem byl zvyklý z „Klášterky“, 
ale byl nucen hledat studenty, což již nebylo ono. Mladí lidé nezvyklí na fyzickou práci 
sice s nadšením vydrží jeden až dva dny, ale potom se již projeví únava. Navíc ještě 
v létě slunce a vedro. Do práce jsem se musel podstatným způsobem zapojit sám. Měl 
jsem k dispozici malý motocykl Pionýr, a tak jsem měl kromě kola další služební vozi-

Obr. 18. Účastnící výzkumu na Kulatém kopci roku 1975. Vzadu u koleček dřepí Mirek Grebeníček, 
který tehdy potřeboval pro zápočet účast na nějakém terénním výzkumu

mamutů se Slovany, tak horní patro bylo barevně řešeno zeleně a dolní patro červeně. 
S přípravou paleolitické části nebyl problém, protože docent Klíma měl připraveny ex-
ponáty i texty. Složitější to již bylo se Slovany. Přestože z tohoto období pocházela celá 
řada nálezů, problém byl získat exponáty. Dnes s odstupem doby vidím, že toto řešení 
nebylo moc dobré, protože Dolní Věstonice jsou jednoznačně spojeny s Věstonickou 
Venuší a  tomuto fenoménu měla být věnována celá expozice. Realizace byla svěřena 
Výstavnictví Praha a v červenci 1979 proběhla vernisáž. 

Předností Dolních Věstonic byla inspekční místnost v prvním patře, kterou jsem 
nechal zařídit dvěma patrovými postelemi, stoly, židlemi, telefonem, vařičem a akumu-
lačními kamny. Záchod byl bohužel až v přízemí vedle místnosti pro průvodce, spo-
lečný pro návštěvníky. Přesto jsme měli možnost s rodinou tam kdykoliv přijet, čehož 
jsme zvláště na jaře využívali. Expozice bývala v květnu a červnu hodně navštěvována, 
a to především v sobotu a neděli. Stávalo se, že nestačili ani dva průvodci – páni učitelé 
Klanica a Sedlák a musel jsem vypomáhat. Někdy Klanica prodával vstupenky, Sedlák 
provázel nahoře, já dole a dcera Jana hlídala branku, aby dovnitř bylo vpuštěno jen 
tolik lidí, kolik jich odejde. Takže jsem si zase zaprovázel. 

Protože mě touha zkoumat středověká drobná šlechtická sídla stále neopouštěla, tak 
po  skončení výzkumu na  Klášterce u  Pohořelic jsem se zaměřil na  lokalitu „Kulatý 
kopec“ u Žabčic. Jde o jednu z prvních archeologických lokalit, na nichž byl na Moravě 
proveden archeologický výzkum již roku 1848, kdy zde nechal robotníky kopat žid-
lochovický vrchnostenský úředník Johann Andreas Eder. Vzhledem k zrušení roboty 
v tom dále naštěstí nepokračoval, ale stopy jeho výkopu jsme našli. Ostatně, co když 
o našem výzkumu další generace archeologů řeknou, že jsme bohužel pokračovali. Jako 
lokalita vhodná pro výzkum se mně jevila také proto, že byla blízko z Přibic, kde jsme 
měli jakousi základnu, a také že ležela na trati Brno – Břeclav. Problém však byl v tom, 
že Žabčice leží na okrese Brno-venkov, což již nebyla sběrná oblast Regionálního mu-
zea v Mikulově. Nevěděl jsem, jak to zařídit a o radu jsem se obrátil na krajskou inspek-
torku pro kulturu Lefnerovou. Ta sdělila, že jde o velmi složitý problém a že polovinu 
nálezů bude třeba předat muzeu na okrese Brno-venkov. Pochopil jsem, že tudy cesta 
nevede, a z toho důvodu jsem pro začátek uváděl, že lokalita leží na katastru Přibic, 
tedy okresu Břeclav. Takže po  vyřízení této nepříjemnosti jsme o  prázdninách roku 
1973 na  této lokalitě začali kopat. Výzkum byl již financován z  peněz Regionálního 

Výzkum na Kulatém kopci u Žabčic od roku 1973 do roku 1978
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Obr. 19. Manželka Marie při experimentálním zpevňování svahu

dlo. Na Pionýru mě naučil jezdit pan Effenberger, ale neměl jsem žádné papíry k ofici-
ální jízdě, takže jsem jezdil jen „polňačkama“. Během výzkumu v létě jsem s rodinou, 
k níž přibyl roku 1974 syn Jiří, opět obýval domek v Přibicích, kde manželka zajišťovala 
dobré zázemí.

Výzkum začal tím, že jsme na temeni této motte položili podélnou sondu, abychom 
zjistili, jaká je situace. Kopeček byl porostlý akáty, a tak podstatnou prací bylo pokácet 
stromky a vybít pařezy, což je velmi namáhavá práce. Situace se jevila velmi nadějně. 
Spálené vrstvy, keramika, zlomky skleněných nádob, železa. Z vojenské posádky v Při-
bicích nám jednou odpoledne přišli na pomoc vojáci. Po nějaké době jeden zvolal: „Tu 
sú volaaké gomgíky!“ Bylo to několik brakteátů ražených za  krále Přemysla Otakara 
II., které datování života na tomto místě upřesňují. V následujících letech jsme pokra-
čovali tak, že jsme postupně odkrývali jednotlivé části na temeni kopečku (Obr. 18). 
Mezi jednotlivými odkrytými plochami jsme nechávali kontrolní profily pro případ-
ný revizní výzkum. Přestože osídlení tohoto opevněného sídla mělo několik fází a při 
terénním výzkumu se nepodařilo všechny odlišit, tak jsme se snažili jak bylo možné. 
Kůlové (nebo jak se dnes říká sloupové) jámy jsme začali kopat řezem, aby se tak od-
lišila výkopová jáma a zásyp kůlu. Dále jsme vykopali sondy přes dva příkopy, kde se 
podařilo dokumentovat drnové zpevnění svahů (eskarp). Experimentálně jsme tento 
způsob ověřili s Jarkem Němečkem a manželkou na svahu v Divákách (Obr. 19), kde 
toto zpevnění drží dodnes a možná by bylo použitelné ve stavebnictví, ale to by stavaři 
museli pochopit, že se zpevnění svahu dá dělat i jinak než cementem.28 Zcela na závěr 
jsme odkryli i předhradí s pozůstatky kamenné budovy. 

Také na tomto výzkumu jsme pořádali odborné komise ukončené přátelským pose-
zením u táboráku (Obr. 20). Samozřejmě se pilo víno a zpívalo. Jednou tam kdosi při-
nesl písničku jugoslávské mládeže, která vzhledem k tomu, že naše strana a vláda neby-
ly tehdy zadobře s Jugoslávií, získala oblibu a dodnes na ni nemohu zapomenout: „Tito 
je maršál, Tito je genie, Tito je maršál Jugoslávie. Jeďen dva, jeďen dva, omladina Titova“ 
a tak pořád dokola. Pamatuji si, že jednou jsem tam až zatměl a teprve když ostatní 
odešli na vlak do Žabčic, jsem uhasil oheň, sedl na Pionýra a jel do Přibic. Samozřejmě 
po „polňačkách“, kde jsem se ve tmě orientoval jen podle větších světel v dálce. Nejdří-
ve jsem dojel skoro do Pohořelic, potom do Ivaně a teprve když jsem to riskl po silnici, 
tak do Přibic, kde mě již manželka vyhlížela a organizovala expedici na moji záchranu. 
Podotýkám, že v té době se o mobilních telefonech nikomu ani nesnilo.

Na „Kulatém kopci“ jsme zjistili, že pod násypem motte je mocná vrstva černoze-
mě ještě z 13. stol. Oproti degradované půdě v okolí to byl veliký rozdíl. Inženýři ze 
školního statku v Žabčicích nemohli věřit tomu, jak úrodná černozem zde bývala. Já 
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liký, že dodnes není rozebrán.29 Druhou publikací bylo celkové vyhodnocení výsledků 
nazvané „Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě“, která vyšla díky pod-
poře doktora Nekudy a Muzejní a vlastivědné společnosti, jak se přejmenoval Musejní 
spolek. Bohužel při tisku spletli barvy na obálce, a tak bílá písmena jsou na žlutém pod-
kladu, takže obálka je velmi nevýrazná. Přesto se tato publikace stále cituje v odborné 
literatuře.30 

Než jsem se rozloučil s Koválovem, tak mě čekal ještě jeden výzkum. Na podzim 
roku 1975 mně dal vědět pan učitel Zdeněk Koníček z Žabčic, že při rigolaci na vino-
hrad na polích vedle Kulatého kopce se něco zajímavého rýsuje. Při prohlídce místa 
jsem zjistil, že hluboká orba narušila vrstvy s maltovou sutí a  lidskými kostmi. Bylo 
zřejmé, že jde o kostel se hřbitovem patřící k zaniklé vsi Koválov. Při jednání na Škol-
ním statku v Žabčicích mně bylo sděleno, že je vyloučeno, aby určitou plochu nechali 

Obr. 21. Josef Unger a Zdeněk Měřínský při výzkumu kostela na Koválově
jsem tuto hlínu přivezl k radosti manželky domů a byl jsem pochválen, protože v kvě-
tináčích se velmi dobře osvědčila. Požádal jsem tehdy profesora Pelíška o pedologické 
posouzení a ten se toho s radostí ujal. Přijeli jsme na lokalitu, vzali vzorky a pan profe-
sor mě ani nenechal nést těžkou kabelu s hlínou k vlaku. Udělal rozbor a zjistil, že ještě 
před násypem motte se místo zemědělsky obdělávalo a humus na povrchu již poněkud 
degradoval. Určitý problém nastal, když jsem mu měl expertizu zaplatit, ale tehdy mně 
pomohl Pavel Michna a nějak to zařídil. 

Terénní část výzkumu se podařilo ukončit, sondy zasypat, nálezy konzervačně oše-
třit a publikovat. K tisku jsem připravil podrobný katalog nálezů, který vydalo, díky 
zájmu a podpoře ředitele Miloslava Zbořila a Oskara Brůži, Regionální muzeum v Mi-
kulově. Dostal pěknou grafickou úpravu a chystal se tisk, který se protahoval. Publikace 
vyšla na  podzim roku 1989, právě v  době, kdy začala tak zvaná Sametová revoluce, 
takže to bylo, jak se říká, za minutu dvanáct, nebo spíše ve dvanáct, protože změny, 
které pak následovaly, by vydání přinejmenším zproblematizovaly. Náklad byl tak ve-

Obr. 20. Komise na Kulatém kopci roku 1976
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demižon vína chráněný dřevěným obalem, který nádražáci v Zaječí přeložili do vlaku 
na Brno a v Žabčicích vyložili. Jakmile jsme víno zkonzumovali, což někdy trvalo až 
dva dny, demižon jsme dali v Žabčicích na zastávce paní, která obsluhovala závory a ta 
zařídila, aby se demižon dostal do Brumovic a akce se opakovala. Je z toho patrné, jak 
tehdy České dráhy, respektive jejich zaměstnanci, byli ještě vstřícní. 

Paní Páleníková měla veliký zájem o archeologii a v okolí Brumovic sbírala pravě-
kou keramiku a své poznatky zapisovala do kroniky, kterou chtěla vydat. Některé její 
názory byly zvláštní, protože například uváděla, že „…trať Choboty má název podle 
toho, že tam pravěcí lovci sbírali mamutí choboty, ale pamětníků ani zápisů o tom již 
není». Ve své kronice popisovala velmi zajímavé události, které sama zažila, což je dob-
rý dokumentem osvětlujícím dění na jihomoravské vesnici v první polovině 20. století. 

Náš pracovní den začínal tak, že po příjezdu vlaku do Žabčic jsme došli na Ková-
lov, jeden začal v maringotce topit a další pracovali až do doby, než bylo v maringotce 
aspoň trochu teplo. Potom jsme svařili víno, posvačili, šli zase kopat a po nějaké době 
zase se vrátili do maringotky. Tento rytmus se opakoval několikrát až do odpoledne, 
než jsme zase jeli do Brna. Výzkum probíhal tak, že nejdříve se skryla narušená ornice, 
plocha se začistila a začaly se preparovat negativy po zdivu kostela a rýsující se hroby 
a různé kůlové jámy. Pod kněžištěm se našla zahloubená prostora ohraničená neporu-
šeným zdivem plná lidských kostí. Nastala otázka, co s tím. Rozhodli jsme se, že kosti 
vybereme a ty, které mají nějaký znak umožňující určení, budeme dávat do pytlů. Bylo 
jich hodně, ale v Národním muzeu v Praze si s tím poradili.31 

Někdy na  přelomu listopadu a  prosince zamrzlo natolik, že se již kopat nedalo. 
Zkoušeli jsme zem rozmrazovat, čím se dalo, ale nakonec se ukázalo, že je to zbytečné. 
Postupně jsme všichni chytli nějakou virózu a viděli, že výzkum již tento rok nestihne-
me dokončit. Zdeněk na ústavu projednal svolání odborné komise týkající se objevu 
kostela na 15. prosince. Vzhledem k tomu, že nebylo uvedeno, že se nejedná o kostel 
velkomoravský, přijeli archeologové z  Prahy (Zdeněk Smetánka, Květa Reichertová) 
i Slovenska (Alojz Habovštiak) a v přítomnosti představitelů Školního statku vyzdvihli 
význam tohoto objevu. Reakcí bylo rozhodnutí, že výzkum se dokončí až následující 
rok. Oddechli jsme si a šli připravovat Vánoce. Příští rok jsem v létě výzkum v klidu 
dokončil a se Zdeňkem Měřínským jsme jej publikovali.32 

Mezitím jsme ještě na Koválově stačili se Zdeňkem Měřínským vykopat jednu hlu-
bokou zásobnicovou jámu a já jsem na polích nasbíral poměrně hodně střepů. Podařilo 
se nám vše zpracovat, i když jsme v té době ještě nevěděli, že na lokalitě je celý systém 
příkopů zřejmě z různých fází osídlení, které později zachytil leteckou fotografií Mirek 
Bálek.33 

pro výzkum příštího roku. Pokud se mělo něco udělat, tak bylo třeba začít okamžitě. 
Se Zdeňkem Měřínským, který byl tehdy zaměstnán u Archeologického ústavu v Brně, 
jsme se domluvili, že výzkum uděláme spolu (Obr. 21). Archeologický ústav poskytl 
peníze na několik pracovníků a maringotku, takže 15. října jsme začali. Sešla se nás tam 
docela podivná skupina. Kromě Zdeňka a mne tam byl ještě technik z archeologického 
ústavu pan Vymazal, který byl svého času tajemníkem brněnského komunistického po-
hlavára z padesátých let soudruha Šlinka, dále Kypřan Pavlos Flourentzos, který zběhl 
při válce s Tureckem a vystudoval v Praze klasickou archeologii, Luboš Kundera jako 
další technik z archeologického ústavu a jeden pán, který měl dobré zkušenosti jako 
hrobař z „centrálky“ v Brně (Obr. 22). Protože jsme kopali také v sobotu a neděli, někdy 
nám přišel na pomoc někdo ze studujících. Počasí bylo nejdříve pěkné babí léto, ale po-
stupně se zhoršovalo a začalo mrznout. Naštěstí se o naší situaci dozvěděla paní Josefka 
Páleníková z Brumovic a zařídila to tak, že v Brumovicích dala na lokálku pětilitrový 

Obr. 22. Výzkumnická parta při výzkumu kostela na Koválově. Josef Unger chybí, protože mačkal spoušť 
fotoaparátu
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postupně opouštěna, domy se bouraly a my mohli procházet opuštěné domy a svážet 
na  faru, co tam zbylo. Byl tam nábytek, různé drobnosti, ale i obraz malíře Kotáry-
ho přibitý na záchodě. Večer jsme si dělali v opuštěné vesnici táborák a něco na ohni 
opékali. Silnice vedla tehdy ještě přes Mušov a když po ní jezdili Rakušáci od hranic, 
tak to byla první vesnice, kterou v  České republice viděli. Jistě již věděli, že životní 
úroveň je zde horší, než na jakou byli zvyklí, ale že lidé zde žijí ve zříceninách a vaří si 
na ohni, to nečekali. Fotili si naše děti, které často jen v nočních košilích jim s radostí 
pózovaly. Obchod již v Mušově nefungoval, takže potřebné se muselo dovézt, ale vodu 
bylo možné brát z podezřelé studny na dvoře. Ráno začínalo často tak, že manželka 
do mne drcla a řekla, že zase někdo cloumá s naší pumpou. Když jsem vyšel ven a zá-
jemce o pumpu upozornil, že tady ještě bydlíme, nechápavě zakroutil hlavou a pumpu 
nechal být. 

Archeologický výzkum se příští rok přesunul do interiéru kostela a pracovali jsme 
se studenty. Nemohu zapomenout na to, jak jednou večer, již za tmy, se u fary obje-
vil student a řekl, že jde na výzkum pěšky až z Brna. Minulou noc strávil v hospodě 
v Ivani, kde jej po náležitém občerstvení nechali přespat na stole, a že je tady a chce se 
na výzkumu podílet. Byl to student Petr Fiala, který nemá nic společného s bývalým 
rektorem a dnes známým politikem, ale v kostele zdokumentoval staré nápisy.

Studenti si jako vhodnou mimopracovní činnost vymysleli, že v opuštěné škole in-
stalují výstavu „Mušov v práci a budování“, což znamenalo, že po vesnici posbírali růz-
né artefakty jako zkroucená železa a různé rozbité věci, instalovali je na stěně bývalé 
školy a dali k tomu popisky jako „Šťastné zítřky“ nebo „Vpřed“. Dokonce udělali plakát 
a dali jej k silnici. Byla to taková z dnešního pohledu neškodná studentská recese. Jed-
nou však před farou zastavila dvě auta a z nich vystoupili komisně se tvářící pánové. 
Když se ptali po inženýru Ungerovi, bylo mně jasné, že to nebude jen tak. Ptali se, kdo 
udělal tu výstavu. Tehdy jsem si vzpomněl na to, co mně vždy radil otec, abych nikdy 
ze sebe nedělal velikého chytráka, a tak jsem se zeptal, zda jsou od hasičů, kteří připra-
vují cvičení. Odpověděli, že něco podobného, takže bylo zřejmé, že jsou od Státní tajné 
bezpečnosti. Sdělil jsem, že o žádné výstavě nic nevím a že s výzkumem máme hodně 
práce, takže na nic jiného není čas. Začal jsem je provázet po výzkumu a vysvětloval, 
co jsme našli a jak je to důležité. Ptali se také, kdo na stěnu napsal verše, které vymyslel 
François Villon „Přestává na hřbitově smích…“, což jsem byl já, ale samozřejmě jsem 
řekl, že o tom vůbec nic nevím a že do kostela může přijít kdokoliv. Nakonec jsem je 
pozval na faru, navařil kávu a ukazoval nálezy a jakékoliv informace o výstavě popíral. 
Moc mně asi nevěřili a říkali si, že jsem asi archeologický „trotl“, ale když odešli, odde-
chl jsem si. Nebylo z toho naštěstí nic. 

Na Koválov za námi také jednou přišel psychotronik z Brna. Bylo to již v době, kdy 
plocha, na níž jsme zkoumali kostel, byla zahrnuta a dokonce tam byla nasázená vinná 
réva. Při pohledu na místa, kde kdysi stával Koválov, se dostal do  jakéhosi vytržení, 
běhal po ploše a indikoval takové nálezy, jaké bychom snad čekali v Pompejích. Když 
jsme ale přišli na místo, kde býval kostel a pod kněžištěm kostnice, začal patou boty 
vymezovat tuto plochu a říkal, že je tam veliké ohniště. Patrně tam něco cítil, ale ne-
správně interpretoval. Dále se obrátil do krajiny a řekl, že z toho směru cítí veliký im-
pulz. Bylo to ve směru na Přibice, kde v lese bývala raketová základna. Lze jen těžko 
předpokládat, že by o ní věděl, a i kdyby, tak jak by to od Žabčic identifikoval. Chtěl 
jsem jej vyzkoušet, a tak jsem řekl, že něco zkusíme. Do jednoho z deseti papírových 
sáčků jsem dal snubní prstýnek, zamíchal a pan psychotronik měl určit, kde prstýnek 
je. Podařilo se mu to až na třetí pokus. 

Již v  šedesátých letech připravoval Hydroprojekt gigantickou akci, jejímž výsledkem 
měly být tři přehrady na řece Dyji a zavlažování velikých polních ploch. Šlo o tako-
vou typickou stavbu socialismu, která potřebovala politickou podporu. Přes výhrady 
ochránců přírody, k nimž se připojili další odborníci, kteří upozorňovali na to, že je-
zera, ve skutečnosti rybníky, se budou zasolovat a podobně, se s realizací začalo. Bylo 
zřejmé, že zaplavení rozsáhlých ploch na březích Dyje si vyžádá archeologický výzkum. 
Jako archeologa v mikulovském muzeu mě napadlo, že tento úkol by mohlo převzít 
archeologické pracoviště muzea, samozřejmě s tím, že by se posílil počet archeologů 
i technických pracovníků. S tímto nápadem jsem přišel za akademikem Poulíkem, kte-
rý mě však šmahem odbyl s tím, že to je problém, který nemůže řešit nějaké muzeum 
v Mikulově, ale že nás z toho všechny bude bolet hlava. Sám u sebe jsem si řekl, že mě 
z toho hlava tedy bolet nebude a že se mohu zaměřit na dvě lokality; na málo známé 
opevnění „Taborgräben“ (Husitský val) u  Mušova nebo mušovský kostel. O  „Tabor-
gräben“ měla zájem Dáša Jelínková z Archeologického ústavu, takže na mne zbyl mu-
šovský kostel. 

Již v roce 1978, kdy se začínalo s vysídlováním Mušova, jsme začali s výzkumem 
vně kostela. Já jsem tehdy dokončoval výzkum na „Kulatém kopci“, a tak dokumen-
taci několika sond vně kostela prováděla konzervátorka Hana Boxanová. Na uvolně-
né mušovské faře se podařilo se zařídit výzkumové zázemí, kde bylo možné bydlet. 
Odstěhovali jsme se tam s rodinou a prožívali něco neopakovatelného. Vesnice byla 

Kostel sv. Leonarda v zanikajícím Mušově v letech 1978 a 1979
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aktuální otázka, jak tato místa v patře byla přístupná z panského sídla v blízkosti, sna-
žili jsme se sondou zjistit pozůstatky takového sídla na jižní straně. Protože s hlavním 
inženýrem stavby přehrady jsme měli dobré vztahy, neboť jsme mu dali pytel holubího 
guána ze stojící věže kostela, tak jsme měli možnost používat i těžkou techniku. Nechali 
jsme vyhloubit sondu, v níž jsme zjistili široký a hluboký příkop zasypaný v několika 
fázích. Tento příkop nějak nekorespondoval s menšími příkopy kolem kostela, ale dále 
jsem tomu nevěnoval pozornost. Bohužel jsem tehdy nepochopil, že se jedná zřejmě 
o příkop vymezující opevněné sídlo pravděpodobně typu motte, postavené v blízkosti 
kostela. Tehdy by nebyl problém několika sondami vymezit průběh příkopu a patrně 
i odkrýt plochu uvnitř. Technika byla k dispozici a mohla být objevena zajímavá situace 
vazby románského kostela a panského sídla z doby kolem poloviny 13. stol. No, nestalo 
se tak. Z  jedné strany je to škoda, protože dnes je místo zaplavené vodou a praktic-
ky nepřístupné, ale na druhé straně je situace svým způsobem konzervována a možná 
příští generace archeologů budou vděčné za  to, že jsme tuto situaci neprozkoumali. 
K celkovému vyhodnocení výsledků výzkumu došlo až o mnoho let později a teprve 
tehdy jsem pochopil, že jsme v kostele našli i šlechtické pohřby, a uvědomil si blízkost 
neobjeveného sídla.35 

Mušovští obyvatelé dostali dvě možnosti, jak se vystěhovat. Jednak si mohli postavit 
nové domky v Pasohlávkách, čehož využili ti mladší, nebo obdržet byt v paneláku v Po-
hořelicích, čehož využili především ti starší. Patřil k nim i pan Dubš, který se v Mušově 
usadil po válce a živil se celý život zemědělstvím a s místem natolik srostl, že se nemohl 
rozloučit. Skoro každý den ráno přijel autobusem do Mušova podívat se do sklepa, kde 
měl ještě nějaké víno, a protože jsme byli posledními obyvateli, tak se na kus řeči sta-
vil na bývalé faře u nás. Hodně jsme se toho o životě v Mušově dozvěděli. Náhle však 
přestal jezdit, až jednou se stavil jeho syn se zprávou, že s otcem bylo zle. Jednoho rána 
se složil a vypadalo to na konec. Náhodou tam byl on a zeptal se kdy otec naposledy 
pil víno. Matka mu řekla, že několik dní již nic, protože si z Mušova nic nedovezl. Syn 
zaběhl do obchodu, koupil víno a dal otci napít, on se otřepal a byl v pořádku. Zkrátka 
byl to absťák, protože pan Dubš dbal na denní dostatek tekutin a byl zvyklý na nejméně 
dva litry vína.

Na  výzkum v  Mušově jsme jednou pozvali zájemce o  archeologii z  břeclavského 
okresu na brigádu. Bylo třeba zajistit také nějaké občerstvení, a tak pan Dubš koupil 
v tak zvané hustopečské „nutce“ (nucený výsek masa) několik kil masa na guláš, který 
jsme vařili na improvizovaném ohništi zřízeném na dvoře. O dřevo nikde nebyla nouze 
a naše děti s radostí přikládaly na oheň pod velikým hrncem. Všem se to velmi líbilo, 
takže později pracovníci muzea koupili prase, které se na závěr výzkumu na rožni osm 

Výzkum se těšil zájmu veřejnosti i odborníků, takže kdokoliv jel přes Mušov, tak se 
stavil v kostele a já nebo Hana Boxanová jsme se mu museli věnovat (Obr. 23). Na dru-
hé straně bylo třeba výzkum dokumentovat, takže někdy, abych měl alespoň chvíli klid, 
jsem se odpoledne v  kostele zamknul a  na  bouchání na  dveře nereagoval. Podařilo 
se nám objevit pozůstatky staršího románského kostela, množství železných votivních 
předmětů souvisejících s kultem patrona kostela sv. Leonarda, hroby s nádobami obrá-
cenými dnem vzhůru a další zajímavosti.34 

Sondáží vně kostela jsme zjistili různé příkopy vymezující areál hřbitova. Podařilo 
se také za pomoci bagru objevit i zbytky původní románské věže na západní straně kos-
tela, která souvisela s původní emporou či tribunou, čili místem, které v románských 
kostelích užívala místní šlechta k sledování bohoslužeb. Protože v té době byla velmi 

Obr. 23. Boris Novotný a Pavel Kouřil při návštěvě výzkumu v Mušově roku 1978
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V mikulovském muzeu jsem si jaksi zvykl. Dojíždění bylo sice nepříjemné, ale na dru-
hé straně díky řediteli muzea jsem si mohl v podstatě dělat, co jsem chtěl. Postupně 
jsem evidoval archeologické sbírky, jezdil po okrese na různé záchranné výzkumy, ale 
co se v muzeu opravdu dělalo soustavně, bylo stěhování. Naučil jsem se stěhovat s po-
pruhy i skleněné dlouhé tabule s přísavkami, takže vím, jak je nebezpečné, když taková 
dvoumetrová tabule praskne a vedle člověka sjede jako gilotina. 

S pracovníky muzea jsem vycházel přátelsky. Budovala se tehdy expozice součas-
ných dějin s politickým podtextem a do muzea byl jako historik přijat Mirek Grebe-
níček ze staré komunistické rodiny, který se přiženil do Mikulova do rodiny profesora 
Sylvestra Nováčka. Měl své politické názory a ambice, ale vycházeli jsme spolu dobře. 
Vzpomínám si, že jednou jsme jeli autem tři – Emil Kordiovský, Mirek Grebeníček 
a  já. Mirek se právě vrátil ze stáže na  Krajském výboru KSČ a  plný dojmů nadával 
na ty blbce, kteří již vůbec nechápou současnou situaci, kterou pochopí, až jim to ulice 
ukáže. Byli jsme sice zvyklí nadávat na poměry, ale tohle bylo až moc. S Emilem jsme 
se na sebe tázavě dívali a moc to nechápali. Nakonec se ukázalo, že Grebeníček měl 
pravdu. Ještě před převratem šel učit na univerzitu do Brna a po převratu udělal jako 
poslanec politickou kariéru.

V  muzeu jsem zažil celou řadu zajímavých příhod. Například za  ředitelem přišli 
příslušníci STB (Státní tajná bezpečnost) a ptali se jej na tajné chodby, které prý vedou 
ze zámku až do Rakouska, a vzhledem k tomu, že z republiky stále mizí lidé, tak by je 
chtěli vidět. Ředitel prý jim řekl: „Soudruzi, kde myslíte, že bereme peníze na opravu 
zámku.“ Vzali to jako vtip i když s těmito lidmi se obvykle nežertovalo. 

Drsnější příhodu zažil ale Emil Kordiovský, který se stal po Metoději Zemkovi ře-
ditelem mikulovského archivu. Fotografem v archivu byl náš kamarád Vašek Hortvík, 
s nímž bývala legrace, ale někdy až na hraně, protože byl huba nevymáchaná, ostatně 
jako jeho ředitel. Jednou, když měla do archivu přijít inspekce z ONV v Břeclavi, tak 
Emil Vaškovi pravil: „Vašku přijdou ti blbci z okresu, tak prosím tě drž hubu, nebo nás 
zavřou oba dva“. Když přišli, tak Vašek okázale mlčel až tak, že to bylo soudruhům div-
né a ptali se jej, co to znamená. Okázale mlčel i nadále, takže si to nedovedli vysvětlit 
a Emila se ptali, proč nic neříká. Ten samozřejmě říkal, že neví, ale oni trvali na tom, 
aby soudruhu Hortvíkovi přikázal, aby mluvil, což on nakonec udělal. Vašek na to řekl: 

V mikulovském muzeu v letech 1980 až 1983hodin opékalo. V otáčení rožně jsme se střídali a při tom nezapomínali se občerstvit 
vínem, protože pivo se používalo na polévání opékaného prasete. Spálili jsme při tom 
dřevo asi z jednoho domu a připadali si jako pravěká tlupa pod Pálavou. 

V Mušově jsme zažili také neopakovatelné vinobraní, protože v září začalo na opuš-
těných zahrádkách dozrávat víno a bylo jasné, že to nemůžeme nechat jen tak. Hrozny, 
takřka bez výjimky bago čili divočinka, jsme posbírali, pomleli a dali kvasit do vypůj-
čených kádí. Muselo se tím občas zamíchat, a tak v sobotu a neděli jsem musel já nebo 
Hana Boxanová přijet do Mušova. Mošt začal kvasit. V tu dobu bylo v Mušově také 
hasičské cvičení s natáčením instruktivního filmu. Bývalá hospoda byla zapálena, ale 
vzhledem k tomu, že krovy byly protipožárně ošetřeny, moc to nehořelo a natáčení se 
trochu komplikovalo. Osoby ze štábu jsem tedy pozval na košt burčáku, takže něco 
ubylo. Dále v  Dolních Dunajovicích tehdy kopali archeologové z  Polska, a  když byl 
papežem zvolen kardinál Wojtyla, bylo třeba tuto událost nějak oslavit, takže zase jsme 
využili náš burčák. Stejně ale nějaké víno prokvasilo a mohli jsme je stáhnout. Když 
před Vánocemi byla v mikulovském muzeu degustace vín zaměstnanců, přihlásili jsme 
s Hanou Boxanovou i toto víno, kterému jsme říkali „Mušovské farní ohnivé - poslední 
ročník“. Degustaci řídil znalec z vinařských závodů, a když přišlo na náš vzorek, říkal, 
že je v tom trochu divočinky. Ve skutečnosti to byla divočinka samá, ale přesto jsme do-
stali medaili, kterou mám uschovánu jako doklad svého jediného vinařského úspěchu. 

Tehdy se mně jevilo jako dobré, aby v  kostele byla vytvořena muzejní expozice 
na téma starý Mušov, v níž by se zúročily i naše výsledky výzkumu kostela. Na ostrově 
uprostřed nového jezera by zůstal kostel, fara a možná ještě nějaký dům. Místo by bylo 
přístupné buď po chodníku v místech dnešní silnice, nebo po lodičkách. Tento záměr 
však smetl ze stolu tehdejší ředitel nějakého ústavu ČSAV v Brně, který se jmenoval 
tuším Bareš, veliký komunistický funkcionář, člen parlamentu ČSSR. Jeho zájmem bylo 
ostrov využívat jako akademické pracoviště. Na věži kostela měla být pozorovatelna 
ptactva a ostrov zpřístupněn podvodním tunelem. Nic z toho však realizováno nebylo. 
Proti němu jsme neměli šanci, takže kostel zůstal tak, jak byl, jen na podlahu se navezla 
vrstva suti a pokryla betonem. Krásnou polévanou střešní krytinu někdo ukradl, takže 
se nahradila jinou, obyčejnou. Protože se kostel začal rozpadat, bylo třeba jej sano-
vat. Z dálky vypadá kostelík docela pěkně, ale pokud se člověk dostane na ostrov, tak 
je pohled velmi tristní. Naráží na sebe zájmy ochránců přírody, kteří chrání hnízdící 
ptactvo, zájmy památkové péče a muzejního využití. Patrně by vše šlo sladit, ale musel 
by o to být zájem. 
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Obr. 24. Oskar Brůža, Josef Unger a Rostislav Vermouzek při průzkumu trasy cesty Brno – Mikulov

zinárodní akci, kde jsme se marně snažili poznat rozdíly mezi těžkými severoafrickými 
víny.

Zpravidla jednou týdně jsem zůstal v  Brně, zašel do  knihovny Archeologického 
ústavu, kde jsem se snažil sledovat literaturu, nebo do archivu, kde jsem vypisoval in-
formace o archeologických lokalitách týkajících se břeclavského okresu. Vědecké pra-
covníky ústavu jsem často žádal o konzultaci stran některých nálezů a rozhodně jsem 
nezapomněl dvakrát ročně popřát akademiku Poulíkovi. Jednak na svátek sv. Josefa 19. 
března a pak k vánočním svátkům a novému roku. Tyto svátky se na ústavu slavily velmi 

„Nemluvím proto, že soudruh ředitel řekl, že přijedou ti blbci z okresu a mám držet hubu“. 
Vzhledem k tomu, že již věděli, co jsou Kordiovský a Hortvík zač, tak se zasmáli a nic. 

Vašek Hortvík byl velmi dobrý fotograf a také v archivu zařizoval takřka všechno 
kromě pořádku ve  fotolaboratoři. Měl zájem o  archeologii, takže někdy s  přimhou-
řením očí ředitele zmizel z  archivu a  jeli jsme pátrat po  starém kostele v  Podiví-
ně a  po  dalších archeologických lokalitách.36 Při povrchových sběrech na  zaniklých 
Miloticích u Strachotína jsme našli nevybuchlý dělostřelecký granát s vrtulkou z druhé 
světové války. Řekli jsme si, že jej tam přece nemůžeme nechat, co kdyby na něj někdo 
s  traktorem najel a  vybuchlo to. Dali jsme jej do  auta a  jeli do  Mikulova, kde jsme 
munici předali na Veřejné bezpečnosti. Když jsme ale přišli na služebnu, tak příslušníci 
málem vyskočili oknem a náležitě nám vyčinili, že se to tak nedělá, že jsme je měli 
upozornit a náboj nechat na místě. Takže pro příště. 

Jednou také letěl Vašek při vyhlídkovém letu kolem Pálavy a uviděl někde na Du-
najovických kopcích v  obilném poli nějaké struktury, které mu připomínaly římský 
objekt. Zakousl se do hledání, ale marně. No kdoví, jestli to nebylo nějaké sídlo ger-
mánského velmože, které by se do těchto prostor docela dobře hodilo.

Roku 1981 jsem navázal bližší spolupráci s doktorem Rostislavem Vermouzkem, 
který byl učitelem a  takovým pravým vlastivědným badatelem. Já jsem jej zastihl až 
v době, kdy byl v důchodu, ale znal jsem jeho práce týkající se pomístních názvů „Tá-
bor“ i publikace trasy původních cest. V této době mě informoval o výsledcích průzku-
mu původní trasy cesty z Brna do Mikulova. Měl vše prochozené v terénu i velmi dobře 
připravené, a tak jsme se s Oskarem Brůžou a fotografem panem Václavem Prokopem 
dohodli, že celý průběh cesty zdokumentujeme (Obr. 24). Fotili jsme různá boží muka, 
křížky i nepatrné zářezy do terénu. Z věže pohořelického kostela byl průběh cesty také 
velmi dobře patrný. Tato spolupráce s  doktorem Vermouzkem byla velmi přínosná 
a nakonec vyústila do pěkné publikace.37 Doktor Vermouzek byl již za První republiky 
záložním důstojníkem, na což měl i figuru, a vzpomínal na své zážitky z mobilizace, 
kdy velel jednotce umístěné v místech bývalého boleradického hradu. Ke kontrole tam 
jezdil na koni a vojákům říkal, že se sice nemusí holit a umývat, ale musí být umytí 
a oholení. Spolupráce s ním byla velmi zajímavá, a tak jsem se s ním rozloučil malou 
vzpomínkou.38 

Jinak v muzeu se poměrně často něco slavilo. Byly to narozeniny, svátky, MDŽ, vi-
nobraní nebo rozdávání dárků svatým Mikulášem, a našly se i jiné příležitosti. Zvláště 
zajímavé byly výstavy a hodnocení vín, u čehož bylo třeba pomáhat, a to byla příležitost 
dostat se k slušným vzorkům. Členům komise se rozlévaly vzorky, a my co jsme byli 
kolem, jsme něco dali bokem a pak hodnotili sami. Vzpomínám na jednu takovou me-
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Myslím, že za vzpomínku stojí i situace, kdy se u Pavlova našel poklad mincí. Jednou 
volal z Pavlova předseda MNV (Místní národní výbor), že traktorista vyoral poklad 
mincí a sedí v hospodě a oslavuje to. Ať co nejdříve přijedeme, než to všechno propije. 
Tak jsme vzali auto a jeli. V hospodě jsme traktoristu našli a byl ochoten nález předat 
do muzea. Napsal jsem tedy potvrzení, že nález, což byl hrnek se slepenými mincemi ze 
17. stol., předal ke zpracování muzeu. Sdělil jsem mu, že až se nález konzervuje a ocení, 
dostane odměnu ve výši desetiny historické ceny. Byl s tím srozuměn. Asi za rok, když 
na numismatice v Moravském muzeu nález ošetřili a ocenili, byla stanovena odměna 
nálezci. S tímto oznámením jsem jel do Pavlova za nálezcem a očekával radostné při-
jetí. Naproti tomu mně hned ve dveřích sdělil, že s tím nálezem měl potíže a byl za to, 
že jej našel a odevzdal, dokonce půl roku zavřený. Nechápal jsem to až do té chvíle, než 
vysvětlil, že jej někdo udal Veřejné bezpečnosti. Prý si měl něco z nálezu nechat. Že prý 
to nebyla pravda, a když k němu přišli záležitost vyšetřovat, tak jednomu příslušníkovi 
jednu vrazil a oni jej zavřeli. Řekl jsem mu, že jim měl ukázat papír od nás a tím by se 
vše vysvětlilo. Škoda, že to neudělal a byl zavřený ne kvůli nálezu mincí, ale kvůli na-
padení veřejného činitele. 

Pro rok 1981 se naskytla možnost výzkumu v Divákách. Podnětem k tomu byla inicia-
tiva Oskara Brůži, který domluvil realizaci publikace o obci, v níž jsem měl napsat něco 
o pravěku a archeologii. Několik takových souhrnných informací o nejstarších dějinách 
obcí jsem již napsal,40 ale tentokrát jsem to chtěl pojmout trochu jinak. Diváky mě zau-
jaly jako místo spojené s bratry Mrštíkovými, a tak jsem hledal možnost, jak tam udělat 
archeologický výzkum a obec blíže poznat. Jako vhodná lokalita se jevilo malé hradisko 
„Burberk“ v lese asi 2 km od Divák. V literatuře bylo málo známé, ale předpokládalo 
se, že je pravěké a pozdněhalštatské. Od MNV jsme dostali k dispozici domek u hřiště 
po Křivánkových. Byla to opravdu velmi jednoduchá budova sestávající ze síně, kuchy-
ně, světnice a komory. V zadním traktu, kde bývaly chlévy, jsme zřídili tak zvanou celu 
pro hosty. Na dvorku býval suchý záchod a pumpa. Dokonce jsme za domkem zryli kus 
pozemku a zřídili si tam zahrádku. V kuchyni se v kamnech moc topit nedalo, proto-
že komín kouř nebral, ale s vařičem a remoskou manželka dělala divy. Byla to jakási 
romantika venkovského života z 19. stol. doplněná elektřinou (Obr. 26). V Divákách 
jsem navázal dobrý kontakt s Jaroslavem Němečkem, který byl znalcem místní historie, 
Mrštíků, archeologie i vypravěčem, k čemuž však potřeboval tekutou inspiraci. Potom 

Divácký Burberk v letech 1981 a 1982

usilovně. Pracovníci přišli řediteli popřát, on poděkoval a ukončil pracovní dobu, takže 
mohli jít domů. Později, když společenské a politické ovzduší houstlo, tak jen udělil 
jakési pracovní rozvolnění na pracovištích. Přicházela mu gratulovat celá řada osob-
ností vědeckého, kulturního i politického života, pro něž bylo připraveno občerstvení. 
Já jsem přinesl zpravidla nějaké láhve vína z Mikulova s pozdravem od pana ředitele 
a setrval v této společnosti. Se stoupajícím časem a konzumací vína začaly na povrch 
vyplouvat různé animozity a ústavní problémy. V té chvíli bylo dobré zmizet (Obr. 25). 

Roku 1980 jsem po delší době o prázdninách nikde nekopal, ale využil jsem studij-
ního volna k tomu, abychom s rodinou odjeli do Brníčka, kde Hana Boxanová zdědila 
po rodičích zařízený domek. Zabydleli jsme se tam, houbařili a poznávali okolí. Času 
jsem využil k zhotovení terénního náčrtu půdorysu hradní zříceniny nad Brníčkem, 
kde jsem úplně nepochopil původní vstup do hradního areálu.39 

Obr. 25. Akademik Josef Poulík s Toníčkem Hejnou roku 1979
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Obr. 27. Jana a Jiří Ungerovi v diváckém kroji 

Obr. 26. Marie Ungerová, Jiří a Josef Ungerovi na dvorku v Divákách

ale jeho vyprávění o osudech potomků lidí popsaných v „Roku na vsi“ bylo nesmírně 
zajímavé a je škoda, že neni nikde zachyceno. Jarek zařídil v Divákách, co bylo potřeba 
pro výzkum, a od té doby se mnou spolupracoval na dalších výzkumech v Divákách 
i Boleradicích. Má úžasný talent pro povrchové sběry a uměl najít na obyčejné cestě 
leccos od pazourku až po mobil, a tak archeologii obohatil o řadu nových nálezů.

V Divákách jsme prožili i hody. Fotil jsem stavění máje i oblékání do kroje (Obr. 27). 
Večer, když pod májí hrála Lácaranka z Kobylí, mě napadlo, že bych pro zpestření pro-
gramu mohl vykládat karty, které jsem zdědil po tetě Vlastě z Hodonína. Byly to krásné 
karty ještě z Rakouska-Uherska s čtyřjazyčnými popisy figur, na nichž bylo znázorněno 
všechno možné. Tak jsme s Jarkem seděli a kdo chtěl, tak jsme mu vyložili karty. Ne-
uměli jsme to, ale vyložili jsme vždy šest karet a podle toho vymysleli nějaký příběh. 
Po chvíli Jarek řekl, že jsou tam některé špatné karty a tak jsme vyřadili Smrt, Nemoc, 
Požár a  podobně a  vykládali „pozitivně“ dál. Jedněm manželům jsme vyložili karty 
Peníze, Milenka, Dům tak, že kvůli milence nejsou doma peníze. Ha ha ha. Jenže paní 
vstala a druhé paní dala po hubě s tím, že i ty karty to potvrdily. Uvědomil jsem si, že 
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Obr. 28. Na Hrádku u Morkůvek s pány Kinclem a Kulíškem

sami z toho máme legraci, ale zasahujeme do problémů jiných lidí, o nichž nic nevíme. 
Incident měl dokonce dohru v Komisi pro veřejný pořádek, nebo jak se to jmenovalo, 
a já jsem karty na radu Patera Vojtěcha Kodeta, i když mně jich bylo velmi líto, spálil. 

S Jarkem Němečkem jsme připravili výzkum tak, že pod Burberk se převezla ma-
ringotka, tedy autobusový přívěs, který upravil náš velmi dobrý spolupracovník pan 
Jan Tým z Šakvic. S Mirkem Bálkem jsme lokalitu zaměřili, takže k dispozici byl dobrý 
vrstevnicový plán. Navezli jsme tam nářadí a s několika brigádníky začali kopat. Na te-
meni jsme položili plošnou sondu tak, abychom se pokud možno vyhnuli největším 
kořenům, a potom ještě vyměřili sondu přes příkop. Výsledky byly zajímavé. Zjistili 
jsme doklady tkalcovského stavu, práce s jantarem a celkem četnou keramiku z pozdní 
doby halštatské (5. stol. př. n. l.), kostěné předměty a štěrchátko. 

Abychom doplnili znalosti o „Burberku“, tak jsem vyhlídl ještě jedno malé hradis-
ko zvané „Hrádek“ u Morkůvek, kde jsme s panem Kinclem a Kulíškem z Morkůvek 
položili sondu, v níž byly zase pozdněhalštatské nálezy (Obr. 28). Na tento výzkum si 
vzpomínám také v souvislosti s tím, že v době květu lip se tam usilovně kácelo a já na-
trhal tolik lipového květu jako nikdy. 

Příští rok jsme o  prázdninách pokračovali na  „Burberku“ a  zaměřili se na  malé 
předhradí. Při té příležitosti jsem navázal kontakt s panem Václavem Nečasem z Kře-
pic, který se v té době zajímal o psychotroniku. Zkoušeli jsme „měřit“ na „Burberku“, 
ale s malým úspěchem, protože psychotronik cítil již jakési konkrétní objekty, kdežto já 
jsem chtěl zaznamenávat jen sílu impulzu, tak jak se to dělá u geofyziky. Nečasovi byli 
milí lidé a paní uměla velmi dobře připravit smažené řízky, ale po domě měli hodně 
tak zvaných geopatogenních zón, takže bylo dosti obtížné se jim při smažení řízků vy-
hnout. Jednou, když jsme seděli v Divákách u domku a povídali o všem možném, Jarek 
Němeček si postěžoval, že jej bolí koleno. Václav Nečas mu ke  kolenu přiložil ruku 
a za chvíli Jarek vyskočil a vyběhl ven. Našel jsem jej před domem, jak současně kouří 
dvě cigarety a je naprosto rozrušen. Na otázku co se stalo, sdělil, že kolenem mu projela 
prudká bolest. Později ale bolest ustala a nějakou dobu měl s kolenem pokoj. 

Udělal jsem ještě pokus s jiným psychotronikem. U Divák bylo kdysi zjištěno po-
hřebiště z doby bronzové, takže jsem tam přivedl psychotronika, který měl určit polo-
hu pravěkých hrobů. Podle jeho určení jsme přímo na místě předpokládaného hrobu 
vykopali sondu. Když asi potřetí jsme nic nenašli, psychotronik řekl, že se mu to ještě 
nikdy nestalo, ale je možné, že zachytil stopy po ruských vojácích, kteří zde v dubnu 
1945 v  těchto místech útočili, zalehávali, a  tak tam zanechali v  terénu otisk. Pro ar-
cheologii to samozřejmě nemělo žádný význam a je dokonce možné, že já sám jsem 
pro psychotroniky jakási rušička, takže nepoužitelný. Přiznat možnost existence nějaké 
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mentální energie mně nedělá problém, ale protože neznáme principy, tak zacházení 
s tímto fenoménem může být nebezpečné. Stejně tak v 16. století v Jáchymově horníci 
nic nevěděli o záření, a když umírali na blíže nespecifikované nemoci, tak je připisovali 
působení permoníků a nadpřirozených sil. My když zacházíme s paranormálními jevy, 
tak to může být asi tak nebezpečné, jako kdybychom amatérsky rozbíjeli atom. 

Na závěr výzkumu jsme uspořádali komisi, na niž byla pozvána nejen řada arche-
ologů, ale i  činitelé z  místního, okresního a  krajského národního výboru (Obr. 29). 
Někteří archeologové přijeli až z Čech (Mila Slabina, Jirka Waldhauser). Po prohlídce 
lokality bylo v domečku v Divákách připraveno občerstvení. Manželka s paní Pokor-
nou z muzea od rána smažily „cukeťáky“ a samozřejmě bylo připraveno pití. Po pře-
čtení zápisu, který vychválil provedení výzkumu i jeho význam, následovala volná zá-
bava v přátelském a neformálním duchu. Rozproudila se tak, že Jiří Waldhauzer, zvaný 
Buližník, vstal a všem sdělil, že na jižní Moravě je krásně a že by se to mělo udělat tak 
jako v Koreji. Jižní Moravu si necháme sami a na tu severní pošleme komunisty. Přes-
tože tam byla řada komunistů z různých úřadů, nebylo z toho nic, ale dalo nám hodně 
práce Buližníka dostat do posledního autobusu na Brno. Výzkum byl dokončen, nálezy 
v mikulovském muzeu zainventovány a připraveny k vyhodnocení. Já jsem sice viděl, 
že problematika jihomoravských pozdněhalštatských malých hradisek je zajímavá, ale 
protože jsem se na toto období nespecializoval, výsledkem byly jen drobné zprávy a ka-
pitola v knize o Divákách.41 O zpracování měli zájem Petr Vitula a po něm i Jaroslav 
Peška, ale výsledek dodneška není k dispozici. 

Letních pobytů v Divákách jsem využil i k archeologickému poznání dalších lokalit 
v  okolí. Jarek Němeček objevil v  údolí zvaném „Přední kout“ malé pravěké sídliště, 
které jsme s Milošem Čižmářem publikovali.42 Ve svahu téhož údolí se nachází také 
několik malých zahloubenin zvaných „Chaloupky v lese“. Váže se k nim pověst o tom, 
že lidé z Divák v době tatarského vpádu se tam schovali. Udělali jsme tam malou sondu 
a kromě vrstvičky uhlíků jsme nenašli nic, co by potvrdilo dataci. Jednou se na toto 
místo vypravil Pepa Havlát a našel tam několik mincí z počátku 19. stol., což naznačuje, 
že se tam lidé schovali v době bitvy u Slavkova před Napoleonem.43 Nad lomem jsme 
ještě s Jarkem Němečkem zkoumali vápenku využívající lokálního ložiska vápence.44 

Jistě by stálo za to vytýčit naučnou stezku, která by nesla název „Cesta Viléma Mrš-
tíka“ a z „Mrštíkárny“ by pokračovala „Předním koutem“ k obrázku „U jelena“, dále 
k  místu, kde býval Mrštíkův jilm s  krásným výhledem na  Pálavu, odtud k  vápence, 
na „Burberk“ a zpět do Divák. Nemluvě o dalších památkách v okolí, jako je kámen 
u „Josífka“, maják, nebo pohřební kaple v bývalém zámeckém parku. Je škoda, že v Di-
vákách není zájem využít ten veliký mrštíkovský potenciál. Obr. 29. Účastníci odborné komise na diváckém Burberku
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Obr. 30. Občerstvení na výzkum v Kurdějově přivezl někdy pan děkan Fišer (první zprava) se sestrou 
(třetí zprava). Pánové Kulíšek a Kyncl jsou první a druhý zleva, Míša Pěnička stojí vedle mě jako čtvrtý 
zprava

Myslím, že archeologie přispěla k prohloubení poznatků o této mimořádné památ-
ce. Dokončeny byly i stavební práce, ale nedopadly vždy moc dobře. Například jako 
vstup na věž postavili jakousi věžičku místo toho, aby zrekonstruovali původní přístup, 
na kůru udělali nové „gotické“ okno a lidské kosti z kostnice vyvezli bez dokumentace. 
No nedalo se nic dělat, na to jsem již neměl vliv.

Konference a jejich účastníci

Velmi zajímavou součástí života archeologa byly konference. Výsledkem odborné části 
jsou sborníky a další publikované články, ale výrazná byla i společenská stránka, která 
samozřejmě upadá časem do zapomnění, a tu bych chtěl připomenout.

Hustopečskému děkanovi Pateru Fišerovi se podařilo získat nějaké prostředky na opra-
vu opevněného kostela v  Kurdějově. Jako potřebné se jevilo provést i  archeologický 
výzkum, kterého jsem se ujal. Bylo možné jej provádět jen v exteriéru, a tak jsme po-
ložili celou řadu sond, jejichž účelem bylo objasnění stavební historie této památky. 
Prací se zúčastnili pánové Kincl a Kulíšek, které jsem znal již z předchozího výzkumu 
v Morkůvkách, pan evangelický farář Jaroslav Horák z Hustopečí a také můj synovec 
Míša Pěnička z Prahy. Byla to zajímavá parta a hovory při svačině i obědě byly velmi 
inspirující. Míša jako sportovec si myslel, že s těmi důchodci toho moc neuděláme a on, 
aby zůstal v kondici, bude běhat z Kurdějova do Divák, kde jsme bydleli. Ve skutečnosti 
to dopadlo tak, že když nás přivezli autem do Divák, Míša se najedl, lehl a do večera 
spal. Pánové Kincl a Kulíšek po návratu do Morkůvek ještě museli udělat doma spoustu 
práce (Obr. 30). 

Zde je možno vzpomenout na  jednu příhodu. Na  faře v  Kurdějově bydlela paní 
Kroupová, vdova po  bývalém řediteli Domu umění v  Brně. Když jsme jednou sva-
čili, srkali kávu a pojídali zákusky, tak paní Kroupová odběhla do vedlejší kuchyně. 
Jaké však bylo naše překvapení, když zavolala: „Kulíšku, Kulíšku, pojď si pro papáníčko“. 
Pana Kulíška, sedmdesátiletého důchodce, polil ruměnec. Potichu jsem si neodpustil 
poznámku: „Pane Kulíšku, ale vy jste zde brzy zdomácněl“. Ten samozřejmě nevěděl, co 
říct. Teprve za chvíli jsme pochopili, že paní Kroupová volala na kocoura. 

Výzkum jsme zde ukončili až v létě příštího roku, ale to již ve službách brněnského 
Archeologického ústavu. V souvislosti s výzkumem jsme také vyčistili podzemní chod-
by, v nichž jsme se pohybovali zcela suverénně. Stále jsme chtěli přijít na to, jak opev-
něný areál byl zásobován vodou. Hledali jsme tedy studnu nebo cisternu. Vyčistili jsme 
od suti celý suterén věže, kde jsme předpokládali studnu, ale marně. Jednou na výzkum 
přišel i Václav Nečas, psychotronik z Křepic, s nímž jsme se znali již z diváckého vý-
zkumu a dělali různé nepříliš úspěšné, experimenty. S virgulí určil místo studny vedle 
věže. Začali jsme tam kopat a k překvapení jsme narazili na skladbu kamenů, které se 
uzavíraly do kruhu. Napadlo mě, že konečně se něco psychotronicky prokázalo. Když 
jsme ale kopali dál, zjistili jsme, že to není studna ani cisterna, ale základ šnekové-
ho schodiště k hornímu vstupu na věž. Takže jak tento opevněný areál byl zásobován 
vodou, se nepodařilo prokázat, ale jako pravděpodobná možnost se jeví, že odbočka 
z hlavní podzemní chodby vedla až na úroveň potoka a odtud bylo možno brát vodu.45 
Jako upomínku na tento výzkum mám zarámovanou fotografii kurdějovského kostela, 
zasklenou jednou šestibokou tabulkou, kterou mně dal pan Kincl. 

Výzkum opevněného kurdějovského kostela v letech 1983 až 1984
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Obr. 32. Belo Polla a Vladimír Nekuda na výzkumu v Mstěnicích roku 1978

získat dobrý přehled o  dění v  tomto oboru (Obr. 34). Problémem někdy byla délka 
referátů, protože někteří řečníci, zvláště na počátku konference, se rozpovídali tak, že 
další referující byli nabádáni ke zkrácení. Stalo se, že někdo vydržel mluvit i hodinu. 
Bylo to dost neudržitelné, takže jsme si řekli, že za nejdelší referát dostane řečník titul 
„Zlatý tlachal“ a sádrovou plastiku gotického chrliče s velikou tlamou. Dodnes mám 
schovány v materiálech z konferencí časy jednotlivých referujících. Někdo, například 
Zdeněk Smetánka, se trochu urazil, někdo, jako například Zdeněk Měřínský, říkal, že 
je na to dokonce hrdý. Skutečností je, že jeho úvodní referáty bývaly dobře připrave-
né. Postupně se rozsah referátů dostal do únosné míry. Úroveň referátů bývala různá, 
zvláště když zanícený badatel či badatelka začali popisovat rozměry jednotlivých kůlo-
vých jamek, které se podařilo objevit. Zpravidla problémem byla i promítací technika, 
která zradí, kdy může, tedy ve skutečnosti vždycky. Promítaly se diapozitivy většinou 
rozměrů 5 x 5 cm, ale Pepik Bláha obvykle přinesl větší. Diapozitiv se občas zasekl, 
potom se vyndával, potom se hledalo, kde to má navázat a tak dále (Obr. 35). Dokonce 

Každý rok se konala a dodnes koná konference archeologů zabývajících se stře-
dověkem, kterou pořádala jednou instituce v Čechách, podruhé na Moravě a potom 
na Slovensku. Zúčastňovali se jich i historikové umění a etnografové, takže tam bylo 
možné pochytit hodně zajímavého (Obr. 31). Doktor Vladimír Nekuda dal konferen-
cím určitý řád, zprvu zaměřený na středověké vesnice, ale postupně zahrnující hrady, 
města, obchod a  tak dále. Důležité je, že díky jemu a Muzejní a vlastivědné společ-
nosti v Brně, jejímž byl předsedou, se našla možnost uveřejňovat referáty ve sborníku, 
respektive časopisu Archaeologia historica, který vychází dodnes a jehož redaktorem 
byl až do své smrti 10. května roku 2006. Jeho přínos pro konstituování archeologie 
středověku na Moravě a vůbec muzejní a vlastivědné práce je obdivuhodný (Obr. 32). 

Roku 1976 se konference konala v Mikulově a měl jsem ji na starost já. Myslím, že 
se vydařila včetně společenského večera i druhého čísla Archaeologica historica, na je-
hož redakci jsem spolupracoval (Obr. 33). Pokud účastník vydržel u referátů, tak mohl 

Obr. 31. Na konferenci s Pavlem Michnou
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Obr. 34. Na konferenci v Hradci Králové roku 1975. Dáša Jelínková, Boris Novotný, Josef Unger, doktor 
Šaur a Vladimír Goš

dem vyzván, aby referát zkrátil, tak začal přednášet již cestou k řečnickému pultu, ale 
stejně vydržel skoro hodinu. Na čtrnácté konferenci v Roudnici nad Labem roku 1982 
měl ale 4. října referát, který začal v 17.47 a skončil v 18.07, tedy jen šestnáct minut. 
Kromě jiného byl členem slováckého „krúžku“ v Uherském Hradišti, uměl pěkně zpí-
vat i tancovat, no zkrátka dobrý společník. Na jedné konferenci ve Velkých Vozokanech 
jsme dostali spolu jeden pokoj. Při společenském večeru Robin náhle zmizel, a když 
jsem se o hodně později chtěl také uložit k spánku, pokoj byl zamčený. Nedotloukl jsem 
se, a tak jsem přespal zbytek noci na křesle. Ráno jsme zjistili, že Robin v noci vzal auto 
a náhle odjel. Měli jsme strach, jak ve stavu, ve kterém byl, dojel, ale nakonec dal vědět, 
že kousek za vesnicí zastavil a vyspal se v autě. Doma pak zjistil, že má klíč od pokoje 
v kapse. Možná, že to již byly příznaky jeho problémů, které mu nakonec zabránily 

Obr. 33. Na společenský večer konference v Mikulově jsem si dokonce oblékl podlužáckou vyšívanou 
košili

jsme zažili i epidiaskop, což býval obrovský přístroj, do něhož se zespodu vložil obrázek 
nebo plánek a ono jej to promítlo. Hodně to hučelo. Později to nahradily fólie a teprve 
nějakou dobu po převratu, spíše až po roce 2000, prezentace v Powerpointu. 

Na společenských večerech se nediskutovalo jen o archeologii, ale o všem možném. 
Protože jsme se měli ve skutečnosti dost rádi, tak se začalo zpívat. Obvykle začali Slováci 
a Moraváci. My, zpívající z Moravy, jsme si říkali „Mofokr“, čili Moravský folkloristický 
kroužek. Výrazným členem tohoto kroužku býval Robin Snášil, který se po studiích 
uchytil v uherskohradišťském muzeu, kde rozvinul rozsáhlou archeologickou činnost 
na velmi dobré odborné úrovni. Jednak se zaměřil na záchranné výzkumy a soutěžili 
jsme, kdo bude mít v Přehledech výzkumů více zpráv (Obr. 36). Kromě toho zkoumal 
zaniklé středověké vesnice, především Záblacany. Na jedné konferenci, když byl pře-
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Obr. 36. S Robinem Snášilem na nějaké konferenci roku 1975 

Obr. 35. Pepik Bláha s Pavlem Michnou roku 1980

pokračovat ve vědecké práci. Z archeologie se stáhl, i když jsme měli zájem s ním dále 
spolupracovat. 

Někdy zase Pepik Bláha vytáhl saxofon a začal improvizovat, bylo to zase něco jiné-
ho než lidovky, ale přesto pěkné. Zažili jsme i autorský přednes básní ze sbírky Zdeňka 
Dragouna „Říkanky k pivu, vínu, chlebu a vodě“.

Na  společenském večeru obvykle, když se již nálada jaksi rozvinula, tak Toníček 
Hejna vstal a  ztišené společnosti přednesl parodii na  vystoupení bývalého ministra 
školství a předsedy Akademie věd Zdeňka Nejedlého: „Soudruzi a  soudružky, neměl 
vždy pracující člověk na vánočním stole kapra, ale my dnes máme nejen Kapra, ale i Do-
biáše a jiní a jiné“, nebo „I kdyby nám němečtí fašisté zničili naši Litomyšl, postavíme si ji 
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Obr. 37. S Toníčkem Hejnou (třetí zleva), při návštěvě na Vízmburku

mohli podepsat, aby byla památka, což jsme udělali. Nápad se ujal a dodnes se na těch-
to konferencích podpisují ubrusy a je jich již pěkná řada. Součástí konference bývala 
i exkurze, takže jsme se dostali na významné archeologické lokality i jiné památky. 

novou, krásnější a starobylejší, ale blíže k Moskvě“, a také „Lešetínský kovář, jaká je v tom 
idea? V jedné ruce drží kladivo a v druhé kleště a to jsou ty kleště, do nichž sevřela Rudá 
armáda Němce u Stalingradu“. Za bouřlivého potlesku to končilo „Vážení občané, právě 
jsem se vrátil z Moskvy, mně tam mají rádi, opravdu mě tam mají moc rádi. Když jsem 
se tam procházel po kremelských zahradách, mě tam mají opravdu velice rádi, s naším 
milým, nezapomenutelným Josefem Visarionovičem Stalinem, tak si Moskvané povídali, 
jeden k  druhému, kdo pak se to asi prochází tady po  kremelských zahradách s  naším 
drahým Zdeňkem Romanovičem Nejedlým?“. Potom ještě někde vzal prostěradlo či 
ubrus, přehodil to přes sebe jako tógu, vystoupil na židli a s krásným přednesem začal 
řeč Cicerona proti Catilinovi: „Quousqe tandem abutere, Catilina patientia nostra…“ 
a za potlesku odložil tógu a pokračoval v  zábavě. Vzpomínám si také, že když mně 
jednou navrhl tykání, nemohl jsem si jaksi zvyknout na to, že s člověkem, jehož knihu 
o českých tvrzích jsem s úctou četl ještě na střední škole, bych si měl tykat, ale nakonec 
jsem si zvykl. Měli jsme jej velmi rádi a při příležitosti jeho šedesátých narozenin jsem 
si oblékl slováckou košili a s nějakým vínem jsme jeli s Pavlem Michnou do Prahy mu 
popřát. Také jsme jej navštívili na výzkumu hradu Vízmburku, který byl jeho pozd-
ní láskou (Obr. 37). Moc mě mrzelo, že když 26. července 1986 zemřel, nemohl jsem 
na jeho pohřeb, protože jsem musel být na výzkumu.

Těžko se také zapomíná na  konferenci v  Pezinku roku 1987. Do  Bratislavy jsme 
přijeli s Emilem Kordiovským již den dopředu, ubytovali se a uvažovali kam jít večer, 
abychom ušetřili. Zašli jsme do restaurace a dali si něco menšího, ale když Emil na jí-
delním lístku zpozoroval, že je tam mísa pro dva a není až tak drahá, dali jsme si to také. 
Druhý den, abychom ušetřili, tak jsme chtěli jít raději do kina, ale jaksi jsme se octli 
ve vinárně „U malých františkánů“, kde již byla společnost se slovenskými kolegy, takže 
jsme tam zůstali, pilo se, zpívalo se a bylo nám dobře. V tomto duchu jsme pokračovali 
po celou konferenci, až nakonec jsme zjistili, že již nemáme ani peníze na rychlík z Bra-
tislavy do Břeclavi či Brna, takže jsme museli jet osobákem. 

Nezapomenutelný a  možná i  přelomový byl společenský večer v  Hradci Králové 
roku 1995, který se odehrával v pěkné společenské místnosti restaurace jednoho ho-
telu. Na takové starobyle vyhlížející skříni tam stál model zámořské plachetnice. Na-
jednou Pavla Michnu napadlo, jestli by se do ní dalo trefit špuntem láhve sektu. Zkusil 
to, ostatní se nechtěli nechat zahanbit a zkoušeli ostřelovat plachetnici tak dlouho, až 
v restauraci zásoba sektu došla. Jestli se někdo trefil nebo ne nevím, ale nebylo to nej-
důležitější. Vypil se však všechen sekt, co měli. Podařilo se dokonce polít jeden ubrus 
červeným vínem, a aby to nevypadalo trapně, tak jsme si jej raději odnesli na pokoj, kde 
jsme byli ubytováni. Tam se pokračovalo a kohosi napadlo, že na ten ubrus bychom se 
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Obr. 39. Tomáš Durdík při výkladu roku 1978

Konferencí se také pravidelně zúčastňoval Jiří Kohoutek, který výzkumy archeolo-
gické oddělení muzea v Gottwaldově (tak se tehdy říkalo Zlínu) zaměřil na středověké 
hrady. V  tom jsme si rozuměli a  vzájemně se navštěvovali. Jiří kolem sebe vytvořil 
skupinu zájemců o hrady a archeologii, se kterými kopali a nezapomínali ani na spo-
lečenskou stránku. Ta se tehdy dostala do hledáčku Státní tajné bezpečnosti, ale nějak 
to ustáli a Jiří na konferencích pravidelně referoval o výzkumech, které nakonec mo-
nograficky publikoval.46 Je škoda, že brzy zemřel, a to po srdečním kolapsu, který jej 
potkal na konferenci na Slovensku. 

Jeden z nejkrásnějších společenských večerů se povedl v Bánské Bystrici roku 1998. 
Podařilo se najít vinárnu na náměstí, kde nás asi deset zasedlo ke stolu, a začali jsme 
degustovat. Úžasné vzorky, úžasná atmosféra a  Eva Černá to rozezpívala. Po  nějaké 
době jsme na stůl vyklopili peníze, a když se spočítaly, tak jsme měli ještě na další a de-

Obr. 38. Na konferenci roku 1981. Vpředu Saša Ruttkay, Belo Polla, Mišo Slivka, doktorka Radová, v po-
zadí Rosťa Nekuda
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Obr. 40. U cimbálové muziky s primášem Kobzíkem jsme si roku 1981 také zazpívali

pravidelným účastníkem obou součástí sympozia (Obr. 41). Jestliže na oficiální část 
mám vzpomínky především na uspořádání předsednictva, kterého bylo někdy skoro 
tak početné jako ostatní auditorium, tak na večery nelze zapomenout. Například jak 
jedna inspektorka pro kulturu pronásledovala Borise Novotného, který jí za pomocí 
nás ostatních úspěšně unikal, nebo na to, jak nás jednou doktor Zemek vyhmátl, když 
jsme místo odpoledních referátů popíjeli v jeho pracovně, nebo když jsme se s některý-
mi kolegy (byli tam i Emil Kordiovský a Pavel Michna) ubytovali v místnosti vedle sálu 
předků a na ráno se předzásobili jídlem i pitím (Obr. 42). Díky iniciativě doktora Zem-
ka však z každého sympozia vyšel sborník, do něhož se dostaly někdy i archeologické 
články. Na Zemkovu iniciativu pak navázal jako ředitel archivu Emil Kordiovský, který 
však již nepovoloval při sympoziu takovou volnost jako dříve a po půlnoci nás, kteří 
jsme měli ještě chuť pokračovat, nelítostně vyhazoval. Emil musel také zachraňovat 
existenci tohoto sympozia, které se představeným okresu zdálo být málo ideologické, 

gustovali již přímo ve skladu. Byl jsem tehdy ubytován na kolejích univerzity asi 2 km 
do kopce z města, a tak v noci, nebo spíše nad ránem, jsem se vydal na cestu a zkrátil 
to přes hřbitov a v dobrém došel. Byl to tehdy takový krásný zážitek z pravého kolegi-
álního kamarádství.

Součástí konferencí bývaly i exkurze, při nichž bylo možné poznat hodně zajímavé-
ho přímo v terénu (Obr. 38). 

Nelze zapomenout na zasvěcené výklady Tomáše Durdíka na hradech, které začínal 
svým typickým: „Vážení přítomní…“ a nezapomněl upozornit, že oproti Dobroslavě 
Menclové má na lokalitu jiný názor (Obr. 39). Tomáš se stal nejvýznamnějším „caste-
llologem“, to je badatelem o hradech v Čechách a měl obrovský přehled o dění v tomto 
oboru, který presentoval nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí. Jeho dítětem je časo-
pis Castellologica bohemica, kterému věnoval nemalé úsilí a dovedl jej na vysokou úro-
veň. Příspěvků z Moravy tam nebývalo mnoho, takže mě Tomáš žádal o příspěvky, jak 
říkal „třeba o takovém tom něčem, co se našlo tam někde“. Měli jsme spolu spor o termín 
„hrádek“, který on neuznával a viděl pod ním jen malý hrad, ale to nic nebránilo naší 
spolupráci. Když jsem byl v Praze, tak jsem nezapomněl jej navštívit v pracovně v pod-
kroví archeologického ústavu a připomenout mu, že by měl publikovat celý výzkum 
manského domu na Křivoklátu, což stále odkládal. Nakonec přijal jako profesor ještě 
vedoucí místo na katedře archeologie v Plzni, ale to patrně již bylo moc, a tak v rámci 
jedné konference náhle zemřel. V bádání o hradech v Čechách po něm zůstalo místo, 
které se jen postupně zaceluje. 

Protože konference se konaly na podzim, tak Mirek Plaček, kromě zasvěcených re-
ferátů o hradech na Moravě, pravidelně přivezl kanystr burčáku, který se večer kon-
zumoval. Z  badatele, který se nejdříve věnoval opevněným kostelům, se vypracoval 
na nejlepšího znalce moravských hradů a  tvrzí, které soustavně navštěvoval a doku-
mentoval. Výsledkem jeho práce pak bylo encyklopedické dílo.47 Velmi si vážím toho, 
že jeho knihu jsem dostal s  věnováním: „Příteli doc.  Josefu Ungerovi, coby spoluotci 
zakladateli taky pokračovatel Mirek Plaček“. Zájem o hrady u něj přesáhl hranice České 
republiky a zasáhl na Slovensko a do dalších regionů.

Významnou každoroční akcí v Mikulově bylo od roku 1969 Mikulovské sympo-
zium, jehož otcem byl ředitel archivu doktor Metoděj Zemek, velmi aktivní a činoro-
dý člověk, námi zvaný Metud. Nejenže v roce 1969 uskutečnil první sympozium, ale 
v následujících letech za změněné politické situace sympozia udržel. Akce se konala 
vždy na podzim v době burčáků a nedílnou součástí, kromě dopoledních i odpoled-
ních referátů, bylo i  přátelské setkání v  sále předků na  zámku, spojené s  konzuma-
cí švédských stolů a cimbálovou muzikou Břeclavan (Obr. 40). Samozřejmě jsem byl 
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Obr. 42. Na konferenci s Emilem Kordiovským

Jednou se také stalo, že nějakým způsobem se začala zpívat ona cyrilometodějská 
poutní píseň „Bože cos ráčil před tisíci roky…“ Někdy se považuje za archeologickou 
hymnu, protože tito bratři tím, že vykopali ostatky papeže sv. Klimenta, byli tedy také 
archeology. Některým přítomným se to nezdálo, a tak začali zpívat onu revoluční píseň, 
v níž také zní „…i kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, rudý prapor zavlaje“. 
No a bylo po náladě.

Další, každoročně konanou akcí, byla konference muzejních archeologů. Po úvod-
ní části, v níž se spíše mluvilo o tom, co by se mělo dělat, než o tom, co se udělalo, ná-
sledovala diskuse. Přínosem býval aktuální adresář muzejních archeologů v Čechách 
a na Moravě. Všichni se těšili na exkurzi, takže jsme se dostali na mnoho archeologic-
kých pracovišť se zasvěceným výkladem.

Třetí každoroční akcí bývalo setkání archeologů zabývajících se středověkou ke-
ramikou v  Opavě. Doktor Jaroslav Král akci zorganizoval tak, že většina účastníků 

Obr. 41. Na mikulovském sympoziu roku 1982 se Zdeňkem Měřínským

ale s pomocí akademika Poulíka se mu to podařilo. Akademik byl potom každoroč-
ně zván na sympozium, kterého se velmi rád zúčastňoval. Jednou na sympozium byla 
pozvána také docentka Saša Dušková, která měla velmi dobrý referát vycházející z její 
celoživotní praxe. Z Brna ji i Poulíka přivezlo auto a počítalo se s tím, že je také odveze 
zpět. Společenský večer se rozběhl tak, jak bylo zvykem, a zvláště akademik se do toho 
plně vložil. Po nějaké době však paní docentka již pocítila únavu a začala se ptát, kdy se 
pojede do Brna. Emil to sdělil opatrně akademikovi, který na to reagoval slovy: „Proč 
raději nesedí doma, je mladší než já!“ a nějakou dobu ještě pokračoval v zábavě, ale na-
konec přece jen zvítězila jakási dvornost a ohleduplnost a oba v době přiměřené jejich 
věku byli odvezeni do Brna.
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Brzy kluci začali volat, že příkopy již vidí, ale otec na ně zavolal, že to má být ještě dál. 
Když ale přišel na  místo, tak na  vlastní oči uviděl opravdu příkopy obklopující cel-
kem malou plochu. Když se pochlubil s tím, že jeho synové našli nějaké malé hradisko 
na Pálavě na turistické cestě, po které prošly tisíce turistů a stovky archeologů, tak jsme 
se rozhodli tam udělat malou sondu v příkopu. Našli jsme v ní jen zlomky pravěké ke-
ramiky, takže jsme usoudili, že lokalita souvisí s mladobronzovými hradisky na Pálavě, 
ale dnes o tom nejsem skálopevně přesvědčen, protože polohou i velikostí by se mohlo 
jednat o obléhatelské středověké opevnění.48 Asi by si lokalita zasloužila další bádání. 
Byl jsem s Jiřím Mertou v kontaktu až do jeho smrti roku 2015.49 Jeho synové, s který-
mi navštěvoval archeologické výzkumy, se v archeologii výrazně uplatnili. David jako 
ředitel Archaie a Ondra v Technickém muzeu pokračuje v otcových stopách.

Roku 1981 se podařilo vydat spolu s Vladimírem Nekudou knihu „Hrádky a tvr-
ze na Moravě“, která jednak vycházela z Nekudových excerpcí písemných pramenů, 
jednak z mé diplomové a dizertační práce.50 Tehdy to bylo první souhrnné dílo o mo-
ravských hrádcích a tvrzích na úrovni tehdejšího poznání, které je dnes již v mnohém 
překonané. Při dokončování této knihy jsem dostal díky Vladimíru Nekudovi mož-
nost služebním autem brněnského muzea objet některé tvrze a vyfotit je pro publika-
ci. Jednou jsme přijeli k jedné tvrzi a já jsem hledal vhodné místo, odkud by se dala 
vyfotografovat. Vstoupil jsem na pozemek zcela zarostlý plevelem a křovím, ale vtom 
přiběhl majitel a sdělil mně, že jsem vstoupil na soukromý pozemek a vstup povoluje 
on. Omluvil jsem se, udělal fotku a mizel. Řidič auta však na to reagoval slovy: „Nám 
nezbývá, než vám k tomuto pozemku pogratulovat!“ Vyplývá z toho, že již tehdy, před 
převratem, byl vlastnický vztah k půdě silný. 

Léta, která jsem pracovně prožil v mikulovském muzeu, musím hodnotit kladně. 
Měl jsem velmi dobré ředitele, jak Milenu Horňanskou, tak Miroslava Zbořila, kteří 
mně umožnili dělat to, co jsem chtěl. Vzhledem k tomu, že jsem neaspiroval na žádnou 
funkci, tak jsem nikomu nepřekážel, a protože jsem tam byl jediným archeologem, tak 
také nikdo nepřekážel mně. Měl jsem také možnost být v pravidelném kontaktu s ar-
cheologickými pracovišti v Brně a sledovat odbornou literaturu. Myslím, že v archeo-
logických sbírkách muzea jsem zanechal dobrou stopu. Práce muzejního archeologa 
měla tři části. Co se týká sbírek, tak jsem uspořádal sbírky tak, že bylo možné se v nich 
orientovat a doplnil je o nálezy z nových výzkumů. V presentaci pro veřejnost jsem 
se podílel na vytvoření tří expozic, a to na Pohansku, v Dolních Věstonicích a v Klo-
boukách u Brna, a také jsem uspořádal několik výstav. Proslovil jsem na různých mís-
tech určitě desítky přednášek. Významná byla i  spolupráce se zájemci o archeologii. 
Po stránce odborné jsem vedl několik rozsáhlejších výzkumů (Pohořelice-Klášterka, 

přinesla nějakou keramiku nalezenou při výzkumu, která se rozložila na stole, a nefor-
málně se diskutovalo. Samozřejmě nechyběl společenský večer, často „U Božího oka“, 
kde jsme si dělali starosti, zda nás tam nesleduje STB, ale místní znalec Jaroslav Král 
říkal, že ty, co tam jsou, dobře zná a ti k bezpečnosti mají daleko a spíše jsou na opačné 
straně barikády. Říkal také, že má často problém s cestou z práce domů, protože musí 
projít kolem dvou restaurací „Scylly“ a „Charibdy“, a je těžké se oběma vyhnout. 

V Opavě jsme jednou bydleli v hotelu Orient a s Pavlem Michnou a Emilem Kor-
diovským jsme měli apartmá. Bylo dosti veliké, takže tam mohli přijít i další. Otevřela 
se nejdříve jedna láhev vína a povídalo. Vtom se rozlétly dveře a vešli tři slovenští arche-
ologové – Jozef Hoššo, Michal Slivka a Dušan Čaplovič a začali: „Aj vy Čehúni, Čehúni, 
popíjáte si tady a povesili ste nám Tisa aj Klementisa…“. Zůstali jsme štajf a řekli si, co 
to sem proboha ze Slovenska poslali. Když ale pokračovali „…ale Husáka si povesíme 
sami“, bylo jasné, že je to naše krevní skupina, a tak od té chvíle jsme toho ještě hodně 
napovídali a vypili. Dnes si možná neuvědomujeme, že takové řeči byly tehdy velmi 
nebezpečné. Kdyby nás někdo udal, tak bychom si možná chvíli poseděli v kriminále, 
a dnes měli výhody spojené s rehabilitací. 

Součástí těchto setkání bývaly exkurze do hrnčířských dílen a na různé památky. 
Vzpomínám si, jak jednou jsme vyjeli za mlhavého rána z Opavy, a kdesi na  silnici 
mezi stromy stopuje autobus jeden nejmenovaný archeolog, zvaný Buližník. Autobus 
zastavil, on nastoupil a na otázku, jak nás našel, řekl, že počítal s  tím, že tudy poje-
deme. Večer potom na zastávce místní dopravy štěkal na psa a málem jej pokousal, 
málem zapálil hotel a ráno již Buližníka nebylo. Byla to pěkná setkání, která k poznání 
středověké keramiky hodně přinesla, ale po převratu, když se měnila celá organizace 
archeologie, ustala. 

Brněnské technické muzeum se stalo domovskou institucí Jiřího Merty, který se 
začal věnovat archeologii technických památek. Byl to zcela nový obor a on jej úspěš-
ně rozvíjel. Jednou jsme se domluvili, že by neškodilo uspořádat nějakou konferenci. 
Protože konferencí bývalo na podzim hodně, tak jako vhodný termín se jevil čas po Vá-
nocích, kdy badatelé budou mít chuť se opět s novými poznatky představit odborné 
veřejnosti. Technické muzeum tomu bylo nakloněno, a tak se konference začaly pravi-
delně realizovat tehdy ještě v muzeu na Orlí. Jiří dbal na to, aby byly hodně neformální, 
a zajistil také vydání referátů. Konference se konají dodnes a výsledky jsou publikovány 
tiskem v periodiku Archaeologia technica. Zájem o archeologii přenesl i na syny Da-
vida a Ondru, které jsem znal od malička, když s otcem navštěvovali místa, kde jsem 
kopal. Jednou, když s nimi byl na Pálavě a šli od Děviček na Děvín po turistické cestě, 
tak klukům řekl, že přijdou také k pravěkému hradisku, aby dávali pozor na příkopy. 
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Bylo to někdy na jaře, nebo spíš až v létě roku 1983, když jsem jel v neděli odpole-
dne z Dolních Věstonic, kde jsem pomáhal při provázení v muzeu. Ve vlaku z Šak-
vic do Brna mě potkal Miloš Čižmář, který jel z výzkumu na Novomlýnských ná-
držích. Slovo dalo slovo a  on se zeptal, jestli bych nechtěl jít do  Archeologického 
ústavu v Brně, protože se tam uvolnilo místo po zemřelém Borisovi Novotném. Bylo 
to pro mne překvapení, ale v  podstatě jsem souhlasil. V  mikulovském muzeu to 
nebylo špatné, ale dojíždění mě již unavovalo. Miloš to domluvil tak, že mě pozvali 
na Archeologický ústav. Přišel jsem tam do shromáždění, kde bylo více vědeckých 
pracovníků, a akademik Poulík se mě zeptal na můj názor. Začal jsem rozvíjet své po-
žadavky tak, abych mohl dokončit, co mám v Mikulově rozdělané a podobně. Poulík 
se netvářil nikterak nadšeně a po skončení mně Zdeněk Klanica, do jehož oddělení 
bych měl být zařazen, na chodbě řekl, ať neblbnu, že starej je naštvanej a že si stejně 
budu dělat, co budu chtít. Věděl jsem, že situace v ústavu je složitá, že jsou tam různé 
kliky, na  jedné straně Klanica jako vedoucí preferovaného výzkumu v Mikulčicích 
a  možný nástupce Poulíka, a  na  druhé straně skupina mladých archeologů v  čele 
s Čižmářem a Stuchlíkem, kteří se zaměřili na výzkumy v souvislosti s vodním dílem 
na  Dyji. Kromě toho tam byli pracovníci, kteří se cítili ukřivdění, protože nebyli 
preferováni a neměli takové publikační možnosti. Když jsem o případném odchodu 
z mikulovského muzea oznámil ředitele Zbořilovi, tak mi řekl, že je škoda, že mne 
ztratí, ale že s  tím jaksi počítal. S  mikulovským muzeem jsem se pěkně rozloučil 
na přátelském posezení, kde jsem řekl, že moje odcházení bude postupné, protože 
v Mikulově jsem nechal kus svého života a práce (Obr. 43). Na doporučení Miloše 
Čižmáře mě v muzeu nahradil Jaroslav Peška, který tam zanechal také kus práce, ale 
zvláště objev hrobky germánského „krále“ u Pasohlávek mu otevřel kontakty s vý-
znamnými evropskými pracovišti. Své organizační schopnosti potom využívá přede-
vším v Olomouci.

V brněnském ústavu jsem tedy nastoupil s platem 3200 Kčs měsíčně od 1. září 
1983 a jako pracoviště mně byl určen Dornych, kde jsme měli k dispozici přízemní 
pavlačový byt se záchodem na  chodbě, který jednou zamrzl a  popraskal. V  jedné 

V brněnském Archeologickém ústavu 
mezi léty 1983 až 1993

Žabčice – zaniklá ves Koválov) a řadu menších i větších výzkumů vyvolaných stavební 
či zemědělskou činností. Výsledky těchto výzkumů jsem zpracoval do formy nálezo-
vých zpráv, katalogu nálezů a odborné publikace. Takže na mikulovská léta rád vzpo-
mínám.

...situace v ústavu je složitá... 
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místnosti jsme seděli tři. Mělo to výhodu, že jsme si tam chodili, jak jsme chtěli 
a nebyli ředitelství na očích. Jak se tehdy, jako parafráze Ažajevova románu „Daleko 
od Moskvy“, říkalo „je dobré být daleko od Moskvy“. 

Tehdy jsme si s některými mladšími kolegy zařídili doučování z němčiny. Konalo 
se jednou týdně ráno ještě za tmy, a tak jsme se zdokonalovali v tomto jazyku. Mohu 
říci, že němčina byla pro mě nejdůležitějším cizím jazykem a celkem bez problému 
čtu odbornou literaturu, ale hovořit je již problém, protože jsem měl jen málo mož-
ností praxe v cizině. Přesto se německy domluvím. Angličtinu jsem moc nepotřebo-
val a moje snaha se jí doučit příliš nevyšla. Zdůvodňoval jsem si to tím, že angličtina 
je vlastně jakási směs nářečí z odlehlého ostrova, špatně převedená do písemné po-
doby a piráty roztahaná po celém světě, ale je mně jasné, že bez tohoto jazyka se již 
mladší generace neobejde. Jen škoda, že se zanedbala ruština, takže ti mladí neznají 
ani azbuku, a jsou odříznuti od poznatků archeologie na obrovských územích. 

Po nějaké době získal ústav prostory v patře v jednom domě na Veselé ulici. Bylo 
nás tam již více, ale v  jedné kanceláři s výhledem na Českou jsme seděli tři – Ru-
dolf Procházka, Jiří Svoboda a  já. V  podstatě se tam nic pořádného dělat nedalo, 
ale na stroji opisovat vlastní články pro tisk šlo. Byla zde ustanovena i vrátná, která 
měla kontrolovat docházku, ale dalo se to nějak zařídit, takže jsem se snažil po obědě 
zmizet a něco vážného dělat doma. Na České pod okny proudili lidé a na římsách 
protějšího domu žili holubi, takže Rudolf jednou sdělil, že se již stává odborníkem 
na jejich sexuální život. 

Na ústavu jsem byl pověřen některými výzkumy. Například hned po nástupu jsem 
musel nějak zdokumentovat výkop, který pro nové studio dělala televize na Typosu. 
Výkop ležel v parku a našel se tam základ jednoho bastionu. Situace neumožňovala 
větší pozornost, takže jsem vše zdokumentoval a zmizel.

Zajímavější však byl výzkum pohřebiště z 9. stol. v Morkůvkách, kde jsme dostali 
k dispozici domeček od Hradečných, který jsme upravili tak, aby se tam dalo bydlet, 
ale o stodole manželka řekla: „Je to div, že nespadla, když stála na klacku celá pode-
přená červotočem“. Při planýrování kopce zvaného „Hotařský kopec“ roku 1984 byly 
narušeny kostrové hroby a bylo třeba zachránit, co se dalo. Podařilo se mně aktivovat 
naše spolupracovníky pány Kincla, Kulíška a také Herbena, synovce spisovatele Jana 
Herbena. Po skrývce povrchové vrstvy buldozerem jsme začali preparovat a doku-
mentovat jednotlivé hroby. Jednou jsem musel jet do Brna něco zařídit, a když jsem 
druhý den přišel na výzkum, byl tam již vypreparován hrob s mečem, sekerou, ko-
pím, ostruhami a dalším inventářem. Hrob s mečem byl něco mimořádného, takže 
jsem rychle telefonoval do Brna, odkud přijel Zdeněk Klanica, pochválil mě a sdělil, Obr. 43. Na rozloučení jsem dostal od pracovníků muzea i „mamutí oblek“
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ce, Rokštejn, Kralice a jiné. Wolfgang mně také pomáhal s dokumentací v Kurdějově, 
kde jsem dokončoval výzkum kolem kostela, a protože se nemohl dívat „na ty kořín-
ky“, koupil sadařské nůžky. Byl zvyklý na precizní preparaci výzkumu s heslem: „Pu-
tzen, putzen und weiter putzen“ (Čistit, čistit a zase čistit). Pro nás požehnáním bylo, 
když si u sousedů prase zlomilo nohu a muselo se zabít. Protože bylo léto, nezbývalo 
než ze zabijačky hodně zkonzumovat, a tak jsme měli polévku, jitrnice, škvarky a dal-
ší. Na podzim jsem v Morkůvkách oslavil také svoje čtyřicáté narozeniny a byli jsme 
tam i na hodech. Rozloučili jsme se pěkným posezením ve vinném sklípku u Malinků. 
S Schwabenickými jsme udržovali dobré vztahy. Byli jsme několikrát v Altmittweidě 
a oni u nás. Wolfgang se propracoval na znalce jihomoravských vín až tak moc, že se to 
manželce Marii přestalo líbit, protože i po konzumaci vína jezdil autem a ona se strašně 
bála. Další využívání domku v Morkůvkách nebylo však možné, protože na podzim již 
začínal několikaletý výzkum v Lelekovicích, o němž budu informovat zvlášť.

Ředitel ústavu akademik Josef Poulík měl velikou autoritu, byl dobře zapsán 
v akademických i politických kruzích a svých styků používal často k pomoci někomu, 
kdo to potřeboval. Mně takto pomohl, když jsem měl spory s ONV Břeclav. Někdy 
jsme si říkali, že na archeologickém ústavu je to jako na byzantském dvoře s císařem, 
kategoriemi úředníků a patřičnými intrikami. Jednou Poulík říkal, že způsobům, jak 
jednat, jej naučil Jaroslav Böhm, ředitel pražského archeologického ústavu. Z kapsičky 
u  saka mu prý trčela nejméně jedna stovka a  nejednal s  podřízenými, ale vždy jen 
s nadřízenými. Poulík vždy zdůrazňoval, že nebude jednat s nějakým „punťou“. Nevím, 
jestli to bylo vždy dobré, protože někdy právě ti „punťové“ rozhodují. 

Pamatuji si také, že jednou, když jsem čekal v předpokoji u sekretářek, kdy mě aka-
demik přijme, vyšel z pracovny s vysoce rostlým člověkem evidentně od bezpečnost-
ních orgánů a  zřejmě dokončoval ještě rozhovor týkající se problémů Pepika Bláhy, 
který vedl výzkum na staveništi obchodního domu Prior v Olomouci. Našli tam velmi 
zajímavou situaci, patrně rotundu, a  chtěli posunout termín zahájení stavby, což se 
ohodnotilo jako činnost bránící socialistické výstavbě, a jak studenti, kteří si dovolili 
uspořádat podpisovou akci, tak i Bláha měli veliké problémy. Poulík tehdy pravil: „Sou-
druhu majore, musíme to chápat jako takovou mladistvou zaujatost a  nerozvážnost“. 
Následky to však mělo. Bláha byl zbaven místa vedoucího a studenti byli také postiženi. 
Jaromír Ondráček, který byl náměstkem ředitele, mně tehdy řekl: „Ten Bláha si to pěkně 
zavařil, teď abychom ho z toho tahali a až se to obrátí, tak bude slavný.“

O tom, že politická situace nebyla v té době jednoduchá, svědčí například článek 
otištěný pod jménem jednoho pracovníka památkové péče v  novinách Tribuna 38 
z  roku 1984, který kritizoval zaměření ochrany památek. Cituji: „…co je především 

Obr. 44. Se Zdeňkem Klanicou (uprostřed) u hrobu s mečem na Hotařském kopci u Morkůvek

ať to co nejlépe doděláme (Obr. 44). Stalo se, zachránili jsme, co se dalo, a po nějaké 
době jsme výsledky se Zdeňkem Měřínským publikovali.51 Když jsme publikaci připra-
vovali, tak mi Zdeněk napsal, abych mu poslal k jednomu hrobu údaje o pohlaví a stáří. 
Napsal jsem mu to na  korespondenční lístek, na  který manželka připsala: „Zdenku, 
pohlaví si nech a stáří přijde samo“. 

V Morkůvkách jsme domek využívali jen jeden rok, ale i tak jsme tam s rodinou za-
žili pěkné chvíle. V létě za námi přijela rodina archeologa Wolfganga Schwabenického 
z Altmittweidy v NDR. S nimi jsme projeli některé archeologické lokality jako Mstěni-
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několik společných článků a při různých příležitostech, například redakční radě časo-
pisu Pravěk, se setkáváme dosud.52 

Byl jsem také jmenován do redakční rady časopisu Archeologické rozhledy, jejíž 
schůze se konaly v Praze několikrát za rok. Nemohu říci, že bych se všech jednání zú-
častňoval, ale poměrně často jsem do Prahy jel a využil toho ke studiu literatury v dob-
ře zásobené ústavní knihovně. Vedle jednání o obsahu i koncepci časopisu jsem psal 
posudky na různé články. My z Moravy jsme obvykle přivezli nějakou láhev vína, které 
ani v redakci nechybělo, a diskuse byly zajímavé, konkrétní a výsledkem bylo vždy nové 
číslo časopisu. Trochu se mě dotklo, když ke mně roku 2014 přišla zpráva, že ředitel 
pražského archeologického ústavu jmenoval novou redakční radu, v níž jsme s Hon-
zou Klápštěm již nebyli. Hodilo se, aby ředitel alespoň poděkoval. Nadále jsem však 
s redakcí a redaktorem Martinem Ježkem v dobrém přátelském vztahu a do časopisu 
přispívám především recenzemi. Snažil jsem se po nějakou dobu dokonce psát redakci 
nějaké reflexe, ale asi o to nikdo nestál. Svého času tento časopis vycházející šestkrát 
ročně, přinášel aktuální zprávy a také anotace nové literatury, především z knihovny 
pražského archeologického ústavu. Pro nás, kteří jsme neměli takový přístup k litera-
tuře, to bylo velmi dobré. Dnes je již koncepce jiná a v podstatě se v Archeologických 
rozhledech tisknout velmi kvalitní články podobně jako v Památkách archeologických, 
takže rozdíl mezi těmito periodiky se více či méně setřel. 

Také v brněnském archeologickém ústavu se ledacos slavilo, například oblíbený byl 
Mezinárodní den žen 8. března. Odpoledne ženy dostaly kytičku, nějakou drobnost, 
možná i přípitek. Někdo z představenstva ocenil jejich přínos ke zdárnému chodu pra-
coviště a kolem třetí hodiny se ženy vytratily, aby něco udělaly doma. Muži, aby tento 
svátek nebyl nějak podceněn, zůstali u konzumace jídla a pití často do pozdních večer-
ních hodin. 

V listopadu 1989 události nabyly rychlý spád. Začalo to v neděli 18. listopadu, když 
jsme s  manželkou šli do  Domu umění, kde tehdy účinkovalo Divadlo na  provázku, 
na jehož představení zakoupila ústavní organizace ROH vstupenky. 

Zde je možno napsat něco o tom co bylo ROH (Revoluční odborové hnutí). Pře-
devším nebylo ani revoluční, ani odborové a dokonce se ani moc nehýbalo. Byla to 
v podstatě taková organizace, jejímiž členy byli takřka všichni zaměstnaní lidé v repub-
lice, která se zabývala kulturou a rekreací pracujících. Občas se sice vybíraly příspěvky 
na fond solidarity, o nichž nikdo nevěděl, kam jsou směřovány, ale jednalo se v pod-
statě o takový test, co si lidé ještě nechají líbit. Samozřejmě jsme tam vždy něco dali. 
Zajímavější byly rekreace a různé dotované, takže cenově přístupné, zájezdy. Mohu říct, 
že jsem této možnosti hodně využil. Například ještě v mikulovském muzeu kde za-

objektem naší péče a pozornosti. Jsou to především kostely, kláštery, svaté kříže, sochy 
svatých (dokonce i takových nepřátel českého národa, jako byli Jan Nepomucký a svatý 
Vojtěch), morové sloupy, hrady, zámky, tvrze a jiná sídla feudálů, paláce a vily kapita-
listů, dřevěná vesnická stavení velkých sedláků – kulaků, interiéry zámožných měšťanů, 
upomínkové a písemné pamětihodnosti těch různých lokajů, sluhů a služebníčků feudálů 
a kapitalistů v oblasti umění…. A tento stav, tato móda zaměřovat pozornost na památ-
ky ve  své podstatě třídně nepřátelské, se nutně musí obrážet v postojích veřejnosti….V 
brožurách pro širokou veřejnost, jako je například hrad Helfštýn …se to šlechtou, biskupy 
a profesionálními vrahy z řad rytířů jen hemží….Věřím, že můj příspěvek probudí mé 
kolegy…k diskusi, která by měla vést k nápravě praxe památkové péče u nás, k zvýšení 
úcty a vážnosti péče o třídně pozitivní památky, k odstranění disproporcí v počtu pamá-
tek třídně pozitivních a třídně negativních… ve prospěch památek třídních, k výrazné-
mu zmenšení pozornosti a prostředků třídně nepřátelským památkám…“ Ovšem tento 
názor byl přece jen anomálií, protože akademik Poulík několikrát říkal, že zkoumat 
velkomoravské kostely mu nikdo nezakazoval, a také mně nezakázal zkoumat „třídně 
nepřátelský“ hrad v Lelekovicích, nebo kostel na zaniklých Divicích. 

Jednou Janu Vignatiovou napadlo, že by bylo dobré uspořádat archeologický ples. 
Sešel se přípravný výbor, který se dohodl, že by ples mohl být v Brně na Myslivně pro 
archeology z  celého Československa. Staříček, jak jsme říkali akademiku Poulíkovi, 
s tím souhlasil, a tak začaly přípravy. Já jsem byl pověřen zajištěním autobusu, který by 
účastníky jednak přivezl odpoledne na Myslivnu a jednak je potom v noci odvezl z My-
slivny do města. Při jednání na dopravním dispečinku mně sdělili, že to nejde, protože 
by prý museli stáhnout nějaký autobus z provozu, čímž by se ohrozila celá městská 
doprava. Vzhledem k tomu, že jsem měl k dispozici nějaký fond, tak jsme se nakonec 
domluvili. Archeologů se na  tuto akci sjelo hodně. Aby se neřeklo, že je to ples, tak 
to muselo být zasedání v souvislosti s nějakým výročím a budováním. Na odpolední 
jednání byli pozváni různí funkcionáři z KNV a KV KSČ, s nimiž někteří již předem 
popíjeli. Staříček Poulík měl potom referát, z něhož zůstala v paměti věta: „My arche-
ologové musíme kopat, dokud je ruka Páně“, potom si uvědomil, kdo to tam také sedí, 
takže dodal „tedy pracujícího lidu, otevřená“. Samozřejmě jsme smích ututlali. 

V Archeologickém ústavu jsem navázal také bližší spolupráci se Standou Stuchlí-
kem, který se z muzea ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, přesunul do Brna. Navštěvoval 
nás i s manželkou Janou, takže jednou před Vánocemi spolu s manželkou Marií pekly 
cukroví a Jana ji naučila dělat sýrovou roládu. Na jejich svatbě jsem byl i za svědka. 
Prožívali jsme s nimi i starosti a radosti s fenkou Ajkou, kterou se marně snažili „přivést 
do jiného stavu“. Předčasná smrt Jany nás velmi zaskočila. Se Standou jsme zpracovali 
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akce, kde bych měl také být, takže jsem vystoupil z „ilegality“ a jel do Brna. Také dcera 
Jana jako studentka prvního ročníku na vysoké škole se zapojila do stávky a do psaní 
letáků. Našli jsme tedy trikoloru, kterou jsme měli od roku 1968 schovanou, a dali 
jí to. V ústavu vzniklo Občanské fórum a v souvislosti s tím jsem se dostal dvakrát 
do Prahy. Jednou na schůzi odborů a jednou na schůzi ČSAV. Byli tam i Šik a Hájek, 
které jsem poprvé mohl vidět živé. Jinak to pro nás nemělo moc význam, protože 
z Brna jsem musel jet vlakem velmi brzy ráno, a když jsem rozespalý přišel na schůzi, 
Pražáci měli již všechno připravené a po nás se chtělo, abychom jen v pravou chvíli 
zvedli ruku. 

Uvolnění cest na západ se využilo tak, že odbory objednaly autobus na návštěvu 
Vídně, kam jsem jel s manželkou. Po osmihodinové cestě, vyplněné především čeká-
ním v Mikulově před hranicemi, jsme se dostali do Vídně. Prohlédli jsme si Umělec-
kohistorické muzeum, kde vstup pro občany z Československa byl zdarma, střed měs-
ta, pojedli u McDonalda a v devět večer jeli do Brna, kam jsme přijeli kolem půlnoci. 
To byl jen počátek proměny, která začala až následujícího roku.

Tu „sametovou revoluci“ asi mnohem lépe prožil náš soused popelář Vilda, bývalý 
příslušník Veřejné bezpečnosti, kterého vyhodili, protože dal náčelníkovi „do řepy». 
Jakmile začaly v Praze demonstrace, tak tam odjel, a když se po týdnu s  trikolórou 
na klopě vrátil, byl zcela nadšený. Říkal: „Demonstrovali jsme a chlastali celý den. Ani 
nevím, vedle které p*dele jsem v noci spal, ale bylo to úžasné“. Za neodsloužené dny 
dostal sice pokutu, ale zřejmě zažil něco, na co nelze zapomenout.  

Na ústavu se s funkcí ředitele rozloučil akademik Poulík. Jednou mně řekl: „Jozífku, 
že jsme ale ten socialismus jenom neproplakali?“ Já jsem opáčil: „S Vámi, pane profe-
sore, opravdu ne“. Celkem v pohodě a patřičné úctě žil ještě až do roku 1998 a v po-
sledních letech s ním Zdeněk Čižmář natáčel paměti, které snad jednou také budou 
zveřejněny.53 

Někdy v té době se začala sledovat sociální situace rodin s dětmi. Vzhledem k tomu, 
že z jednoho ne moc vysokého platu jsme žili čtyři, spočítal jsem si, že pokud bych měl 
o stovku menší plat, měl bych nárok na sociální dávku ve výši dvou stovek. Samozřej-
mě tehdy stokoruna byla více než tisíc dnes. Zašel jsem tedy za náměstkem ředitele 
Jaromírem Ondráčkem a požádal ho, aby mně o stovku snížili plat. Protože všichni 
chtěli zvýšení platu, byl velmi překvapen a řekl: „Co blbneš?“ Vysvětlil jsem mu to a on 
zařídil, aby mně plat zvýšili o dvě stovky. Asi bylo trapné, aby pracující vědecký pra-
covník ve středních letech žádal o sociální dávky.

Bylo zřejmé, že politický převrat přinese mnoho změn. Především nebylo již únos-
né, aby se Zdeněk Klanica stal z politických důvodů ředitelem, a tak svoje angažmá 

městnanci vinaři nechtěli odjet od vinohradu, zájem o rekreace byl minimální, tak jsme 
s paní Jiřinou Pickovou, muzejní ekonomkou, jeli na rekreaci do Bulharska na Zlaté 
písky, odkud bylo blízko do Nesebru, který jsem si mohl důkladně prohlédnout. Další 
takový zájezd byl letecky do Berlína s návštěvou muzeí. S rodinou jsme byli na týden-
ní rekreaci v Beskydech, v  Jánských Koupelích u Opavy, Mariánských Lázních nebo 
na Slovensku v Liptovskom Svätom Jáně. Mohu říci, že s bídnými příjmy od zaměstna-
vatelů bychom se na mnoho míst tehdy jinak nedostali, takže na ROH mám jen dobré 
vzpomínky. 

V Archeologickém ústavu jsem u  této organizace měl funkci agitátora, což spo-
čívalo v  tom, že jednou za čas jsem dostal balíček různých propagačních materiálů 
na krásném křídovém papíře, které se měly rozvěsit tak, aby probouzely souhlas poli-
tikou strany a vlády. Samozřejmě jsem to nikde nerozvěšoval, ale plakáty formátu A3, 
které byly potištěné jen z  jedné strany, jsem přehnul a vytvořil z nich jakési složky, 
do nichž jsem vkládal papíry s poznatky ukládanými v soukromém archivu. Možná, 
že jednou to bude pro ty, kdo se dostanou k mému archivu, docela zábavné. K různým 
výročím, jako VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce), nebo výročí narozenin V. I. 
Lenina, bývalo zvykem uzavírat socialistické závazky, což někdy znamenalo, že vědec-
ký pracovník napíše nějakou nálezovou zprávu. Archeologickému ústavu se dokonce 
podařilo získat čestný titul „Pracoviště VII. Všeodborového sjezdu“, což bylo vytiš-
těno i na úředních obálkách ústavu. V cizině tomu asi vůbec nerozuměli a na adresu 
ústavu připisovali „Pro co vi ste…“. 

Tolik tedy o ROH a nyní k tomu, co se dělo v Domě umění 19. listopadu 1989. Nej-
dříve se čekalo před budovou, že prý nemohou najít klíče. Místo představení nám však 
přečetli prohlášení herců, že se připojují ke stávce studentů na protest proti brutální-
mu zásahu policie vůči demonstrujícím studentům na Národní třídě v Praze. Potom 
vystoupil jeden student, který byl na demonstraci a vše velmi sugestivně líčil. Když to 
trvalo dosti dlouho, dostali jsme strach z toho, že by policie mohla zasáhnout. Doma 
jsme měli obě děti, takže jsme spolu s většinou zaměstnanců Archeologického ústavu 
odešli. Z rozhlasu jsme se dozvěděli, že studenti a herci vstoupili do stávky. Sám jsem 
měl obavy z  toho, že by mohlo být vyhlášeno stanné právo a  mobilizace, která by 
mě mohla zastihnout, takže jsem manželce řekl, že kdyby mě někdo sháněl, tak neví, 
kde jsem, a odjel do Lelekovic. V Lelekovicích jsem to plný rozrušení a dojmů říkal 
sousedovi panu Beranovi, který mě uklidňoval, protože takových převratů od staré-
ho Rakouska-Uherska přes vznik Československa, protektorát, únor1948, rok 1968 
a internacionální „pomoc“ v roce 1969, zažil již mnoho a nabádal ke klidu. V úterý 
jsem volal domů a manželka mně sdělila, že volali z ústavu, kde se připravuje jakási 
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Obr. 45. Konkurz na ředitele v brněnském archeologickém ústavu. Jiří Svoboda, Josef Unger, Pavel Michna

a komise by měla postižené sama vyhledávat. Na to jsem mu řekl, že vyhledávat niko-
ho nebudu, ale že každý může požádat o rehabilitaci nejen sebe, ale i někoho dalšího. 
Znovu se nikdo nepřihlásil. Na schůzích v Praze, kde se projednávala rehabilitace pra-
covníků z jiných ústavů Akademie věd, jsem viděl, že na některých ústavech bylo po-
stiženo hodně zaměstnanců a brněnský Archeologický ústav byl skoro výjimkou. Bylo 
to proto, že ředitel Josef Poulík si dával veliký pozor, aby někoho nepostihoval za po-
litické nebo náboženské názory. Přesto někteří členové ústavu na sobě jakousi křivdu 
cítili. Především, že neměli takové možnosti vědecké práce směřující k publikaci. Jako 
kompenzaci se za nových poměrů angažovali v různých orgánech Akademie věd. Já 
jsem různé funkce považoval za ztrátu času a chtěl se věnovat především archeologii, 
takže jsem z vědecké rady i rehabilitační komise postupně „vycouval“. 

přesunul na jinou sféru a stal se dokonce poslancem za KSČ. Co se týká Zdeňka Kla-
nici, mohu říci, že jsem s ním vycházel velmi dobře. Byl mým vedoucím oddělení, 
ale do mé práce se nikterak nevměšoval. Několikrát byl také na nějakých stážích či 
pobytech v SSSR a odtud si přivezl krásnou parodii na Ruské byliny. Aby náhodou 
nezapadla, tak ji raději uvedu tak, jak ji Zdenek vyprávěl: „Jednou seděli mladí bojaři 
u stolu a ptali se bohatýra Ilji Muromce: Iljo Muromče, znal jsi bohatýra Čurilu Plen-
koviče, nebo neznal? Ilja Muromec se zamyslel a řekl: Znal i neznal. Bojaři na to: Jaká 
je to řeč? Vysvětli nám to. Ilja Muromec tedy začal vyprávět: Jednou jsem jel širokou 
stepí a vidím, že proti mně jede bohatýr Čurila Plenkovič. Pozdravili jsme se křesťansky 
a dívali se na sebe. Čurila vzal luk, vložil do něj šíp se střelou kalenou, zamířil na mě 
a pravil: Iljo Muromče, slez z koně! No, nechtělo se mně, ale tětiva drnčí, střela míří, tak 
jsem slezl z koně. Čurila dále pravil: Iljo Muromče, stáhni kalhoty a vy*er se na matičku 
rodnou zem! No, nechtělo se mně, ale tětiva drnčí a  střela kalená míří, takže jsem se 
vy*ral na matičku rodnou zem. Čurila na to: Iljo Muromče, sežer to h*vno! No, nechtělo 
se mně, ale sežral jsem to h*vno. Čurila Plenkovič se potom smál a smál, až se za břicho 
popadal. Já jsem ale vzal luk a vložil do něj šíp se střelou kalenou a řekl jsem: Čurilo 
Plenkoviči, slez z koně! No, nechtělo se mu, ale střela kalená míří, a  tak slezl z koně. 
Řekl jsem mu: Čurilo Plenkoviči, stáhni kalhoty a vy*er se na matičku rodnou zem! No, 
nechtělo se mu, ale tětiva drnčí a střela kalená míří, takže se vy*ral na matičku rodnou 
zem. Dále jsem řekl: Čurilo Plenkoviči, sežer to h*vno! No, nechtělo se mu, ale sežral 
to h*vno. Já jsem se také smál, až jsem se za břicho popadal. Potom jsme se křesťansky 
políbili, rozloučili a každý jel svým směrem. Takže vidíte, bojaři, sokolíci jasní, znal jsem 
Čurilu Plenkoviče i neznal. Jen jednou jsme se v stepi potkali a poobědvali spolu.“ 

V  Archeologickém ústavu bylo třeba jmenovat nového ředitele a  jako předseda 
vědecké rady jsem se tohoto procesu také zúčastnil. Sám jsem se, věren svému před-
sevzetí, do konkurzu nepřihlásil, ale navrhl jsem Pavla Michnu, protože jsem si mys-
lel, že jako nezúčastněný v mocenských bojích ústavu by mohl být dobrým ředitelem 
(Obr. 45). Přihlásili se také Jiří Svoboda, Jaroslav Tejral a Jiří Pavelčík, který však ještě 
před vlastním konkurzem odstoupil. Nakonec tuto funkci získal Jaroslav Tejral jako 
špičkový odborník na dobu římskou. Vědecká rada oproti ústavní radě, kterou nový 
ředitel preferoval, přestala mít postupně význam. 

Stal jsem se také předsedou tříčlenné rehabilitační komise, která měla za úkol na-
pravovat křivdy, napáchané za  minulého režimu na  pracovnících ústavů Akademie 
věd. Dali jsme všem na vědomí, aby ti, kteří byli postiženi, se přihlásili a uvedli, v čem 
byli postiženi a jak si představují rehabilitaci. Nikdo se nepřihlásil. Jeden vědecký pra-
covník mně řekl, že takhle by práce komise neměla vypadat, protože lidé se ostýchají 
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Spolu s místem v Archeologickém ústavu jsem po Borisovi Novotném zdědil i jeden 
výzkum, a  to v Lelekovicích. Místní rodák Martin Culek se po maturitě rozhodl, že 
na místě, kde se říkalo, že býval v Lelekovicích hrad, vykope sondu. Našel tam nějaké 
zdivo a  ohlásil nález Archeologickému ústavu. Na  místo byl vyslán Boris Novotný, 
který konstatoval, že je to tak, a potom za nějakou dobu zemřel. Bylo mu tehdy nece-
lých 61 let. Když mu u příležitosti jeho šedesátin bylo sděleno, že ještě jeden rok může 
přesluhovat, tak řekl, že by byl rád, kdyby v době svého přesluhování zemřel, což se 
i stalo. Boris byl velmi zajímavý a svérázný člověk, starý mládenec a bohém. Vypráví se 
příhoda, že když se připravovala výstava Velká Morava v Domě umění, tak v místní ka-
várně byl jako doma. Přicházeli tam také herci z divadla, a tak jednou, když už kavárna 
zavírala, je všechny Boris pozval do Archeologického ústavu, kde v pracovně ředitele 
pokračovali. Jako na potvoru akademik Poulík tam přišel nějak moc brzy a v údivu se 
zeptal: „Borisi, co to má znamenat?“ Ten mu bez rozpaků odpověděl: „Pane profesore, 
já jim ukazuji ty vaše diplomy, co jsou na zdech“. Poulík mávl rukou a odešel. Vzhledem 
k tomu, že měl pro takové věci pochopení, nebyla z toho žádná nepříjemnost. 

Jindy, když k ránu Boris odcházel z nějakého podniku, tak jej zastavili příslušníci 
Veřejné bezpečnosti, čili policisté, a chtěli jej kontrolovat. Boris jim prý řekl: „Víte vy 
vůbec, kdo já jsem? Já jsem vědecký pracovník akademika Poulíka a vy jste malí muži-
ci“ a ukázal prsty, jak jsou malí, potom se ale rozmyslel, prostor mezi prsty zmenšil 
a dodal: „Ne tak, jen tak“. Sbalili jej a dali do cely předběžného zadržení. Dopoledne 
potom náčelník policie volal Poulíkovi, že tam mají jeho vědeckého pracovníka, a ptal 
se, co s ním mají dělat. Poulík řekl, ať jej tedy pustí, že je to přece vědecký pracovník, 
což se i stalo. 

Není možné zapomenout na jednu příhodu z komise na archeologickém výzkumu 
hradu Brumova, nedlouho před Borisovou smrtí. Z Brna nás tam jelo několik vlakem. 
Po prohlídce hradu a konstatování, že se tam udělal opravdu veliký kus práce a mělo 
by se vše ukazovat veřejnosti, jsme se dostali k občerstvení s dostatečným množstvím 
vína. Jedlo se, pilo se a povídalo až do doby, kdy bylo třeba odejít na poslední vlak 
do Brna. Na nádraží jsme museli Borisovi koupit jízdenku a nasedli do vlaku. Byli jsme 
asi dost rozjařená společnost, protože průvodčí nás chtěla nechat vyloučit z dopravy. 
Dáša Jelínková jí však řekla, ať to pochopí, protože Boris je náš profesor a má se ženit 
a loučí se se svobodou. Průvodčí nás tedy nechala nastoupit do nevytopeného vagónu 
a začala kontrolovat jízdenky. Boris jízdenku nemohl najít a průvodčí vyhrožovala, že 
na příští stanici nás nechá vyvést. Mišo Slivka však pohotově řekl: „Teta, a nĕchcete vy 

Na lelekovickém hradě v letech 1984 až 1990Jako jedna ze změn se v té době rýsovala možnost sloučit Akademii věd s univerzi-
tami. Na první pohled velmi dobrý nápad, protože špičkoví vědečtí pracovníci z aka-
demie by byli zapojeni do  výchovy nových vědeckých pracovníků na  univerzitách. 
Problém byl však v tom, že to v praxi vlastně nikdo nechtěl. Univerzitní pracovníci 
si řekli, že nám sem dají vědce z akademie, kteří nemuseli učit a mohli se věnovat jen 
vědě a mají často lepší výsledky než my, kteří se musíme trápit se studenty. Akademičtí 
vědci si zase říkali, že přijdou na nové pracoviště na univerzitě, kde původní zaměst-
nanci mají všechny pozice již zajištěné pro sebe, a budou tam jako nevítaní cizinci, 
ne-li vetřelci. Samozřejmě takto otevřeně se to neříkalo a oficiálně se sloučení neusku-
tečnilo z důvodů technických a administrativních. 

Co se týká archeologie, jako problém se jevila existence dvou ústavů akademie, 
a  to v  Praze a  v  Brně, protože žádný jiný obor ČSAV neměl dva ústavy. Kupodivu 
tuto anomálii se podařilo zdůvodnit a ke spokojenosti obou ústavů udržet doposud. 
V brněnském ústavu se vytvořily dvě koncepce, jak pokračovat dále. Jedna koncepce 
počítala s tím, že by Archeologický ústav zajišťoval jak vědu, tak i záchranu archeo-
logických památek. Pracovníci, kteří by získali finančně dotovaný grantový projekt, 
by se po dobu práce na  tomto projektu věnovali čistě vědě a ostatní by se věnovali 
záchranné archeologické činnosti do doby, než by získali nějaký grant. Představite-
lem archeologů, kteří to prosazovali, byl Miloš Čižmář. Druhá koncepce uvažovala 
o tom, že ústav Akademie věd bude zaměřen jen na vědeckou práci. Počítalo se s tím, 
že brněnský ústav by se zabýval mladším paleolitem (výzkum v Dolních Věstonicích 
a Pavlově), dobou římskou (výzkum u zaniklého Mušova) a Velkou Moravou (výzkum 
Mikulčic). Tuto budoucnost ústavu viděli archeologové kolem Čeňka Stani, který se 
prosazením této koncepce na úrovni prezidia akademie velmi věnoval. Já jakožto ve-
doucí oddělení středověké archeologie, s nímž koncepce nepočítala, jsem tím nebyl 
nadšen. Vyřešilo se to při dalším konkurzu na ředitele, který proběhl v Praze na Aka-
demii a  který se přiklonil k  druhé koncepci, takže ředitelem zůstal Jaroslav Tejral. 
Na ministerstvu kultury již tehdy měli připravený nápad na zřízení ústavů, které by se 
speciálně zabývaly záchrannými výzkumy a které by se nazývaly Ústavy archeologické 
památkové péče. Takže se začalo připravovat rozdělení ústavu na dvě části.

Po převratu bylo třeba si také vyžádat tak zvané lustrační osvědčení, čili potvrzení 
o tom, že dotyčný nebyl agentem státní tajné bezpečnosti. Negativní lustrační osvěd-
čení jsem obdržel, a  když jsem jednou Zdeňkovi Měřínskému řekl, že mě estébáci 
nikdy ani nekontaktovali, tak pravil: „Ani ti estébáci o tebe neměli zájem“. Vůbec mně 
to ale nevadilo, protože jsem věděl, co znamenalo, když si STB na  někoho zasedla 
a přesvědčovala jej ke spolupráci. 
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spolupracovníků a s některými, jako například Pepou Havlátem, spolupracuji dodnes 
a na další v dobrém vzpomínám. Kopali jsme systematicky po čtvercích a postupně 
odkrývali celý půdorys tohoto hradu (Obr. 46). Velikým pomocníkem byl pan inženýr 
Jaroslav Culek, který nejenže zhotovil plán celé lokality a okolí, zpracovával nivelaci 
a geodetickou dokumentaci, ale pro ulehčení práce nám zapůjčil i transportér, s nímž 
jsme mohli lépe přemísťovat hlínu ze zkoumaných ploch. Na výzkumu jsem vedl běž-
nou dokumentaci a  nálezy evidoval podle čtverců a  objektů. Při umývání střepů se 
střídali nejen brigádníci, ale i syn s dcerou, kteří s manželkou o prázdninách obývali 
domek. Já jsem měl tu možnost zajít na oběd, takže jsem nebyl odkázán na konzervy 
jako ostatní kolegové na výzkumech. 

Navštívil nás zde i můj dlouholetý kamarád ze studií Žán Svoboda. Po studiích byl 
zaměstnán v archivu, který byl pod správou ministerstva vnitra, a tedy pracovníci byli 

Obr. 46. Odkrytá část lelekovického hradu

žuvačku?“ Průvodčí se zamyslela a odešla. Boris potom odešel na záchod. Když se ale 
nevracel, šel jsem se Zdeňkem Měřínským se podívat, co se děje. Na klepání nikdo ne-
reagoval. Takže Zdeněk šel za průvodčí, aby mu půjčila svoje cvakací kleště, na nichž je 
také univerzální klíč na otevírání dveří ve vlaku. Kupodivu mu je půjčila, ale dveře ne-
šly otevřít, protože za nimi Boris stál a spal. Zdenkovi se podařilo dveře jaksi pootevřít, 
vrchem tam prolézt a Borise vysvobodit a přivést do kupé. V Brně jsme vystoupili a já 
jsem Borisovi nabídl, že jej doprovodím domů, ale on odmítl, že je v pořádku a že dojde 
sám. Prospal se a byl fit. Mišo Slivka musel ještě jet do Bratislavy, a když sedl do vlaku, 
probudil se až v Nových Zámcích. Shledal, že nemá žádné peníze, ani žuvačku, ale prů-
vodčí tuto situaci archeologa pochopil a během dopoledne byl Mišo doma. Můžeme 
říct, že toto bylo naše rozloučení s Borisem, dobrým společníkem a kamarádem. 

V  té době již Zdeněk Měřínský kopal na Rokštejně a  jemu i Zdeňkovi Klanicovi 
se jevilo jako možné, abych také já kopal hrad v Lelekovicích, kde se počítalo s vybu-
dováním urnového háje. Na podzim jsem tam tedy začal. Pan farář Mifek z Vranova 
domluvil dva ministranty – Pavla Opatřila a Pepu Havláta, kteří měli zájem o kopání 
po sobotách, a Luboš Šebela domluvil spolupráci s organizací SSM (Socialistický svaz 
mládeže), která byla ochotna také zorganizovat brigádu na soboty a neděle. Jako vý-
zkumnou základnu jsme získali márnici na hřbitově, kde byla kamna a pitevní stůl. 
Otec Martina Culka, pan inženýr Jaroslav Culek, nám vytyčil čtvercovou síť 5x5 m a za-
čali jsme s výzkumem. Kopali jsme po sobotách a nedělích až do zámrazu. V márnici 
se dalo zatopit a na kamnech uvařit čaj, o  jehož kvalitu se staral Pepa Havlát, který 
určoval, kolik pytlíků, do jak velikého hrnku patří. Odkryli jsme kus zdiva paláce s pří-
stavkem a výsledky se jevily jako velmi nadějné. 

Protože odchodem z mikulovského muzea jsem ztratil možnost využívat místnost 
v Dolních Věstonicích, začal jsem se poohlížet po něčem, kde bych mohl, případně 
i s rodinou, trávit léto. Pan Klusoň mně umožnil pro tento účel využívat jeho lelekovic-
kého domku „v Koutě“, který měl prázdný, protože se jako vdovec znovu oženil a pře-
stěhoval. Byl to krásný malý domek dál od silnice s malým dvorkem, k němuž přiléhal 
záchod. V domku se z chodby šlo do kuchyně, za níž byla koupelna, a do dalších tři 
místností, z nichž jednu jsem zabral jako pracovnu a depozitář. V domku byla voda 
a ústřední topení. Oproti domkům, které jsme již předtím využívali na archeologic-
kých výzkumech, to bylo něco úžasného. Navíc pan Klusoň nechtěl nic za pronájem, 
jen uhradit elektřinu. Takže jsme tam přestěhovali nějaký nábytek, postele a  regály, 
něco vymalovali a byli nachystáni na příští rok. 

Výzkum pokračoval tak, že jsme začínali na jaře kopat po sobotách, o prázdninách 
dva měsíce a potom do zámrazu zase po  sobotách. Vytvořila se tam zajímavá parta 
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protože jejich více než devadesátiletá babička byla zvyklá tam sedávat na lavičce. Měl 
jsem trochu strach, že kdyby babička předčasně zemřela, tak by se mohlo říct, že ji ar-
cheologové uštvali k smrti, ale přesto jsme tam sondu udělali a zjistili zajímavé sídlištní 
středověké situace. Babička po převratu v roce 1989 jaksi ožila, takže jí již nevadilo, že 
nemůže sedávat na lavičce a žila ještě několik let. 

Výzkum toho roku se stal také osudným pro Pepíka Kováře, který se tam dostal prá-
vě v době, když jsme ze suti vytáhli velmi dobře dochovaný meč. Byl tak nadšený, že se 
rozhodl studovat archeologii, což se mu podařilo a studoval mnoho let, až se nakonec 
živí něčím zcela jiným, ale zájem o archeologii mu zůstal. 

Také na výzkumu v Lelekovicích začínal svoji archeologickou dráhu Petr Malík. Jeho 
maminka, Eva Chudáčková, byla mojí spolužačkou ze střední školy a vzala si hajného 
z Myslibořic. Jejich syn Petr propadl zájmu o archeologii, udělal si z papíru model dvor-
ce na Pohansku a chtěl studovat archeologii. Vzali jsme jej tedy do Lelekovic. Aby kluk 
neměl nedostatek, tak mu rodiče posílali balíky. Pamatuji si, jak listonoška jednou volala: 
„Petr Malík má na poště balík“. V něm byla spousta dobrot, protože u Malíků se na dob-
ré jídlo velmi hledělo. Byl jsem zvyklý takovým adeptům archeologie dávat spíše těžší 
práce, aby si nemysleli, že archeologie spočívá v preparaci hrobů štětečkem a vybírání 
zlatých šperků. Jeho otec mně řekl, že na tom ho „neumatuji“, protože z domu byl zvyklý 
na manuální práci. Opravdu jsem jej neodradil od studia archeologie, které s úspěchem 
dokončil. Po převratu si Malíkovi zřídili firmu se dřevem, kterou vedl jeho otec, který ale 
předčasně zemřel. Firmu převzal Petr a od té doby zmizel z obzoru archeologie. 

Od Archeologického ústavu jsem tehdy dostal k dispozici krásnou maringotku, kte-
rou bylo třeba převézt do areálu hřbitova, kde by byla v bezpečí. V sobotu 18. listopadu 
1989 jsme dokončovali výzkum a maringotku převáželi. Při té příležitosti mně Pavel 
Opatřil řekl o polární záři, která byla předešlou noc viditelná nad Babím lomem. Rea-
goval jsem na to slovy, že taková znamení souvisejí s nějakými významnými událostmi 
a na Svobodné Evropě hlásili, že v Praze byla včera jakási studentská demonstrace. Ma-
ringotku jsme převezli, Pavel Opatřil zednicky opravil kus zdiva, který jsme při převozu 
strhli, a šli jsme domů. 

Potom ale začala tak zvaná Sametová revoluce a já jsem měl strach, že za změněných 
podmínek výzkum nedokončíme, a  tak jsem o  prázdninách roku 1990, jak se říká, 
dřel z  brigádníků kůži. Do  maringotky na  hřbitově se nastěhovala dcera Jana, která 
pomáhala s dokumentací. Velmi se jí tam líbilo a posílala tehdy pozdravy spolužákům: 
„Bydlím na hřbitově a spí se tady dobře. Mějte se hezky.“ 

Při výzkumu lelekovického hradu jsme stále hledali studnu či cisternu, kterou by 
se hrad zásoboval vodou. Nic jsme nenašli, jen ve  sklepě malou nádržku, spíše jen 

více sledováni. On stále žil v představách studentského života na fakultě a nedával si 
pozor na jazyk, takže jej nakonec vyhodili a na několik let zavřeli. Potom se živil růz-
ně, například jako obsluha dálkového topení. Měl při tom hodně času a psal známým 
dlouhé dopisy (Obr. 47). Chtěli jsme mu nějak pomoci, a tak jsem se jednou v Mikulo-
vě zeptal našeho kolegy ze studií Karla Panáka, který se stal ředitelem archivní správy, 
zda by pro něj něco nemohl udělat a zajistit mu místo v archivu. Odmítl pomoc s tím, 
že prý si Svoboda měl dříve rozmyslet, co dělá. Žán, když jsem jej informoval, reagoval 
tak, že stejně tento režim nebude dlouho trvat a bude jinak. Dočkal se převratu, ještě 
nějakou dobu žil a byli jsme ve styku, ale poměrně brzy zemřel. 

Výzkum lelekovického hradu celkem úspěšně pokračoval, takže v  roce 1988 byly 
odkryty asi dvě třetiny hradu. Roku 1989 jsme pokračovali intenzivně nejen v odkry-
vu na hradě, ale udělali jsme sondu i na předhradí. Tento pozemek patřil církvi, ale 
obhospodařovala jej po  léta jedna rodina z Lelekovic, která se sondou nesouhlasila, 

Obr. 47. Žán Svoboda, syn Jiří a já v lese u Lelekovic
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Obr. 48. Dokumentace sondy na Kostelíku na Divicích u Brumovic

na  dešťovku, která by do  sklepa pronikla z  nádvoří. Dostal jsem se ale do  kontaktu 
s psychotronikem, panem Kožíškem, kterému jsem tento problém přednesl. Vzal papír 
a tužku a na plánek s půdorysem hradu začal malovat čáry představující proudy vody 
a nakonec i studnu v místech, kde nebyla. Přesto ale jeho čáry směřovaly k nejnižšímu 
místu areálu. Dnes si myslím, že hrad měl cisternu na dešťovou vodu ze střech, která 
ležela těsně za hradbou, a my jsme ji nenašli. Je nakonec možné, že to bylo někde tam, 
kam směřovala kresba pana Kožíška. 

Po celou dobu výzkumu byl velikým přínosem nejdříve student a potom inženýr 
Pepa Havlát, který se výrazně podílel nejen na terénních pracích, ale ujal se i konzerva-
ce železných předmětů, která se mu dařila a myslím, že dodnes jsou železné předměty, 
uložené spolu s dalšími nálezy v depozitáři muzea v Předklášteří, dobrým dokladem 
jeho práce. Ostatně s ním spolupracujeme dodnes. Když se najde nějaká mince, je nej-
lepší ji předat Havlátovi, který ji dokonale očistí, ofotí a určí. Jen škoda, že dnes již 
nekonzervuje železa.

Zvířecí kosti jsem předal ke  zpracování docentu Václavu Páralovi z brněnské ve-
teriny, který je roztřídil podle toho, jak kvalitní maso s nimi souvisí. Již na kostech ze 
zaniklých Konůvek se ukazovalo, že kvalitnější maso se dostávalo na šlechtická sídla. 
Byl to zajímavý příspěvek k poznání sociální struktury středověké společnosti. 

Výzkum se naštěstí podařilo dokončit a dnes vidím, že kdyby se to tehdy nestihlo, 
tak by byl veliký problém. Měl jsem však možnost v Lelekovicích nálezy postupně evi-
dovat a zpracovávat, takže výsledkem byla jednak odborná publikace, kterou redigo-
val Jaroslav Malina,54 kniha pro děti, kterou jsme dali dohromady s Milanem Šimkem 
a Zdeňkem Rozkopalem55 a také roku 2002 výstava „Hrad Lelekovice. Ze života stře-
dověkých rytířů“ v Předklášteří, kam jsme předali i nálezy. Výzkum tedy byl úspěšně 
presentován odborné i širší zainteresované veřejnosti. Od budování urnového háje se 
upustilo a počítalo se s úpravou místa tak, aby byl viditelný půdorys hradu a instalová-
na informační tabule, což se z části podařilo. 

Bylo to roku 1986, když jsem se dozvěděl, že na zaniklé vsi Divice u Brumovic byly 
na poli, několik desítek metrů nad kopečkem zvaném „Kostelík“, naorány lidské kosti 
a  kousky malty, takže místo, kde stával kostel. Podařilo se tam na  podzim zorgani-
zovat výzkum za pomoci pánů Kincla, Kulíška a Herbena z Morkůvek. Dotáhli jsme 
tam upravený autobusový přívěs s nářadím, vytyčili plochu a začali kopat. Po skrývce 

Kostel na zaniklých Divicích u Brumovic v letech 1986 až 1987
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Terénní archeologie pokračovala v Archeologickém ústavu po převratu dál, a tak v roce 
1990 jsem se jako vedoucí výzkumu dostal do Hustopečí, kde pan děkan Fišer okamži-
tě začal připravovat stavbu nového kostela v místech kostela zbořeného za minulého 
režimu. Byl velmi aktivní, připravil architektonickou soutěž a  souhlasil s  předstiho-
vým archeologickým výzkumem. Plocha, kde kostel stával, byla parkově upravena, ale 
jeho původní půdorys byl dobře zaměřený. Smyslem výzkumu bylo objasnit jednotlivé 
stavební fáze kostela. Zvolil jsem tedy metodu sond na důležitých místech styku zdí 
a začali jsme kopat. Za ústav jsem tam byl v podstatě já a někdy jedna technička a jeden 
pracovník. Pan děkan slíbil, že zajistí další pracovníky, které bude platit. Byli to lidé s ne-
příliš rozvinutou pracovní morálkou, kteří někdy přišli, někdy nepřišli, ale v pátek ko-
lem poledne, když pan děkan vyplácel peníze, tam byli všichni. Měli také kladný vztah 
k alkoholu, takže jsem říkal, že každý den kolem poledne je na náměstí v Hustopečích 
asi šest ožralých a z toho jsou dva naši zaměstnanci a čtyři jejich kamarádi (Obr. 49). 
Měl jsem strach, aby vzhledem k nejisté koordinaci pohybů nespadli do nějaké sondy, 
ale to se naštěstí nestalo. Někdy v sobotu přišli na brigádu členové strany lidové, takže 
jsme nějak pokračovali. Na faře jsem měl pracovní zázemí, kde jsem se mohl převléct 
a nechat nářadí a v poledne jsem byl zván na oběd. V té době probíhala architektonická 
soutěž a na  faře byly vystaveny modely kostelů. Vzhledem k  tomu, že za socialismu 
se kostely prakticky s výjimkou Senetářova nestavěly, tak architekti moc nechápali, že 
moderní kostel již potřebuje jakési zázemí v  podobě společenské místnosti, učebny 
a sociálního zařízení, a  tak navrhovali v podstatě stavby s kněžištěm, lodí pro věřící 
a někdy věží. Zrovna Ludvík Kolek, který měl již zkušenosti s kaplí v Senetářově, navrhl 
kostel s příslušenstvím a v soutěži zvítězil. Jednou, když jsme spolu jeli večer vlakem 
z  Hustopečí, tak si povzdechl, že pan děkan po  něm již chce, aby řekl, kolik železa 
a dřeva bude potřeba, protože vše chce objednat ještě dříve, než se to zdraží. Řekl, že 
zatím moc neví, jak kostel bude vypadat, natož kolik bude třeba dřeva a železa. Pan 
děkan také chtěl, aby věž kostela byla vyšší než věž radnice a aby stavba byla opravdu 
dominantní. Myslím, že ten spěch se na stavbě projevil. Stavba nerespektovala půdorys 
kostela, takže jsem navrhoval, aby původní půdorys mimo novostavbu byl vyznačen 
nízkou zídkou zvýrazňující tradici tohoto místa. Nikdo na to neslyšel. Pod kostelem 
jsme odkryli také kryptu a někteří pamětníci, kteří se tam přišli podívat, říkali, že ještě 
když kostel stál, tak v kryptě jako kluci byli a šli dlouhou chodbou, až než jim svíčka 
zhasla. Zavedl jsem je do vyklizené krypty a žádal, ať mně ukážou tu chodbu. Kroutili 
hlavou a znejistěli, když tam nic nebylo. Tehdy jsem si uvědomil, jak je silná fantazie, 

Před stavbou nového kostela v Hustopečích roku 1990ornice se našla změť hrobů a zbytků zdí, čemuž jsem moc nerozuměl. Aby se situace 
dala nějak pochopit, tak nejdříve jsme dokumentovali a vyzvedávali hroby. Ve dvou 
hrobech byly mince z 16. stol. a dalo se z toho usoudit, že jde o hroby lidí, kteří tam byli 
pohřbeni až po zániku kostela. Postupně se situace vyjasňovala a nakonec jsme zjistili, 
že jde o dvě stavební fáze, přičemž starší menší kostelík byl nahrazen kostelem větším. 
Abychom situaci zdokumentovali, sehnali jsme auto se zvedací plošinou a výzkum vy-
fotili ze všech stran. Při tom jsme pořádně pojezdili okolní pole, ale obešlo se to bez 
problémů ze strany zemědělců. 

Vzpomínám na krásné rozhovory při svačině i obědu, který se zpravidla trochu pro-
táhl. Moudrost těch starých pánů, vzdělaných evangelíků, byla veliká. V dětství zažili 
ještě první světovou válku, potom krizi, protektorát a združstevňování, ale uchovali si 
životní optimismus. Na otázku, zda to měli v mládí těžké, odpovídali: „Ano, bylo to těž-
ké, ale především jsme byli mladí“. Překvapivé bylo, když se přišlo na židovskou otázku, 
tak tito pánové, rozhodně žádní rasisti, řekli: „To co udělali Židům Němci, bylo hrozné, 
ale tady nám nechybí“. Oni zažili ještě židovské obchodníky a kořalečníky. Ve vztahu 
k  Židům se mísilo etnické a  sociální hledisko, což dnes již těžko chápeme. Ačkoliv 
naši spolupracovníci byli sedláci, původně čtvrtláníci, tak s JZD se celkem vyrovnali, 
opravili nebo si postavili domy a celkem spokojeně žili. V náboženství jim nikdo ne-
překážel, takže pro ně byla důležitá především spokojenost rodiny, což nebývá vždy 
samozřejmé. 

Vzpomínám si, že z výzkumu jsem chodil na autobus do Krumvíře přes sad s jablky, 
který nikdo neobhospodařoval, takže jsem každý den nasbíral plný batoh jablek, která 
jsme k veliké radosti doma zmoštovali a hned vypili. Příští rok výzkum po technické 
stránce připravil ještě pan Kincl, ale v létě zemřel. Na jeho pohřbu jsem dokonce ho-
vořil. Výzkum divického kostela jsme na podzim dokončili a dokonce na Dušičky jsme 
tam zapálili svíčku.

Udělali jsme také sondu na „Kostelíku“ nedaleko od zkoumaného kostela, kde se 
prokázalo, že je to zbytek šlechtického sídla typu motte, které však vzniklo až na po-
zůstatcích staršího sídliště (Obr. 48). Plošný archeologický výzkum by zde byl nanejvýš 
vhodný, protože se jedná o ojedinělou lokalitu na Moravě, kde by se daly zjistit po-
zůstatky šlechtického dvorce z první poloviny 13. stol. Geofyzikálním měřením jsme 
tam s Vladimírem Haškem zjistili soustavu příkopů souvisejících s tímto opevněným 
šlechtickým sídlem. Trochu je mně líto, že tento výzkum jsem již nerealizoval, ale snad 
čeká na další generaci archeologů, kteří budou mít jiné možnosti, a patrně budou rádi, 
že jsme to nechali jim. 56
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navíc ještě u mladých kluků. Za účasti nového biskupa Vojtěcha Cikrleho se slavnostně 
posvětil základní kámen, archeologický výzkum se považoval za ukončený a začalo se 
dosti razantně stavět bez ohledu na hřbitov, který se kolem kostela rozkládal, i na dal-
ší archeologické situace. Nakonec se stavba realizovala, vrcholek věže dostal ozdobu 
v podobě tak zvané svatováclavské koruny místo koruny trnové a žádné zvýraznění 
původního půdorysu se neuskutečnilo. Přestože archeologický výzkum poskytl důle-
žité poznatky o  stavebním vývoji hustopečského kostela. Domnívám se, že dnes by 
se výzkum dělal jinak, odkryl by se celý půdorys a dokumentovaly hroby ze hřbitova, 
který byl kolem, ale taková byla tehdy hektická doba.57 

Obr. 50. Komise v Hustopečích na Homolím kopci. Zprava: první Josef Unger, druhý Zdeněk Měřínský, 
čtvrtý Rudolf Procházka, pátý Robert Snášil, osmý Jan Tým 

Obr. 49. Na výzkumu hustopečského kostela. Vzadu s trasírkou Dalibor Kaška, dva naši zaměstnanci 
a Josef Unger
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tedy můj první bližší kontakt s dílem Santiniho. Další následoval až mnoho let později 
na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Je veliký rozdíl, když si nějakou památku pro-
hlédnete jen jako turista, nebo v ní necháte i kus svého času, práce a života. Máte k ní 
pak jiný, hlubší vztah, což jsem zažil hned toho roku při výzkumu v Brně na Petrově. 

V polovině září roku 1991 mě někdo upozornil, že v katedrále na Petrově se bude vy-
měňovat dlažba. Byl jsem se tam podívat a bylo jasné, že se jedná o mimořádnou příle-
žitost doplnit znalosti o stavebním vývoji této památky. Samozřejmě ani dómský farář 
Pater Mikulášek, ani stavbyvedoucí, ani stavební dozor nebyli tím nadšeni, ale podařilo 
se je přesvědčit o nezbytnosti výzkumu, který nezdrží stavbu podpodlažního vytápění. 
Sám jsem tuto akci nemohl zvládnout, a tak jsem požádal Rudu Procházku, který v té 
době měl již kolem sebe vytvořený tým spolupracovníků, o účast na této akci. Přislíbil 
a angažoval Richarda Zatloukala, který byl tehdy technikem, a další spolupracovníky, 
především studenty, z  nichž někteří, jako Marek Peška a  Zdeněk Čižmář se pozdě-
ji výrazně projevili v archeologii. Jako zázemí jsme dostali jednu místnost, kde jsme 
měli šatnu, nářadí i nálezy. Udržet tam alespoň základní pořádek bylo takřka nemožné. 
Celý postup prací jsme museli koordinovat se stavbou, takže každý den v šest hodin 
ráno jsme se domlouvali, co dělat. Měli jsme archeologicky zdokumentovat určitý úsek, 
na kterém by stavba mohla následně budovat kanály podpodlažního topení. Pracovalo 
se dlouho, někdy až do 22 hodin, případně i déle. S Rudolfem jsme si říkali, že by se 
skoro vyplatilo si na noc ustlat u varhan. Nejdříve jsme dělali různé sondy, abychom se 
v situaci zorientovali, a postupně jsme otvírali větší plochy. Jednalo se o stavbu, takže 
prach, hluk a zmatek. Také tam přišlo hodně návštěv, kterým bylo třeba se věnovat. 
Na biskupství chodili na oběd také bratři kapucíni. Zvláště jeden byl výraznou brněn-
skou figurkou, říkalo se mu Ovečka Boží a ve městě nabádal děvčata, aby nosila delší 
sukně… Jednou si přišel prohlédnout, jak pokračujeme, a  já jsem tam pobíhal plný 
starostí, co udělat dříve. Podíval se na mne a pravil: „Bratře, úsměv“. Nenapadlo mě nic 
jiného, než jej požádat o to, zda by kapucíni nemohli na Petrově převzít průvodcovskou 
službu, aby se nám ulevilo. V jeho pohledu se objevilo zděšení a zvolal: „Ani omylem, 
ani omylem“, ale než odešel, tak jsem ještě stačil říct: „Bratře, úsměv“.  

Rudolf s Richardem dokumentovali výzkum podle kontextů a já jsem se snažil za-
chytit celkovou situaci, abychom věděli, co vlastně objevujeme. Samozřejmě byly různé 
názory na to, jak podrobně vše kopat a dokumentovat. Pamatuji si, že jednou v noci 

V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v letech 1991 a 1992

Pobyt v Hustopečích jsme využili ještě k zjišťovacímu výzkumu na  lokalitě zvané 
„Homolí kopec“ nad bývalou Českou vsí. Na této vyvýšené lokalitě se daly předpoklá-
dat pozůstatky opevněného sídla šlechtické rodiny vlastnící Hustopeče ve 13. století. 
Byla zde vykopána sonda, v níž se podařilo doložit celkem nepatrné zbytky hrádku, 
jehož podstatnou částí bylo nasypání umělého kopečku, na jehož temeni byly postave-
ny budovy. Svahy byly potom proti erozi zajištěny drnovou úpravou. Podobnou úpravu 
jsme zjistili i na Koválově a v Mušově. Z celého hrádku se zachovalo jen ono zajištění 
svahů, takže další výzkum zde není nutný. Celou zajímavou situaci však posoudila od-
borná komise (Obr. 50). 

Na nevýrazné ostrožně v trati „Liščí díry“, asi 2 km západně od Drnholce, se nachází 
nepravidelný protáhlý areál vymezený příkopem. V souvislosti s pátráním po středově-
kých opevněných sídlech jsem tuto lokalitu navštívil ještě jako pracovník mikulovské-
ho muzea. Při té příležitosti jsem tam vyplašil lišku, která, když mě nenadále spatřila, 
udělala přemet a zmizela. Udělal jsem tehdy terénní náčrt a nenašel žádné nálezy. Ne-
spokojil se s tím pan Štětkář, zaměstnaný u lesů, který zde vykopal v letech 1990 a 1991 
dvě sondy a získal zajímavé nálezy keramiky z 12. století. S  Jaroslavem Peškou jsme 
výsledky publikovali, ale stále zůstává otázka, zda se jedná o zeměpanské opevnění za-
jišťující hranici, nebo v moravských poměrech velmi časné šlechtické opevněné sídlo.58 

Drnholecký hrádek

Na jaře roku 1991 mně Luboš Šebela nabídl účast při výzkumu v Křtinách. Chrám Pan-
ny Marie, jako významný barokní objekt od Giovanni Santiniho, mě velmi lákal, a tak 
jsem souhlasil. Při geofyzikálním výzkumu byl identifikován hrob zakladatele tohoto 
poutního kostela, zábrdovického opata Kryštofa Jiřího Matušky, zemřelého roku 1777, 
a  tento hrob jsme měli zdokumentovat. Desátého května 1991 jsme otvorem v pod-
laze vlezli s  antropoložkou Laďkou Horáčkovou do  hrobky. V  tomto prostředí jsme 
začali preparovat a vyzdvihovat nálezy. Poznatky jsme nemohli zapisovat, takže Marta 
Dočkalová a Luboš Šebela nahoře psali, co jsme hlásili a přebírali nálezy. Nakonec se 
podařilo zpracovat protokol a výsledky publikovat.59 Pan děkan Prnka pak zorganizo-
val slavnostní druhotný pohřeb ostatků, na nějž jsme byli s manželkou pozváni. Byl to 

V Santiniho stínu. Výzkum ve Křtinách roku 1991
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Obr. 51. Takto vypadal výzkum na Petrově při odkrytí půdorysu gotického polygonálního kněžiště s po-
zůstatkem oltáře

ujal otec biskup. Vzadu u vchodu postavili stůl a židle, aby se prezident mohl zapsat 
do pamětní knihy. Paní prezidentová si zatím prohlížela výzkum a ptala se mě, proč 
těm nebožtíkům nedáme pokoj. Sdělil jsem, že my bychom jim pokoj dali, ale že se tam 
buduje podpodlažní vytápění, které pokoj nedá. Nevím, jestli s  tím byla spokojená, 
ale pokývala hlavou a odešla. Mezitím však různí fotografové přelézali naše ohrazení 
a začali běhat v odkrytých hrobech. Naštvalo mě to a zařval jsem: „Nelezte nám sem“. 
Nevím, jestli to prezidentovi někdo přeložil, ale poměrně rychle odešel. Petr Kroupa 
mně pak jednou řekl, že málokomu se podaří vyhodit německého presidenta. 

jsme narazili na kruhovou jámu z doby bronzové, což byl doklad nejstaršího osídlení 
tohoto místa, tedy objev velmi významný. Chtěl jsem, aby se obsah jámy rychle vybral 
a my šli domů spát. Rudolf však trval na tom, že se to musí vybírat po částech a hlína 
schovat na prosívání. Nakonec jsme to tak udělali, hlínu dali do pytlů, ale k prosívání 
nikdy nedošlo, protože se hromadily jiné úkoly. 

Každý den na svačinu i oběd přinesl kostelník pan Poštulka pro pracovníky stavby 
i nás nějaké občerstvení, které připravily řeholní sestry v kuchyni. Bylo to velmi příjem-
né. Jednou v pátek, když nás na výzkumu zbylo jen málo, přinesl pan Poštulka k obědu 
tři plechy buchet. Dělali jsme, co se dalo, ale stejně polovina jednoho plechu zůstala 
a já, když jsem přišel domů, jsem již nemohl večeřet, což syn vůbec nemohl pochopit 
a vzpomíná na to dodnes. 

Postupně začal podzim, který moc nevadil, protože jsme byli pod střechou, ale bylo 
nutno dodržet harmonogram stavby tak, aby se v katedrále mohla sloužit na Štědrý den 
půlnoční mše svatá přenášená televizí. Při výzkumu jsme v prostoru kněžiště narazili 
na zasypanou původní kryptu a vznikla otázka, jak s ní naložit (Obr. 51). Jako dobrá 
možnost se nám jevilo zásyp vytěžit a prostor krypty zastropit, zpřístupnit a nějakým 
způsobem využít. Nakonec se tento záměr ujal, ale bylo zřejmé, že do Vánoc se to ne-
stihne. Takže se pokračovalo, asi polovina zásypu krypty byla vytěžena a před Váno-
cemi se na  dřevěné podpěry položila dřevěná podlaha pokrytá koberci, aby nebylo 
jámu vidět. Katedrála se uklidila, vyzdobila a připravil se Štědrý den. Byli jsme pozváni 
na Půlnoční mši, na kterou jsem přišel i s manželkou. Protože jsem věděl, že v prostoru 
před oltářem je prkny přikrytá hluboká jáma a měl obavy z toho, že by se konstrukce 
mohla v přímém přenosu televize zřítit, s manželkou jsme si sedli někde vzadu v koste-
le. Ale byli jsme důrazně vyzváni, že to není možné, že jsme tak důležití a vzácní, že by-
chom měli sedět vpředu na čestném místě. Nic nám nepomohla předstíraná skromnost 
a museli jsme dopředu. Manželce jsem jen pošeptal, že kdyby to začalo praskat, tak ať 
neváhá, že musíme rychle utéct. Naštěstí se nic nestalo, mše proběhla krásně a důstojně 
a po ní nás pozval otec biskup na malé občerstvení, takže domů jsme přišli až kolem 
čtvrté ráno. Zazpívali jsme si koledy a na jaře pokračovali ve výzkumu. 

Další práce se rozvíjely tak, že na ploše katedrály jsme odkrývali hroby, z nichž ně-
které byly opatřeny nádobou dnem vzhůru a jiné dalším inventářem. Vedoucí stavby 
i duchovní si již na archeologický výzkum zvykli a dokonce tam vodili návštěvy, aby 
jim ukázali náš společný výzkum. Měli jsme strach, aby nám do rozpracované situace 
někdo nevstoupil, a tak jsme plochu provizorně ohradili. Do této situace přišla na Pe-
trov vzácná návštěva, pan německý prezident Richard von Weizsäcker s  manželkou 
a doprovodem. Návštěvy, kterou provázel Petr Kroupa z brněnské památkové péče, se 
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Dalším objevem byla druhotná hrobka moravského zemského hejtmana Ladislava 
Popela z Lobkovic, který zde byl důstojně pohřben kardinálem Ditrichštejnem. Jeho 
hrobka zřejmě vadila záměru vybudovat hrobku kanovnickou, a tak byly zbytky jeho 
ostatků umístěny do  malé rakvičky s  lobkovickými erby a  pohřbeny v  malé kryptě, 
která zase vadila záměrům v dvacátém století. Po dokumentaci jsme rakvičku vyzvedli. 
Z hrobu se dochovaly jen dvě punčochy a plášť, s kterým se muselo zacházet velmi 
opatrně, takže jsme jej namotali na válec a zabalili. Nejlepší pracoviště, zabývající se 
historickým textilem, je na Pražském hradě. Domluvil jsem tedy s doktorkou Milenou 
Bravermanovou, že jim plášť přivezu. Jednou jsme tedy s autem zastavili v Praze pod 
Starými zámeckými schody a já s pláštěm pod paží jsem šel kolem lobkovického paláce 
až do pracovny doktorky Bravermanové, které jsem textil předal. Po nějaké době mně 
sdělila, že s pláštěm si zažila svoje, protože když jej rozbalila a začala na stole doku-
mentovat, přišly na ni nepříliš výrazné zdravotní obtíže, o nichž si myslela, že se jedná 
o virózu. Pro jistotu ale nechala prach z pláště v roztoku aktivovat a za pár dní tam 
vyrostla krásná plíseň. Když si nechala udělat výtěr v krku, tak plíseň tam měla také. 
Antibiotika plíseň vybila v krku i na plášti, ale poučení z toho zůstává, že práce v hrob-
kách může být zdraví nebezpečná. Lobkovicovy ostatky se pohřbily do malé hrobky 
ve vstupu do krypty a  jsou označeny křížem. Bohužel tohoto následného pohřbu se 
zúčastnili jen někteří brněnští kanovníci, což je škoda, protože se z toho mohla udělat 
větší sláva za přítomnosti biskupa Lobkovice.

Nakonec architektonická kancelář zpracovala projekt zastropení a zpřístupnění od-
kryté krypty. Chtěli jsme, aby tam byly k vidění i některé zdi, které jsme našli při ar-
cheologickém výzkumu, což poněkud narušovalo koncepci architektů, takže jednou 
pan architekt v rozčílení zvolal: „Co to máte pořád s těmi za*ranými zdmi?“ Řekl jsem 
mu na to, že právě kvůli těmto zdem se ten celý projekt dělá. Nakonec tento názor ak-
ceptoval a výsledek dopadl docela dobře a krypta se dnes používá k různým výstavám. 
Na tuto kryptu navazovala ještě jedna zasypaná prostora pod podlahou dnešní sakris-
tie, ale tu jsme již nechali dalším generacím. 

Je škoda, že se nepodařilo původní půdorys menšího kostela na Petrově vyznačit 
v nové dlažbě, třeba jen mosaznými hlavicemi, které by celkovému vjemu nevadily, ale 
ukázaly, že toto místo má mnohasetletou tradici. Na jednom jednání na tento návrh 
jeden duchovní řekl: „A doma v kuchyni byste si to také chtěl udělat?“ Nato jsem řekl, že 
kdybych v kuchyni měl sedm set let starou památku, tak určitě. 

Na tomto výzkumu jsem navázal spolupráci také s geologem doktorem Jaroslavem 
Dvořákem, který kromě hlubokých znalostí ze svého oboru měl zájem o historii i ar-
cheologii a především byl ochoten přímo v terénu se této problematice věnovat. Na Pe-

Výzkum úspěšně pokračoval a  vyvážel se zásyp krypty, při čemž se zjistilo, že 
do zásypu byla vložena barokní krypta, do níž bývali pohřbíváni brněnští kanovníci. 
Za jakýchsi mírných bezpečnostních opatření, která znamenala především vyvětrání, 
do krypty vstoupil otec biskup a nějací kněží, zřejmě se pomodlili za spásu svých před-
chůdců a potom jsme tam mohli vstoupit i my a celou situaci fotograficky zdokumen-
tovat. Vypadalo to tam neutěšeně, protože již dříve tam někdo vnikl, rakve otevíral 
a hledal bohatství, které tam nikdy nebylo (Obr. 52). Vznikla otázka, co s tím. Pokud 
by se tato barokní krypta zachovala, tak by se původní velká krypta nedala zpřístup-
nit. Očekával jsem striktní památkářské stanovisko, spočívající v tom, že co se jednou 
postavilo, tak se již nikdy nesmí zrušit. Situaci si však prohlédl profesor Miloš Stehlík, 
památkářská kapacita, a se samozřejmostí, kterou jsem nečekal, řekl, že zachovat tuto 
barokní kryptu nemá smysl a je možno ji po dokumentaci odstranit, což se i stalo. Z ně-
kterých hrobů jsme zachránili identifikační destičky, ale pohřeb ostatků kanovníků se 
odehrál velmi rychle bez bližší dokumentace. 

Obr. 52. Kanovnická krypta na Petrově po otevření
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jsem i Madaru s reliéfem „Vsadnika“ a odtud jel do Varny, kde jsem se opět setkal se 
Standou Stuchlíkem. Ubytovna pro návštěvy byla zřízena v areálu antických památek 
blízko pláže a bylo to velmi příjemné, zvláště když jsme bulharské víno mohli chladit 
v umyvadle. Zajímavá byla také návštěva muzea, kde jsem brzy po poledni hledal ře-
ditele, ale sekretářka sdělila, že „tovarišč direktor sičas otdychajet“. Mně to připadalo 
divné, protože u nás by se v takovém případě řeklo, že ředitel má důležité jednání, 
ale v Bulharsku to nikoho neudiví. Nakonec jsem byl přijat zástupcem ředitele, který 
mně nejdříve ukázal úžasnou expozici s neolitickým zlatem a potom expozici stříbr-
ných šperků ze 14. stol. Muzeum k těmto pokladům přišlo tak, že amatérští detekto-
ráři našli někde místo, kde lidé utíkající před Turky zakopali svoje šperky a nikdy je 
již nevyzvedli. Detektoráři jednali s námořníky, kterým chtěli své nálezy prodat, a ti 
by tyto poklady někam vyvezli. Bylo prý možné předat záležitost policii, která by asi 
něco zajistila, ale další by se stáhli do hlubší ilegality. Muzeum volilo tedy jinou stra-
tegii a detektorářům nabídlo odkoupení, což tito přijali a muzeum získalo ohromnou 
sbírku vystavovanou v  jednom sále. V podstatě pro stát to byla jedna z nejlepších 
investicí, protože za jakési Leva získal opravdovou hodnotu. Z Varny do Sofie jsem 
letěl letadlem, kde při nástupní prohlídce ostraha zjistila, že v zavazadle mám nůž, 
takovou malou rybičku, na kterou jsem zapomněl. Obešlo se to jen s výrazným na-
pomenutím, které jsem pokorně přijal, ale nedovedl jsem si představit, že bych se 
s tímto nožíkem snažil přimět pilota ke změně trasy letu. Po vyúčtování a drobných 
nákupech jsme letěli se Standou do Prahy. V naší soukromé kronice mám o této cestě 
napsáno: „V Bulharsku se hodně buduje. Není tam nedostatek potravin. Kulturnost lidí, 
dík cizineckému ruchu, je na dobré úrovni. Platy vzhledem k nám jsou nižší. S někte-
rými kolegy si dopisuji.“ 

Roku 1986 mi byla umožněna služební cesta do Polska. Nejdříve jsem jel do Vrati-
slavi, kam jsem dorazil v noci vlakem plným opilých mužů. Ubytování jsem měl naštěs-
tí blízko nádraží v hotelu. Druhý den jsem navštívil archeologická pracoviště a památ-
ky města. Při cestě vlakem do Krakova jsem zažil menší nepříjemnost, protože kolega 
mi koupil špatnou jízdenku. Průvodčí mně předepsala zřejmě neúměrnou pokutu, ale 
musel jsem ji zaplatit. Když jsem v Krakově přišel na archeologické pracoviště, přiví-
tala mě tam Helena Zoll-Adamiková s tím, že jim oznámili, že má přijet jakýsi Urban, 
což bylo jméno tehdy neoblíbeného ministra, který podle ní je „największa świnia w 
Polsce“. Nevím, proč mně to říkala, ale ubezpečil jsem ji, že nejsem ministr a jmenuji 
se Unger, což pochopila, dala mně plánek Krakova, postěžovala si, že nemůže koupit 
žárovky a pochválila ředitele, že jí umožňuje chodit do práce až později. Prohlédl jsem 
si tedy v Krakově, co se dalo, zajel do Věličky a potom do Brna vlakem přes Prahu.

trově zjistil, že v nejstarší fázi nebyl ještě použit krinoidový vápenec ze Stránské skály, 
tedy, že lomy tam byly otevřeny až později. Z geologického hlediska posoudil celou 
řadu dalších románských a gotických staveb a spolupráce s ním byla velmi příjemná.60 

Výzkum na Petrově jsme tedy ukončili a něco z toho již i publikovali.61 Dřevomodelář 
Přemek Mikauš z  Lelekovic, kterého jsem znal již z  dřívějška, zhotovil dva modely 
původní podoby kostela, které jsou v katedrále vystaveny dodnes. Celá řada zajímavých 
poznatků, vyplývajících z  různých expertiz, však ještě čeká na  zveřejnění. Nálezy 
a dokumentaci jsem předal Rudolfu Procházkovi, na němž je již další zpracování.

Jako vědecký pracovník Archeologického ústavu jsem měl možnost služebních za-
hraničních cest, o čemž se mně jako mikulovskému muzejníkovi ani nesnilo. Roku 
1985 jsem se dostal do Bulharska na pozvání bulharské Akademie věd. Jeli jsme tam 
s kolegou Standou Stuchlíkem a v Sofii si prohlédli muzea, památky a vyjeli na Vito-
šu, kde jsme se mohli ještě koulovat. Návrhy, abychom studovali literaturu v knihov-
ně, jsme jaksi pomíjeli. Potom jsme se rozdělili a já jsem jel trasu přes Veliké Tarnovo 
s archeologicky upravenou lokalitou na Carevaci, Šumen a Preslav. V Preslavi, když 
jsem odpoledne přišel k  archeologické stanici, archeologové se právě protahova-
li na  balkóně, zřejmě po  odpolední siestě. Následovalo pohoštění a  potom večeře, 
kterou připravovala kuchařka, na kterou volali: „Baba Jana, tutaj sme“, aby konečně 
přinesla něco k snědku. Po večeři pak následoval společenský večer s bohatou kon-
zumací jídla i pití. Šel jsem spát dříve než ostatní, kteří halasili až do časného rána. 
Ráno jsem vstal a chtěl jít na prohlídku výzkumu, ale všichni ještě spali. Nakonec 
dopoledne vstali, posnídali a šli na výzkum, na kterém již pracovalo několik Turků 
a Cikánů. Někdo se tam již tehdy objevil s detektorem a chvíli prohlížel vyváženou 
zeminu. V poledne byl oběd a po poledni siesta. Hovor se točil kolem archeologie 
i  politiky, které jsem úplně nerozuměl; zvláště vůči turecké menšině měli Bulhaři 
velikou averzi. Nevím, jak to je dnes, když Bulhaři mají vedle sebe silné a vyzbroje-
né Turecko. Archeologickým památkám se v Bulharsku věnovala značná pozornost, 
zvláště těm, které souvisely s Prvním i Druhým carstvím. V Preslavi, která byla hlav-
ním městem Druhého carství, některé vykopané památky byly rekonstruovány, patr-
ně za veliké peníze. Postavili třeba celý kostel nebo kus hradeb, ale zřejmě již chyběl 
zájem o údržbu. V Plisce mě především překvapila veliká rozloha opevněného are-
álu, na němž je ještě dnes patrná ruka českého archeologa Karla Škorpila. Navštívil 

Služební cesty do ciziny v letech 1985 až 1989
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rockový nebo jaký festival, na  němž se sjela podivná společnost ze všech koutů Ně-
mecka. Opilí a zdrogovaní se váleli po zemi, řvali, chroptěli a vyváděli. Po policii nikde 
ani stopy. Kolegové ze Slovenska a Prahy, kteří přece jen se dostávali častěji na Západ, 
byli z  toho také překvapeni. Do  skříněk, fungujících na  vhozené mince, jsme uložili 
zavazadla (drobné měli jen ti, kteří si již něco našetřili z předchozích pobytů v Němec-
ku) a šli na prohlídku města, které bylo úplně prázdné, ale nesmírně krásné za ranního 
rozbřesku. Potkali jsme jen jednoho člověka, který si na ramenech nesl obrovské řvoucí 
rádio. Po návratu na nádraží jsme viděli, jak policie a úklidová četa dává nádraží do po-
řádku a zbylé „feťáky“ postupně, ale klidně vytlačuje. Měli jsme sice zaplacenu jízdenku 
do Mohuče a zpět, ale jinak jsme neměli ani marku, takže po příjezdu do Mohuče jsme 
se vypravili pěšky i se zavazadly do nejméně 2 km vzdáleného hotelu Stiftwingert. Do-
šli jsme tam a každého ubytovali v jednolůžkovém pokoji s ledničkou naplněnou vším 
možným. Postel však byla tak rozvrzaná, že při sebemenším pohybu ji bylo slyšet, takže 
jsem vzal matraci a ustlal si na zemi. Navíc v ceně byla i  snídaně formou švédského 
stolu. Druhý den v muzeu nám dali peníze a ptali se, kde máme účet za taxi. V podstatě 
nemohli pochopit, že do té chvíle jsme marku neviděli a na taxíka peníze neměli. Před-
nášky probíhaly v několika sekcích, ale hodně jsme je zanedbávali, protože jsme chtěli 
poznat také něco z okolí, zajeli jsme si tedy do Wormsu a Frankfurtu nad Mohanem. 
V rámci oficiální exkurse jsme byli v Ladenburgu, Heidelbergu a Lorschi. Zpáteční noč-
ní cesta vedla přes Norimberk, kde jsme na nádraží zase museli pár hodin čekat. Přesto 
mám v kronice poznámku: „Byl jsem u vytržení jak z kulturních památek, tak i množství 
zboží i čistoty“. Na tu první noc v Norimberku jsem již asi zapomněl. 

Asi za dva dny po návratu do Brna jsem jel na konferenci do rakouského městečka 
Thaya na kterou mě pozval profesor Fritz Felgenhauer, s nímž jsem měl kontakt již 
od studentských let. Z této konference mně utkvěly v paměti dvě příhody. Jednak při 
návštěvě Geiselbergu tam studenti předvedli „Spiel am Geiselberg“, což byl kompono-
vaný pořad v historických kostýmech o dějinách místa. Když po několikáté sdělili, že 
„Tschechische Truppen fallen im Land ein und plundern“ (České tlupy vpadly do země 
a  loupí), začalo mně být úzko. Lojza Habovštiak, který tam také byl, řekl: „Snad sa 
na nás nevrhnú“. Nevrhli. Ubytováni jsme byli ve Waidhofenu a jednou večer jsme si 
povídali o archeologii s Miroslavem Richtrem, který byl zástupcem ředitele Archeolo-
gického ústavu v Praze (ředitelem obou archeologických ústavů byl akademik Poulík). 
Když mně chtěl něco ukázat na obrázku, tak vytáhl diaprojektor, dal do něj diapozitiv 
a  promítl jej z  okna na  zeď protějšího domu. Tak moc chtěl archeologovi, tehdy již 
střední generace, ukázat něco ze svých poznatků. V kronice k tomu mám jen zapsáno: 
„Všade ochota a čisto“.

Roku 1987 se konal v Mohuči IX. světový archeologický kongres, který zajistilo Rö-
misch-germanische Zentralmuseum a z brněnského archeologického ústavu kromě ře-
ditele a Rudinka Tichého, kteří jeli po vlastní ose, se jej zúčastnili čtyři vědečtí pracov-
níci (Obr. 53). V noci jsme přijeli do Norimberku a na nádraží zažili nepředstavitelný 
chaos, zmatek, špínu a odpadky, což bylo způsobeno tím, že den před tím tam byl nějaký 

Obr. 53. Rudolf Tichý, Stanislav Stuchlík, Dagmar Jelínková, Josef Poulík, Josef Unger, Ivo Rakovský 
u Römisch-germanische Zentralmuseum v Mohuči
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Situace v  Archeologickém ústavu Akademie věd spěla k  rozdělení na  dvě instituce. 
Mně sice bylo nabídnuto, abych v  ústavu zůstal, ale obával jsem se, že kdyby se počet 
pracovníků musel z  nějakých důvodů redukovat, tak bych mohl být první na  řadě. 
Rozhodl jsem se tedy, že půjdu s dalšími kolegy do nově zřízeného pracoviště nazvaného 
Ústav archeologické památkové péče Brno. Nejdříve však bylo třeba zajistit delimitaci 
pracovníků pod Ministerstvo kultury ČR, což nebylo jednoduché. Několikrát jsem 
kvůli tomu musel do Prahy, kde bylo třeba vyčkat na podpis pana ministra. Podařilo 
se a od roku 1993 se Miloš Čižmář ujal ředitelování na tomto ústavu, kterému musel 
věnovat hodně času, ale evidentně jej to bavilo a měl k této funkci předpoklady. Toto 
pracoviště dostávalo a dodnes dostává nějakou finanční částku na provoz, ale další pro-
středky musí získat od různých investorů, kteří chtějí stavět v místech archeologicky 
důležitých, což se neobejde bez složitých jednání. Jako pracoviště bylo tomuto ústavu 
k dispozici patro a podstřeší v jedné budově augustiniánského kláštera na Starém Brně. 
Dostal jsem tam samostatnou pracovnu, do které se vcházelo přes jednu místnost pří-
mo z chodby (Obr. 54). 

V té době jsem rozvinul spolupráci s Mirkem Bálkem, který se již před převratem 
věnoval letecké fotografii, tehdy se značným administrativním omezením. Od deva-
desátých let se podmínky změnily a Mirek mohl fotit a fotit. On však nechtěl jen fotit, 
ale po vyvolání filmu se rychle vracel na objevenou lokalitu a geodeticky ji zaměřoval. 
Někdy jsem mu v tom jako figurant, například v Přibicích, pomáhal (Obr. 55). Podařilo 
se mu tak objevit celou řadu neznámých římských vojenských táborů a další zajímavé 
věci. Celkem dvakrát mě vzal do  letadla. Jednou jsme létali nad Lelekovicemi, Vra-
novem a Svatou Kateřinou, kde letadlo kroužilo a měnilo výšku. Bylo mně opravdu 
moc špatně, takže když jsem z  letadla vylezl a šel se umýt do koupelny, při pohledu 
do zrcadla jsem zjistil, že z obličeje se mi úplně vytratila barva. Podruhé jsem se již 
nadopoval nějakými prášky, ale přesto, nebo právě proto, když jsme létali nad zaniklým 
Koválovem a Želicemi s dobře viditelnými stopami po ohrazení těchto zaniklých vsí, 
byl jsem k tomu, na rozdíl od Mirka, který v letadle jásal, celkem apatický. Nakonec 
se ale výsledky podařilo zpracovat natolik, že stály za publikování.62 Geodeticky jsme 

V Ústavu archeologické památkové péče 
v letech 1993 až 1996

V září roku 1988 jsem byl v NDR v Berlíně, Halle/S., Výmaru, Drážďanech a Naum-
burku. Navštívil jsem některá archeologická pracoviště. V naší soukromé kronice mám 
o tom zápis: „Hospodářská situace se v NDR také zhoršuje, ale relativně to ještě jde“. 

V září roku 1989 jsem jel do Maďarska, kde během několika dní jsem měl možnost 
si prohlédnout Budapešť. Vlastní konference byla v  lázeňském městečku Gyöngyös 
u Mátrafüred s velmi pěknou exkurzí po hradech. Do kroniky jsem napsal: „Situace 
v Maďarsku se nám jevila oproti Československu příznivější“. Je z  toho patrné, že čas 
převratu již nazrával. 

... čas převratu nazrál...
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né nájemní podmínky. Zato jsme augustiniánům pomáhali auty a tak podobně. V té 
době vzniklo i Diecézní muzeum, které sídlilo rovněž v areálu kláštera a jeho ředite-
lem se stal doktor Karel Rechlík, aktivní umělec a schopný organizátor. Sám jsem chvíli 
uvažoval, že by se při tomto muzeu mohlo zřídit archeologické pracoviště, které by 
zajišťovalo výzkum na církevních objektech. Dnes mohu říci, že naštěstí se tak nestalo, 
protože by jistě docházelo ke střetům mezi stavební činností a nutností archeologické-
ho výzkumu, který ne vždy je považován za nezbytný. S tímto muzeem jsem však úzce 
spolupracoval při instalaci prvních výstav a našel tam několik milých lidí. 

Domníval jsem se, že s augustiniány, kteří se snažili navázat na mendelovské tradice, 
bude možné rozvíjet spolupráci i na poli archeologie, ale po příchodu nového opata 
Evžena Martince a odchodu inženýra Skřičky se nám to bohužel nepodařilo. Dokon-

Obr. 55. S Mirkem Bálkem při zaměřování

Obr. 54. Moje pracovna v areálu augustiniánského opatství na Mendlově náměstí

zaměřili zříceninu hradu Neuhaus na Pálavě nebo hradiska u Morkůvek a Divák. Byla 
s ním velmi příjemná spolupráce, a tak mně v životě po své předčasné smrti chybí. Ne-
zapomenu na to, že při jeho pohřbu zakroužilo nad krematoriem letadlo s piloty, kteří 
jej měli také rádi.

S Mirkem Bálkem úzce spolupracoval také Ondra Šedo, který se z rodinných důvo-
dů přesunul roku 1982 ze Slovenska do Brna. Nějakou dobu byl zaměstnán také v mi-
kulovském muzeu, kde se výrazně se podílel na výzkumech v souvislosti s budováním 
Vodního díla na Dyji. V letech 1993 a 1994 se zaměřil na zkoumání římských památek 
v trati „Neurissen“ u Mušova. Výsledky pak zpracoval jako zaměstnanec Archeologic-
kého ústavu v Brně.63 Jeho zájem je však mnohem širší. Například studiem internetově 
dostupných ortofotomap objevil celou řadu archeologických lokalit. Tak jsme spolu 
připravili nejednu publikaci a při přátelském hovoru vypili nejednu sedmičku vína.64 

Vztahy s augustiniánským klášterem se vyvinuly velmi dobře, především díky hos-
podářskému správci inženýru Stanislavu Skřičkovi, který novému ústavu vyměřil sluš-
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jící registrovalo, takže se prodaly desetitisíce detektorů různým zájemcům, kteří je po-
užívají. Především se jedná o muže, pro které je pátrání s detektorem náhradou za lov 
a mohou při tom realizovat pud zděděný po předcích. 

Jeden obchodník s detektory vyprávěl příběh, jak k němu přišel nějaký muž a chtěl 
koupit co nejlevnější detektor a nic nedal na přesvědčování, že jsou detektory lepší, 
s nimiž toho může najít více. Když ten levný detektor koupil, zeptal se, zda by mu mohli 
prodat také něco, co se s tím hledá. Na nelíčený údiv to vysvětlil tak, že má milenku, 
a aby doma nějak zdůvodnil svoji nepřítomnost, kupuje detektor a potřebuje také ně-
jaké úlovky. 

Někteří detektoráři s nálezy obchodují, ale hodně je těch, kteří hledají jen ze zájmu 
a byli by ochotní ke spolupráci s archeologickými institucemi. V některých případech 
se spolupráce podařila a výsledkem jsou naprosto nečekané objevy. Vztahu s detek-
toráři by bylo třeba se věnovat, jejich aktivitu oceňovat, a  to nejen finančně. Ovšem 
jen někteří archeologové jsou ochotni s  nimi spolupracovat. Za  detektorové pátrání 
na archeologických lokalitách jsou právní sankce, a tak mnoho detektorářů se uchýlilo 
do hlubší ilegality a při kontaktu s odborníky jsou velmi opatrní. Dnes s odstupem ně-
kolika desítiletí můžeme říci, že oficiální archeologie promeškala obrovskou příležitost, 
jak získat poznatky z pravěkého metalika i středověku. Kdysi jsem při jakési příležitosti 
navrhoval, že pro ústav akademie by nebyl problém vyčlenit dva mladší pracovníky 
vybavené přístroji i autem, kteří by v podstatě celý rok prováděli detektorový průzkum 
na vybraných lokalitách. Na  to mně bylo sděleno, že tím by se předměty vytrhly ze 
stratigrafického prostředí a tak by ztratily část své hodnoty. Především ale chyběl zá-
jem, a tak amatérští detektoráři si se stratigrafií nelámou hlavu a často ani místo nálezu 
je nezajímá. Sám jsem s některými detektoráři navázal kontakt a spolupráce přinesla 
výsledky, o nichž je v dalším textu zmínka.

Po převratu došlo v archeologii k velikému kvasu. Objevovaly se možnosti využití 
jiných metod a  do  popředí se dostávali badatelé, kteří tyto metody znali a  uměli to 
vyjádřit. Patřil k nim i Evžen Neústupný z pražského Archeologického ústavu, který 
do  Archeologických rozhledů roku 1995 napsal: „…V určitém stadiu vývoje přírody 
došlo u vyšších opic k vývoji mimořádného významu: k oddělení určitých orgánů – arte-
faktů – od zvířecích těl. Vznik lidských artefaktů byl událostí, která ve svých důsledcích 
znamenala změnu historie Země a potencionálně změnu celého Vesmíru…“.67 Ach jo, no 
takové byly tehdy ambice archeologie.

Bylo pro mě velikou ctí, když jsem byl roku 1995 vyzván, abych se stal členem Vel-
komoravské strécovské univerzity, což je instituce, která má svůj původ na brněnské 
konzervatoři a vyvíjí svoji činnost v okruhu hudebníků i badatelů různých profesí. Mu-

ce jednou, když jsem nalákal Vladimíra Haška na možný nedestruktivní geofyzikální 
průzkum hrobu královny Elišky v starobrněnském kostele, klášter to striktně odmítnul. 

Po  převratu roku 1989 jsem hledal možnosti zahraniční spolupráce. Protože již 
z dřívějších dob jsem měl kontakt na profesora Fritze Felgenhauera z vídeňské univer-
sity, který vedl výzkum „Hausbergu“ u Gaiselbergu, obrátil jsem se na něj a našel po-
chopení. S jeho manželkou Sabinou mě pozvali do Vídně, ukázali památky a zúčastnil 
jsem se také schůze tamních archeologů středověku. Také mně a kolegům bylo umož-
něno publikovat v jejich časopisu „Beiträge zur Mittelelterarchäologie in Österreich“.65 

V devadesátých letech se naskytla příležitost rozvíjet spolupráci s rakouským Kul-
turním a musejním spolkem v Thayi. Již dříve jsem členy spolku doprovázel s Pavlem 
Michnou při návštěvě jižní Moravy. Tehdy v Mikulově jsme potkali na náměstí pana 
kanovníka Samce. Představil jsem jej společnosti a prohodili jsme spolu několik vět. 
Thayští byli dosti udiveni, že mohli mluvit s katolickým knězem v socialistickém Čes-
koslovensku, protože útlak církve nechápali. Zřejmě si mysleli, že buď je svoboda, nebo 
všichni kněží jsou zavření, ale že bylo něco mezi tím, to bylo nad jejich chápání. Velmi 
aktivní občané a rodáci z Thayi vyvolali soustavný archeologický výzkum zaniklé vsi 
Hard, inspirovaný výzkumem Pfaffenschlagu u Slavonic. Velmi dobře vedený výzkum 
ve spolupráci s vídeňskou univerzitou vedl profesor Fritz Felgenhauer a potom jeho 
manželka profesorka Sabine Felgenhauer. Vzájemně jsme se navštěvovali a jednou se 
naskytla příležitost provést na zaniklém Hardu geofyzikální měření s Vladimírem Haš-
kem a Pavlem Mitrengou. Přijeli jsme do Thayi a byli ubytováni v místním hotelu se 
vším zaopatřením. Jídlo i  pití výborné a  místní měli radost z  toho, že nám chutná, 
a tak nás velmi intenzivně pobízeli. Patrně se domnívali, že za socialismu jsme zažili 
bídu a hlad. Snažili jsme se, co se dalo, ale naše konzumační možnosti se brzy vyčerpa-
ly. Přesto na Thayu a členy tamního musejního spolku mám velmi pěkné vzpomínky. 
Některé naše poznatky jsme publikovali v jejich časopisu „Arbeitsberichte des Kultur- 
und Museumvereines Thaya“, který mně posílají dodnes.66 

Tehdy po převratu docházelo k častému vykrádání kulturních památek v kostelích, 
které byly nedostatečně zabezpečeny, takže jsme navrhovali, aby historicky a umělecky 
cenné předměty se stáhly z kostelů a uložily na bezpečném místě, třeba v krytech pod 
Petrovem. Tento návrh se nesetkal s ohlasem, protože někteří duchovní správci měli 
obavy, že jim cennosti chce zase někdo z kostela sebrat. Často se však stalo, že to oprav-
du někdo ukradl a někde v cizině prodal. 

V devadesátých letech se na trhu začal více objevovat detektor kovů. Různí hledači 
pokladů si rychle opatřovali detektory a zaměřili se na archeologické památky. Bohužel 
nedošlo k nějakému legislativnímu opatření, které by tyto přístroje a lidi s nimi pracu-
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nápis Sesklo. Archeologové vědí, že se jedná o známou neolitickou lokalitu. Přinutili 
jsme řidiče k odbočce a přijeli k nepříliš pevnému drátěnému plotu. Většina se vrh-
la k překonání této překážky a Anďa Koštuříková řekla Pavlovi: „Jen běž, však máme 
ještě jedny náhradní kalhoty, kdybys je na tom plotu roztrhal“. Na místě jsme neviděli 
nic jiného než nějaké jámy více či méně zarostlé trávou, ale byli jsme na Seskle. Bratři 
Morasové se jen na nás dívali a když jsme překonávali plot, tak si mezi sebou prohodili: 
„Tak už víme, co jsou ti archeologové zač“.

Samozřejmě jsme ochutnávali různé místní speciality, ale manželce ty rybky s vy-
poulenýma očima a chobotničky vůbec nevoněly, takže když jednou Zdeněk Čižmář 
na ni na ulici volal: „Paní Ungerová, pojďte si pro rybičku“, kterou ukazoval, držíc ji 
za ocas v ruce, nedělalo jí potíže tuto pochoutku odmítnout.

Obr. 56. Manželka Marie v antických lázních

sel jsem tedy sepsat diplomovou práci, kterou jsem nazval „Dvě kapitoly z moravských 
a českých dějin“. V první kapitole jsem doložil, že již v 9. století existovala Velkomo-
ravská strécovská univerzita založená Mojmírem II. Za hrob kvestora této univerzity 
jsem považoval hrob u mikulčické trojlodní baziliky, kde v široce rozevřených ústech 
muže, zemřelého ve věku adultus, byl nalezen zlatý byzantský solidus. Popsal jsem scé-
nu z šera dávnověku, v níž státní úředník, způsobem vlastním rodícímu se feudalismu, 
na pokornou žádost kvestora o příspěvek mu drsně cpe zlatou minci do úst a volá: „Tak 
se těmi penězi třeba zalkni“, což se i  stalo. Na mikulčickém centru bývala i  lékařská 
fakulta, doložená i tak zvanou zkříženou amputací vzniklou zřejmě chybou diagnózy 
či indispozice chirurga. Fakulta filosoficko-teologická bývala potom na lokalitě Sady 
u Uherského Hradiště, kde bylo objeveno jedno z nejstarších univerzitních městeček 
a kaple sloužící jako trenažér pro bohoslovce. Přírodovědecká fakulta, včetně obrovské 
botanické zahrady, stávala také na Pohansku u Břeclavi. 

Druhá kapitola „Příspěvek k poznání vojenské taktiky čelení nepříteli týlem“ popi-
suje manévr spočívající v tom, že vojenská jednotka nebo i jednotlivec se obrátí o 180° 
a změní směr svého postupu. Díky této taktice se tehdejší římský král Karel zachránil 
z bitvy u Crécy, čili Kresčaku, a mohl se stát manželem čtyř žen, otcem dětí a vlas-
ti, stavitelem mostu, hradů, Nového Města Pražského a hladové zdi. Na základě této 
obhájené diplomové práce jsem byl při slavnostní příležitosti na brněnském Stadióně 
„promočen“. Byla to úžasná akce, na níž ti, kteří chtěli troubit fanfáry, se museli při-
hlásit do konkurzu, a při ní byla strécovi rechtorovi odhalena pozlacená busta. Dostal 
jsem krásně provedený diplom opravňující užívání titulu MUStr. (Moravské university 
stréc) a měl jsem také možnost přispět do almanachu této inteligentní recesistické uni-
verzity.68 

Janě a Standovi Stuchlíkovým se podařilo na přelomu září a října roku 1995 zor-
ganizovat prostřednictvím cestovní kanceláře Moras speciální výlet pro archeology 
do  Řecka. Jel jsem tam s  manželkou, protože Jana se již uměla postarat o  Jirku. Již 
samotná cesta autobusem byla zážitkem, třeba když jsme v noci čekali na břehu vedle 
lodního vraku na trajekt přes Dunaj a nevěděli, kdy se pojede dál, nebo když v Bul-
harsku zastavil autobus policista, zkontroloval doklady a od řidičů chtěl koupit kalho-
ty. Řidiči znalí poměrů byli vybaveni cigaretami a alkoholem, takže věděli, jak na to. 
K moři jsme přijeli pozdně večer, ale ihned jsme se šli vykoupat. Manželku spláchla 
vlna a okamžitě měla po rýmě. Návštěva památek byla úžasná a hltali jsme to, o čem 
jsme nanejvýš četli nebo viděli na obrázcích. Průvodce dost nechápal, že se nezajímá-
me o obchody, dokonce ani o zlato, o kterém mluvil, ale stále jen o jakési ruiny. 

Jednou navečer jsme jeli autobusem po silnici a na ukazovateli odbočky se objevil 
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chybu. Všichni zúčastnění byli nadšeni, zvláště když syn Jiří prosadil, že na kameni se 
dá upéct i steak. 

Nakonec moje archeologické sledování v  terénu mělo úspěch, když mezi Poho-
řelicemi a Novou Vsí jsem zjistil, že v trase silnice se rýsují hrobové jámy. Okamžitě 
jsem je začal zkoumat a na pomoc mně přišel Petr Kos. Hroby z doby stěhování náro-
dů byly vykradené, takže žádná veliká radost z toho nebyla. Když už zbýval poslední 
hrob, byl jsem z  těchto negativních zjištění již tak otrávený, že jsem odjel do  Brna 
něco zařídit a Petrovi řekl, aby to nějak dodělal. Po mém návratu mně ukázal plnou 
hrst skleněných korálků, stříbrné spony, náramek a nádoby. Byl to jediný nevykradený 
hrob na tomto pohřebišti. K publikaci jsem nálezy předal Miloši Čižmářovi, který je 
profesionálně zpracoval.69 

V červnu a červenci roku 1995 jsem vedl výzkum v areálu bývalého premonstrát-
ského kláštera Louka u Znojma. Jedná se o obrovskou stavbu, kterou bohatý klášter 
v 18. stol. začal megalomansky budovat, snad podle vzoru španělského Escorialu, ale 
s řeholním životem neměla co dělat a šlo v podstatě jen o reprezentaci. Nakonec celá 
stavba zůstala nedokončená, protože císař Josef II. si od kláštera půjčil peníze, a aby 
je nemusel vracet, tak klášter zrušil. Proslavenou knihovnu přestěhovali premonstráti 
na Strahov a z objektu se stala kasárna, která zde byla až do devadesátých let 20. stol. 
Po zrušení kasáren se v podstatě nevědělo, co s tímto objektem, ale z nějakého fondu se 
začaly opravovat střechy a připravovat projekty včetně stavebně historického průzku-
mu, na nějž navázal z iniciativy Petra Kroupy i výzkum archeologický. Pohyb v obrov-
ském klášterním areálu byl pro mne něco, co jsem si nedovedl představit. Po obrovských 
prázdných chodbách a  sálech bylo možné se takřka neomezenou dobu procházet, 
nikoho nepotkat a kroutit hlavou. Nám však šlo o postihnutí nejstarší historie, a tak 
jsme udělali několik sond na nádvoří a překvapeně stáli nad tím, jak původní klášter 
byl malý, ale tehdy zřejmě dostačující svému účelu. Zajímavým nálezem byla mince 
v  maltě nebo opatský náhrobník. Výzkum by jistě stál za  pokračování a  uvažovalo 
se o vyznačení původního rozsahu kláštera na nádvoří, ale nedošlo k  tomu. O čtyři 
roky později v červnu a červenci jsem se na místo vrátil. Udělali jsme nějaké sondy 
v křížové chodbě a tím výzkum skončil. Dnes část objektu využívá Znovín, ale myslím, 
že o osudu celé stavby není ještě rozhodnuto.70 

Roku 1995 jsem se dostal také k naprosto neobvyklému výzkumu. Jeden židlocho-
vický občan obdržel v rámci restitucí nějaké peníze a ve snaze udělat něco pro město, 
objednal archeologický výzkum na místě bývalého židlochovického kostela. Vzhle-
dem k tomu, že na místě zůstala stát věž a je k dispozici půdorys původního kostela, tak 
jsme si s Petrem Kosem mysleli, že výzkum bude velmi jednoduchý. Uděláme několik 

Protože ve skupině byli někteří geologové jako Jaroslav Dvořák, nebo Tonda Při-
chystal, tak v olympijské Feidiově dílně jsme si pěkně podiskutovali. Někteří účastnící 
se občas někde zatoulali, například Táňa Kučerovská, a tak když ji Eva Lehečková shá-
něla, ozvalo se z piniového háje jen zasněné „já jsem tady“. Seděla tam v naprostém 
klidu a vnímala nerušenou antiku. V antickém divadle v Epidauru jsme si odzkoušeli 
báječnou akustiku tak, že jsme zpívali moravské lidové písně (Obr. 56). Na zpáteční 
cestě jsme se ještě zastavili v Soluni, ale bylo málo času, takže s doktorem Dvořákem 
jsme realizovali něco jako běh Soluní. Když jsme čekali na hranicích s Maďarskem, stál 
vedle nás autobus, který měl místo zadního skla desky. Bylo nám vysvětleno, že je to 
opatření proti přepadení. Autobusy totiž převáží hodně všelijakého zboží, které bývá 
uloženo v zadní části. Stává se, že zadní sklo někdo ze zálohy rozstřelí a čeká na to, co 
z autobusu vypadne. Celý zájezd byl úžasný a neopakovatelný. 

Jako pracovník ústavu zaměřeného na  záchranné a  předstihové výzkumy jsem se 
do této činnosti musel zapojit. Roku 1994 jsem dostal na starost kontrolu úseků, kde 
se budovaly přeložky silnice z Pohořelic do Mikulova a Znojma. Podařilo se mně 
od  myslivců pronajmout domek v  Nové Vsi u  Pohořelic. Byla to v  podstatě jedna 
veliká místnost, a  protože vedle byl sklad krmiva pro bažanty, nastěhovalo se tam 
hodně myší. Nicméně prostor jsme upravili a na  léto, tak jak jsme byli zvyklí, tam 
přišla i manželka s dětmi. Na noc jsme nastražili několik pastí na myši, které v noci 
každou chvíli cvakly. Bylo tehdy v létě veliké vedro a vedle Nové Vsi je rybník, kam 
jsme se chodili koupat. Ráno a obvykle i večer jsem sedl na služební kolo, které jsem 
měl ještě od mikulovského muzea, a úseky, kde se stavělo, jsem objel a prohlédl. Přes 
den jsme užívali hodně koupání a v kronice mám poznámku, že to bylo snad nejvíce, 
co jsem kdy zažil. Rybník byl chovný a při plavání jsme často kopli do kapra, dno bylo 
bahnité, voda dosti kalná, pokud nechci říci, že špinavá, ale nám to nevadilo. Dalším 
problémem bylo, že po silnici těsně vedle domu jezdila veškerá doprava mezi Brnem 
a Mikulovem, takže v podstatě jelo jedno auto za druhým, včetně kamionů. Snad jen 
mezi druhou a čtvrtou v noci byl trochu klid. Ale i  tuto nepříjemnost jsme přežili. 
Dokonce do těchto primitivních podmínek přijeli i naši známí, a abychom onu primi-
tivnost ještě podtrhli, tak večer jsme pekli placky z mouky a oleje na kamenné pravěké 
podložce pro drcení obilí. Pečení trvalo dlouho, ale výsledek byl výborný a velmi dob-
ře se snášel s vínem. Experimentálně jsme zjistili, že ono biblické chléb a víno, nemá 

Různé výzkumy v letech 1994 až 1996
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Zcela zvláštní atmosféru jsem zažil při výzkumu v  areálu rajhradského klášte-
ra, právě opuštěného armádou, kde se začala připravovat rekonstrukce. Počítalo se 
s omezeným archeologickým výzkumem, který by přispěl k poznání nejstarších dějin 
této památky. Klášterní život zde byl ukončen mnohem později než v Louce u Znoj-
ma, a zanechal ještě zřetelné stopy, byť ve velmi tristní podobě. Například v místnosti, 
která zřejmě sloužila k politickému školení mužstva, někdo dal dohromady tak zva-
ný kecpult z barokní mříže a duralových trubek. V jedné místnosti ležela horní část 
klavíru, na  němž prý hrával Janáček. Jako zázemí jsme s  Davidem Mertou dostali 
k dispozici jednu místnost v přízemí. Výzkum jsme udělali tak, že bagrem jsme nechali 
vyhloubit na nádvoří sondu, která zachytila několik zdí, a profily jsme dokumentovali. 
Podzim již hodně pokročil a  někdy jsme se zdrželi až do  tmy, kdy se přes Rajhrad 
stahovali za hlasitého krákání havrani. Vítr pohyboval otevřenými okny, která hlasitě 
bouchala a v chodbě svítila jen jedna žárovka u stropu. Prostředí bylo tak sugestivní, že 
kdybychom na chodbě potkali mnicha, jak si nese v ruce svoji hlavu, tak se nedivíme, 
slušně pozdravíme a jdeme dál. Když jsme chtěli ale zavřít okna v přízemí, tak jsme 
zjistili, že to nejde, protože okna se zavírala z venku. Proč? Aby snad někdo neutekl 
z chodby na nádvoří? Ale jak dále? Je to zase jedna ze záhad tohoto místa. 

Pro dokumentaci jsem získal mapu areálu kláštera se zakreslením sond staršího geo-
logického průzkumu. Stále jsem se v tomto plánu nemohl zorientovat, až jsem nakonec 
pochopil, že sondy byly zakresleny do nerealizovaného projektu úpravy areálu kláštera 
od Santiniho. Zřejmě to geologům moc nevadilo. Výzkum jsme ukončili, stopy po nej-
starším osídlení kláštera ještě z 11. stol. jsme nenašli a odcházeli s pocitem, že i tato 
památka by si zasloužila soustavnou pozornost.72 Stopu na výzkumech v těchto letech 
zanechal jak Petr Kos, tak i David Merta, pozdější ředitel Archai, jejichž precizně pro-
vedená kresebná dokumentace byla východiskem pro publikaci.

sond, vytyčíme půdorys a navrhneme městu, aby jej nechalo vyznačit nízkou zídkou 
v parkové úpravě, čímž město získá další zajímavou památku. Vykopali jsme několik 
sond a nic. Byli jsme tak překvapeni a nemohli to pochopit, že jsme si ověřovali, jestli 
jsme vůbec na  správném místě. V sondách se rýsovaly hroby ze hřbitova, který zde 
byl po zrušení kostela zřízen. Domluvil jsem, aby si místo přišel prohlédnout geolog 
doktor Jaroslav Dvořák, jestli náhodou nepřehlížíme nějaké negativy, ale také on nic 
neviděl. Největším zklamáním byl výsledek pro soukromého investora, který vůbec ne-
chtěl pochopit, že kostel zmizel beze stopy. Celou situaci lze vysvětlit tak, že po zrušení 
kostela byl stavební materiál rozebrán, terén podstatně snížen a rozhrnut do stran, aby 
umožnil založení hřbitova. Zklamání bylo tak veliké, že se ani neuvažovalo o vyznačení 
půdorysu původního kostela podle dochovaného plánu, a tak po tomto výzkumu zů-
stala jakási pachuť i poznání, že kostel může opravdu zmizet. V letech 1995 a 1996 jsem 
měl možnost ještě zkoumat kostely v Loděnicích, Podivíně a Pohořelicích, kde se také 
podařilo doplnit znalosti o stavebním vývoji těchto památek (Obr. 57).71 

Obr. 57. Při výzkumu u pohořelického kostela
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Skutečnost, že jsem velmi otevřený spolupráci s přírodovědnými metodami, sledoval 
nejen Jaroslav Malina, který byl tehdy již profesorem, ale také antropolog profesor 
Jan Beneš, kteří se rozhodli na Přírodovědecké fakultě obnovit katedru antropologie, 
k čemuž z Lékařské fakulty přizvali docenta Vladimíra Novotného. Když se tak stalo, 
jednou mě pozvali, abych proslovil pro studenty nějakou přednášku. Rád jsem přišel 
a teprve dodatečně jsem zjistil, že si tak ověřovali, jestli umím před auditoriem mluvit. 
Zřejmě byli spokojeni, a nabídli mně místo odborného asistenta na této obnovené ka-
tedře. Protože jsem již dosáhl věku padesáti let a uvědomoval si, že terénní výzkumy 
od léta do léta, od nevidím do nevidím, by byly čím dále obtížnější, a také proto, že 
jsem rád spolupracoval s mladšími ročníky příznivců archeologie, tak jsem souhlasil 
a 1. září 1996 na nové místo nastoupil. 

Celá katedra se tehdy nacházela v areálu na Kotlářské v posledním pavilonu vlevo. 
Jádrem byla jedna větší místnost v prvním patře, kde probíhala výuka. Profesor Beneš 
měl na tomto patře malou pracovnu, profesor Malina pracovnu v přízemí, či spíše sute-
rénu. Kde tehdy sídlili docent Vladimír Novotný a čerstvá absolventka Eva Drozdová, 
si již nevzpomínám. Já jsem dostal k dispozici stůl a židli v knihovně za velikou míst-
ností. Jinak vlastní pracovna mně zůstala na Mendlově náměstí. První školní rok jsem 
měl jen sem tam nějakou přednášku a připravoval si přednášky z antropologie pravěku 
a středověku, základy vědecké práce a další. Ke každé přednášce jsem si zhotovil k pro-
mítání fólie s obrázky a příští rok započal s výukou. Snažil jsem se dostat studenty také 
do terénu, a  tak jsme navštěvovali některé archeologické lokality, muzea a archeolo-
gická pracoviště. Mnozí na to dodnes v dobrém vzpomínají. Od roku 1994 až do roku 
2005 jsem také spolupracoval s Univerzitními novinami, které redigoval Jaroslav Mali-
na, a dnes jsem překvapen, kolik jsem tam napsal příspěvků.

Jednou, když mě Mirek Bálek požádal, zda bych na výzkum v areálu Milosrdných 
bratří mohl poslat nějaké studenty na  dokumentaci hrobů, tak jsem tam poslal dvě 
studentky s tím, aby ty hroby vykopaly. Opravdu je vykopaly a kosti uložily do větších 
sáčků. Když se jich Mirek Bálek zeptal, kde mají nějakou dokumentaci, tak nechápavě 

Na Katedře (Ústavu) antropologie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity 

od září 1996 do srpna 2020

...dostal k dispozici stůl a židli... 
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Marně jsme se snažili najít nějaké francouzské hroby související s bitvou u Slavko-
va, a dokonce jsme při sondáži u Tvarožné málem přesekli elektrický kabel, ale nena-
šli jsme nic, takže tato akce vyšuměla bez výsledku. Školní výzkum jsem pak zařídil 
v Divákách, Tasově a od roku 2016 i na šibenicích u Křenovic, Ivančic a Šatova. Nyní 
probíhá školní antropologicko-archeologický výzkum habánského pohřebiště u Přibic, 
který již nevedu. 

Ještě roku 1998 zajistil profesor Jan Beneš jako vedoucí katedry stěhování na nové 
pracoviště na  ulici Vinařská, kde byly již podstatně lepší možnosti, a  já jsem dostal 
vlastní pracovnu s krásným výhledem na Výstaviště. Při stěhování jsem zažil jednu za-
jímavou příhodu. Špeditérská firma stěhovala nábytek a různé jiné věci, ale také veliký, 
starý, skříňový trezor, který se nedal otevřít. Při stěhování jsem se o tom zmínil, a zane-
dlouho jeden ze stěhováků procedil koutkem úst „Máte to votevřený“. Podivil jsem se, 
poděkoval a zeptal se, zda by nemohl otevřít ještě jednu plechovou skříňku, od které 
jsme ztratili klíč. Ušklíbl se a na půl úst odpověděl: „Za toto jsem neseděl“. „Plecháč“ 
neotevřel, protože to bylo pod jeho úroveň. Z domu jsem to měl na Vinařskou jen ně-
kolik zastávek trolejbusem, v přízemí byla menza, pracovna byla přístupná kdykoliv, 
takže úplná spokojenost. 

Podobně jak se to dělá doma, tak i  na  pracovišti se občas uklízí. Došlo k  tomu 
i na Katedře antropologie, když se zjistilo, že není přehled o množství a původu kostí, 
které se tam porůznu nacházejí. Student Jiří Kala jednou nesl krabici a mimochodem 
sdělil, že na krabici je napsáno Žuráň hrob jedna. Mohyla na Žuráni, známá tím, že 
odtud řídil Napoleon bitvu u Slavkova, je archeologický pojem, protože zde byly obje-
veny velmi významné hroby z doby stěhování národů. Samozřejmě Kalovo upozornění 
vzbudilo pozornost, protože před nedávnem Josef Poulík se, v souvislosti s přípravou 
své poslední publikace, sháněl po kostech tak zvané žuráňské kněžny. Eva Drozdová 
krabici převzala a  kostem se začala věnovat. Především zjistila, že se opravdu jedná 
o pohřešované kosti. Běžnými metodami určila, nebo jak se dnes říká, odhadla, po-
hlaví i věk. Její pozornost však upoutal čtvercový otvor v kloubní jamce pánevní kosti. 
Nejdříve jsme uvažovali, že otvor mohl vzniknout při sondáži železnou tyčí již v dávné 
minulosti, nebo i při archeologickém výzkumu. Eva Drozdová však zjistila, a potom 
i potvrdila, že na okrajích otvoru jsou stopy po hojení, takže se jedná o smrtelné zraně-
ní, kterému kněžna po několika dnech podlehla. Interpretační otázkou zůstává, jak se 
kněžna jmenovala a jak ke zranění došlo. Snad se jednalo o manželku krále Wacha Se-
lingu zavražděnou ránou kopím do břicha. Toto zjištění vyvolalo evropskou pozornost 
a bylo na několika úrovních publikováno.73 

zíraly. Samozřejmě mně to sdělil s tím, že si myslel, že když řekne antropoložkám, aby 
se vykopaly hroby, tak to vypreparují, nakreslí, popíší, vyfotografují a  teprve potom 
vyzvednou. Uvědomil jsem si, že ony vlastně o tom nikdy neslyšely a že na antropologii 
by se tomu měly naučit přímo v terénu. Protože účast na různých záchranných výzku-
mech během semestru i zkouškového období by byla problematická, tak jako možnost 
se jevilo zajistit školní antropologicko-archeologický výzkum o prázdninách. 

S Vladimírem Novotným jsme si řekli, že takový výzkum by se mohl týkat bitvy 
u Slavkova a pohřbů francouzských vojáků. Ostatně se blížilo dvousetleté výročí této 
bitvy a výzkum by se na toto téma dal „narazit“. Při té příležitosti jsme s nějakou větší 
skupinou v několika autech objížděli slavkovské bojiště. Bylo to tak významné, že před 
naší kolonou jelo policejní auto s majáčkem. Já jsem seděl v autě s profesorem Josefem 
Válkou, který tehdy při hovoru o smyslu a periodicitě dějin prohlásil: „Pokrok, to je 
krátké období v dějinách, kdy místo vrahů vládnou zloději. Ti si nakradou a nechají nás 
žít. Zatím máme štěstí, že se nacházíme v tomto období.“ 

Hledání hrobů z  bitvy u  Slavkova mohlo být zajímavé a  jedna studentka dostala 
téma „Hroby francouzských vojáků z bitvy u Slavkova“ dokonce jako ročníkovou prá-
ci a vytipovala několik míst těchto pohřbů. Vladimír Novotný o tomto tématu jednal 
na různých úrovních a nakonec se mu podařilo zajistit naši společnou služební cestu 
do Francie, takže v říjnu 1998 jsme sedli v Brně na autobus a přes Paříž jeli do Bor-
deaux, kde nás čekal antropolog doktor Jaroslav Brůžek, u něhož jsme se ubytovali. 
Po prohlídce města i pobřeží jsme jeli vlakem do Paříže, kde jsme se ubytovali kaž-
dý v  jednom pokoji hotelu F1, což bylo velmi pohodlné. Zjistil jsem, že diety, které 
jsem dostal, by jistě stačily i pro manželku a další postel byla také volná, takže jsem jí 
telefonoval, aby nemeškala, sedla na autobus a přijela. Bohužel to nevyšlo. Měl jsem 
spoustu času na prohlídku města, čehož jsem s Vladimírem Novotným, který Paříž již 
trochu znal, využil. Vlastní jednání k tématu se konalo jen jedno odpoledne v Napo-
leonské společnosti, sídlící ve výstavném domě na jakémsi bulváru. Červené koberce 
na schodech, obrovský obraz Napoleona a noblesní společnost. Vladimír měl připra-
vený vybroušený projev, který Brůžek překládal. S náležitým řečnickým patosem začal 
hovořit o  tom, že někteří ranění francouzští vojáci zůstali po bitvě na  jižní Moravě, 
založili rodiny, a tak se tam dostala francouzská krev. Potom se vítězoslavně rozhlédl 
po sále a sedl si. Přihlásil se však colonel Bodiniè v uniformě, vstal, scvakl podpatky 
a prohlásil, že to byli všechno vojenští zběhové a měli být postaveni před válečný soud. 
Vůbec to nevyvolalo smích, všichni se tvářili vážně a já jsem zjistil, že s těmito lidmi 
spolupráce není možná. Zato zbytek pobytu jsem využil k prohlídce památek a muzeí, 
takže tuto služební cestu považuji za výbornou, byť ke spolupráci s Francouzi nevedla. 
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Roku 1999 započal na popud a s podporou Jaroslava Maliny proces mé habilitace, 
tedy abych se stal docentem. Jako habilitační práci jsem předložil monografii zpra-
covávající výsledky výzkumu lelekovického hradu, kterou jsem pojal antropologicky, 
tedy tak, že na základě archeologických pramenů se rekonstruuje způsob života lidí.76 
Přednáška před vědeckou radou fakulty proběhla dobře a celá záležitost se posunula 
na úroveň rektorátu. Jednou mně sekretářka rektora volala telefonem, že pan rektor 
ještě chce můj citační index, to je seznam publikací jiných autorů, kteří citují moje 
práce. Řekl jsem, že to podle pravidel není povinné, ale ona sdělila, že pan rektor to chce. 
Nezbylo tedy než sednout a vyhledávat v domácí knihovně i na archeologickém ústavu 
práce, kde jsem byl citován. Tehdy jsem pochopil, proč jeden čas Zdeněk Měřínský 
říkal, že ten nebo onen autor je blbec, protože jej necituje. Musel totiž také zpracovávat 
citační index a asi si nemyslel, že by autoři, kteří jej necitují, byli opravdu blbci, ale 
za blbou považoval tuto nutnost, která jej zdržovala od  skutečné vědecké práce. No 

Obr. 58. Převzetí profesorského jmenování v pražském Karolinu z rukou prezidenta Václava Klause

Žuráňské mohyle a jejímu okolí jsme věnovali ještě další pozornost, protože jsme 
předpokládali, že někde na dohled by mělo být sídlo rodiny která v mohyle, respekti-
ve mauzoleu, pohřbívala. Studovali jsme letecké fotografie, provedli geofyzikální prů-
zkum, povrchové sběry, ale zatím bez úspěchu. 

Architekt Velek se do bádání u Žuráni zapojil tak, že objasnil význam kamenných 
vrstev trojúhelníkového půdorysu zjištěných při archeologickém výzkumu. Vidí v nich 
způsob, jak zajistit pevnější podklad pro postupné vrstvení mohyly.74 Stejně se ale zdá, 
že žuráňská mohyla ještě nevydala všechna tajemství. 

Když profesor Jan Beneš ve  věku 68 let zemřel, na  jeho místo nastoupil Jaroslav 
Malina, který byl u samotných základů obnovené katedry, směřované k celostní antro-
pologii sdružující fyzickou i sociokulturní větev. V tomto smyslu byla činnost rozvíjena 
i nadále a  já jsem si uvědomil, že právě pohřební ritus a zacházení s  těly zemřelých 
je téma, které se do tohoto programu hodí. Připravil jsem proto dvoje skripta s tou-
to tématikou.75 Byl jsem však nemile překvapen, když jsem se dozvěděl, že skripta se 
do vědecké činnosti nezapočítávají. Je to samozřejmě nesmysl, protože co by vlastně 
vysokoškolští učitelé měli psát, když ne učebnice, ale taková pravidla stanovují různé 
komise odtržené od reality, kterým jde o to, aby se za co nejméně peněz udělalo co nej-
více, a stále připravují a mění kritéria hodnocení vědecké práce. 

Jaroslava Malinu, jako nového vedoucího katedry však čekala reorganizace struk-
tury univerzity. Někdo si vymyslel, že místo kateder by měly být zřízeny ústavy, které 
by měly mít ředitele a větší počet členů. K tomu bylo svoláno několikadenní jednání 
v Cikháji, na které jsme za antropologii jeli Jaroslav Malina, Vladimír Novotný, Eva 
Drozdová a já. Byla tam představena plánovaná podoba struktury Přírodovědecké fa-
kulty, kde se nepočítalo s ústavem antropologie. Jaroslav Malina se proti tomu velmi ve-
hementně ohradil a jeho návrh na samostatný ústav antropologie byl akceptován. Dnes 
si uvědomuji, že stačilo jen málo, například jen mlčet, a s antropologií by to bylo úplně 
jinak. Ostatně tento ústav je na Přírodovědecké fakultě jakousi anomálií. Jednak má jen 
málo členů, a jednak je problémem ono spojení fyzické a sociokulturní antropologie. 
Oficiálně je deklarována výhoda propojování různých oborů, protože právě zde dochází 
k zajímavým objevům. Problémem je však organizační začlenění. Fyzická antropologie 
přece patří na Přírodovědeckou fakultu a sociokulturní antropologie na Filozofickou 
fakultu či na Fakultu sociálních studií. Navíc podle jakýchsi scientometrických kritérií, 
vymyšlených partou lidí, kteří si z toho udělali živnost, nemá antropologie dosti bodů 
a publikací v nějakých mezinárodních časopisech. Nedochází jim totiž, že konzumenty 
výsledků bádání mohou být především lidé v České republice a nejbližším okolí. Takže 
uhájení samostatného Ústavu antropologie bylo a jistě bude i nadále problémem. 
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tak studenti dostávali zadáno téma a vypracovali semestrovou práci, která měla mít 
strukturu práce bakalářské. Podobně to bylo také v druhém ročníku v rámci přednáš-
ky Antropologie středověku, takže studenti před psaním „bakalářky“ měli již jakousi 
průpravu. Tyto práce jsem musel kontrolovat a vracet třeba i několikrát k přepracová-
ní. Bylo to dosti únavné, ale chtěl jsem, aby mně předkládali práce v tištěné podobě 
a doma, zpravidla brzy ráno ještě v posteli, jsem texty četl a opravoval. Často tam byly 
neuvěřitelné pravopisné hrubky, které jsem opravoval tak jak se to dělalo ve škole čer-
venou barvou a podtrženě. Syn Jiří, který spal ve vedlejším pokoji, někdy říkal: „Táta již 
zase vzdychá.“ Ty chyby byly takové, že jsem některým studentům říkal: „Ve čtvrté lu-
dové by známka byla pět, ale na vysoké škole bychom vás za takový výkon měli zastřelit.“ 
Nikdo si na tuto hrozbu nestěžoval. Jakmile to bylo možné, tak jsem kontrolu a hodno-
cení semestrových prací přesunul na doktorandku Alicu Virdzekovou, později Křáp-
kovou, která se tohoto úkolu velmi dobře ujala. Se studenty komunikovala elektronicky 
a  většinou se jí podařilo dotáhnout práce na  slušnou úroveň. Tyto práce byly hod-
noceny známkou, která byla součástí celkového hodnocení. Studium jsem doplňoval 
exkurzemi na některé archeologické lokality, do muzeí a studenti měli možnost získat 
tak zvané benefiční body za návštěvu různých veřejných přednášek. Protože jsme měli 
až polovinu studentů ze Slovenska, tak jsem domluvil alespoň jednu zhuštěnou před-
nášku o pravěku nebo středověku Slovenska. Zkouška se skládala z testu a krátkého po-
hovoru, jehož součástí byly odpovědi na otázky, které si studenti vytáhli. Poměrně brzy 
jsem pochopil, že nemá smysl kontrolovat docházku, a tak na začátku semestru jsem 
studenty upozornil, že nejen přednášky, ale ani zkouška a nakonec ani studium nejsou 
povinné. Dále jsem je upozornil, že když přijdou pozdě na přednášku, tak ať neříkají, že 
jim šly špatně hodiny, nebo nejela tramvaj, ale sednou si na místo a dávají pozor. Stejně 
tak mohou bez jakéhokoliv zdůvodňování kdykoliv odejít. Pokud by si chtěli s někým 
popovídat, tak ať mu dají znamení, odejdou, popovídají si, a buď se vrátí, nebo ne. Upo-
zornil jsem je, že nesnáším, aby si během přednášky spolu povídali. Většinou to brali 
na vědomí, ale několikrát jsem musel studenta nebo studentku požádat, aby šli zavřít 
dveře. Na nechápavý pohled jsem dodal, že dveře by měli zavřít zvenku. Stávalo se, že 
někteří studenti museli přednášku další rok opakovat. Zkušeností jsem zjistil, že zdale-
ka ne každý člověk je disponován pro studium na vysoké škole. Vyjadřoval jsem to tak, 
že s dislektiky a disgrafiky se dá něco dělat, ale pokud je někdo disstudent, tak se s tím 
nic nenadělá. V magisterském studiu jsem měl přednášku o pohřebním ritu, pro kterou 
jsem napsal skripta, a  studium bylo doplněno překlady některých pasáží odborných 
publikací z angličtiny. Poznal jsem, že pedagogická činnost má význam i pro učitele, 
protože jej nutí sledovat širší problematiku celého oboru, aby před studenty nevypadal 

nedalo se nic dělat, když jsem citací měl asi patnáct stránek, zanesl jsem to na rektorát 
a potom již habilitace proběhla normálně. 

Po pěti letech mě opět Jaroslav přiměl k tomu, abych podnikl kroky k získání pro-
fesury, což si vyžádalo zase dosti aktivity, protože bylo třeba získat doporučení jiných 
profesorů také z ciziny, ale také to se podařilo. Před vědeckou radou univerzity jsem 
měl přednášku a po ní se hlasovalo, zda ano či ne. Jeden hlas byl proti, což nic nezna-
menalo, ale stejně by mě zajímalo, kdo a proč. Jmenování profesorem se odehrávalo 
ještě roku 2004 v Praze v Karolinu a byla to sláva. Shromáždilo se tam dost nastáva-
jících profesorů a  rodinných příslušníků. Zaujal však především jeden člověk, který 
byl celý, a to i na obličeji, potetovaný. Byli jsme překvapeni, protože jsme tehdy ještě 
nevěděli, že je to nastávající profesor Vladimír Franc, který později kandidoval na pre-
zidenta. Diplomy předával prezident Václav Klaus a ministryně Petra Buzková (Obr. 
58). Po proslovech a předání ještě profesor Franc krásně zahrál na varhany. Potom jsme 
šli na oběd a jeli domů. 

Pedagogické činnosti jsem věnoval poměrně hodně času i úsilí. Hned v prvním se-
mestru měli studenti přednášku nazvanou Úvod do studia, v níž jsem je seznamoval 
s knihovnami, pravidly společenského chování, způsoby psaní odborných prací včetně 
citací pramenů, obrazovou dokumentací, veřejným vystoupením a tak podobně. Také 
jsem jim říkal, že na této katedře jde o to, aby ze studentů nebyli jenom nějací „kosti-
hryzi“, ale měli by zjistit o čem ta antropologie vlastně je. Přesto si myslím, že člověk 
pod způsobem kostry vypadá až nejlépe. Chtěl jsem aby se studenti seznámili s litera-
turou, tak zpracovávali anotovanou bibliografii článků s  antropologickou tématikou 
z různých odborných periodik. Někdy jsem si říkal, že je lépe u studentů nepředpoklá-
dat vůbec nic a nejdřív zjistit zda umí číst a psát, nebo pro práci v katalogu je třeba nej-
dříve napsat test se znalostí abecedy. Nemalým problémem pro mne bylo seznamování 
se s prací na počítači. Neměl jsem žádné soustavné školení a informace jsem chytal, 
kde se dalo a je to škoda, protože dodnes mám v tomto oboru jen základní znalosti. 
Například, než jsem se naučil mazat v blocích, tak jsem klapku Esc zatížil kamenným 
sekeromlatem. Bylo to zajímavé spojení věků. Život mně dosti znepříjemňuje, když se 
na počítači něco změní. Zpravidla to není pokrok, ale jen nepříjemná zbytečná změna. 
Mám za to, že je třeba snížit stavy počítačových expertů a to odstřelem nebo odchytem. 
Na dotaz co bych s nimi dělal říkám „Většinou bych je zahazoval, ale dobré by byly takové 
klícky, v nich by měl každý svůj počítač a oni by si na tom dováděli, roztomilé by to bylo.“ 

V přednášce Antropologie pravěku, což byl jakýsi úvod do pravěku, jsem se zaměřil 
na chronologii a základní charakteristiku jednotlivých období a kultur. Pro pravěk byla 
výchozím textem skripta Vladimíra Podborského. Aby studium nebylo jednoduché, 
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schopen je zařazovat do  širších souvislostí. Kromě toho se intenzivně věnuje socio-
kulturní antropologii, podílí se na  vedení a  zpracování výsledků školních výzkumů 
a po mně převzal přednášky o pravěku a středověku. Na ostravské univerzitě se uplatnil 
Michal Živný, s nímž jsem začínal výzkum v Divákách. Podle jeho posudků různých 
prací je zřejmé, že pedagogické činnosti se věnuje s velikým úsilím, ale kromě toho již 
zpracoval nálezové celky lidských kostí, například z výzkumu sv. Jakuba v Brně. Jen 
si myslím, že již dávno mohl být docentem. Možná, že je to tím, jak se říká, že ti, co 
dosáhnou nějakého titulu, vlastně vylezou na strom a za sebou vytáhnou žebřík, aby 
za  nimi již nikdo nelezl. Hned první rok na  výzkumu v  Divákách začínal Jiří Kala, 
který tehdy snil o  uplatnění ve  forensní antropologii, ale nakonec je velmi platným 
pracovníkem jak při archeologické, tak i antropologické činnosti Ústavu archeologické 
památkové péče v Brně. Zdeněk Tvrdý, který prošel jak výzkumem v Divákách, tak 
i neformálními semináři, v nichž jsme se zabývali různými problémy jako třeba upíná-
ním ostruhy, se nakonec dobře uplatnil v Moravském zemském muzeu, kde spravuje 
antropologickou sbírku. Lukáš Šín se výrazně angažoval při výzkumu v Tasově, ale v di-
plomové i disertační práci se věnoval Olomouci, kde se dnes angažuje při archeologic-
kých výzkumech a jejich zpracování. Michaela Králíková, která velmi dobře zpracovala 
a publikovala často citované poznatky o pohřebním ritu v novověku, se po různých 
peripetiích souvisejících i s rodinnými povinnostmi, protože kromě dětí pečuje o velmi 
angažovaného manžela docenta Mirka Králíka, našla svoje místo v bučovickém muzeu. 
Alici Křápkovou jako vystudovanou právničku a archeoložku jsem získal pro spoluprá-
ci na šibeniční problematice. Vykonala v této oblasti hodně práce, která je zřejmá z je-
jích publikačních výstupů. Postupně jsem ji zapojoval do výuky pravěku a středověku 
a uvažoval o tom, že by tyto přednášky, včetně pohřebního ritu, po mně mohla převzít. 
Situace na ústavu, kdy jí nová ředitelka dala najevo, že s ní nepočítá a rodinná situace 
včetně tří dětí, ji nakonec přinutily doktorandské studium přerušit. Myslím, že jsem 
do jisté míry ovlivnil i další studenty, kteří se ke mně stále hlásí, ale o jejich uplatnění 
v praxi již nemám tolik informací.

Byl jsem také koordinátorem programu Erasmus, který umožňoval pobyty studentů 
i učitelů v cizině. Měli jsme celou řadu smluv a studenti se dostali na mnoho univerzit. 
Někdy jsem jen těžko mohl pochopit, že studenti váhají, zda a kam jet. Nedovedl jsem 
si představit, že by nám za socialismu někdo nabídl například tříměsíční pobyt ve Flo-
rencii za minimum nákladů. Mysleli bychom si tehdy, že nastává konec světa, a rychle 
bychom to realizovali. Já jsem nejvíce využil kontaktů s univerzitou v Göttingen, kde 
jsem znal profesora H. J. Stephana. Několikrát jsem tam byl sám nebo s manželkou, 
a měli jsme možnost ubytování u kolegů blízko nádraží. Kromě několika přednášek 

trapně. Nakonec jsem byl zapojen i  do  úvodních přednášek, takže během semestru 
jsem měl co dělat, ale nepřetěžovalo mě to. Ze zkušeností jiných vysokoškolských peda-
gogů jsem věděl, že výukou je možno se zcela zruinovat, nebo na druhé straně ji zcela 
odbýt. Jistým uměním je najít přiměřenou míru mezi těmito extrémy.

Kromě přednášek o pravěku, středověku, pohřebním ritu a úvodu do studia, měl 
jsem na  starost i  exkurze, které jsem zajišťoval prostřednictvím brněnské Muzejní 
a vlastivědné společnosti. Několikrát jsme jeli do Bolzána a navštívili expozici týkající 
se Ötziho, to je muže, jehož zmrzlé tělo se dochovalo v Alpách. Myslel jsem si, že každý 
student antropologie by tuto expozici měl vidět. Dokonce se mně podařilo vykore-
spondovat volný vstup. Zajímavé bylo, když jsem sháněl někoho, kdo by žádost přeložil 
do italštiny, tak jsem byl důrazně upozorněn, že do Bolzána – Bozen se píše zásadně 
německy, protože je to Südtirol. Kromě celého patra v  muzeu věnovanému Ötzimu 
jsme navštívili i další památky jako Trident, ale nezapomenutelný byl nocleh v Brixenu. 
Tam jsme teprve pochopili, co se tam Karlu Havlíčkovi nelíbilo. Šlo o poměrně malé 
město s biskupstvím, kde veliké procento obyvatel byli duchovní. Ostatně Havlíčkovi 
na tuberu dali to nejlepší, co v monarchii našli, ale dnes by mu to pojišťovna nezapla-
tila. Vzhledem k tomu, že jsme ušetřili za vstupné, tak jsme si mohli dovolit v Brixenu 
návštěvu vinárny. Seděli jsme tam s manželkou a Jardou Tribulou pod jakousi pergolou 
a dívali se na horské velikány. Bylo nám řečeno, že jedno malé světélko v dálce v horách 
je vesnička Tramín, takže jsme jej samozřejmě také ochutnali. Jinak je Brixen dnes uni-
verzitní město žijící studentským životem, ale po zatroubení večerky na věži se ozývaly 
ještě nějaké kroky po ulicích a potom již ticho. Tuto exkurzi jsme několikrát opakovali, 
až do doby, kdy se přihlásilo málo studentů, kteří mně sdělili, že tento rok se jim to ne-
hodí, že pojedou příště. Příště se však již nekonalo. Jinak jsem exkurze organizoval tak, 
že studenti si mohli vybrat z nabídky Muzejní a vlastivědné společnosti dva zájezdy, 
z nichž některé jsem vedl, předložit doklad o zaplacení a dostali zápočet. Říkalo se, že 
to je jediná možnost, jak si „zápočet koupit». 

Během mého působení na Katedře (Ústavu) antropologie jsem byl také vedoucím 
diplomových prací studentů a školitelem několika doktorandů, z nichž někteří se dobře 
připravili pro praxi a dnes se profilují v různých institucích. Tomáš Mořkovský, ačkoliv 
je schopen dobře formulovat myšlenky a měl by předpoklady pro vědeckou práci, radě-
ji využívá svých organizačních schopností jako tajemník Ústavu antropologie i vedoucí 
školního výzkumu v Přibicích a velmi dobře se naučil grafické a typografické práci při 
přípravě publikací. Převzal po mně přednášky týkající se pohřebního ritu. Na Ústavu 
antropologie působí Robin Pěnička, který soustavnou pílí získal tituly RNDr. a PhD. 
Zaměřuje se na zpracování nálezů lidských pozůstatků z archeologických výzkumů a je 
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Předmětem mého zájmu byly také podzemní chodby, kterým se říká na jižní Mora-
vě lochy. Svého času jsem o tom napsal i souhrnný článek.77 Tomuto tématu se soustav-
ně věnují členové spolku Arbeitskreis für Erdstallforschung v Bavorsku, kteří vydávají 
časopis „Der Erdstall“, do něhož jsem přispíval.78 Navázali jsme s nimi spolupráci a jed-
nou s Vladimírem Haškem jsme zajeli do Rodingu, kde bylo centrum této společnosti, 
a vlezli do některých chodeb, které však mají jiný charakter než jihomoravské. Také 
jsme se nemohli shodnout na významu těchto chodeb, které považujeme především 
za skladovací prostory, kdežto v Bavorsku jim přikládají kultovní i obranný význam. 
Představitele této společnosti jsme také přijali v Brně a navštívili s nimi některé jiho-
moravské lokality (Obr. 59). Spolupráce pokračovala i nadále, když upravili usedlost 
v Neukirchen-Balbini a proměnili ji v Evropské centrum pro výzkum podzemí. Zájem 

Obr. 59. Představitelé Arbeitskreis für Erdstallforschung s Petrem Kosem (ten vpravo)

a bádání v knihovně jsem pobyt využil k poznávání Německa, protože vlaky tam jezdi-
ly sem a tam a bylo možné se dostat za jeden den na neuvěřitelné vzdálenosti. 

Co se týká činnosti na Ústavu antropologie, tak mohu citovat z naší soukromé kro-
niky k  roku 2004: „Stále pracuji na Katedře antropologie Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity v  Brně a  to od  října 2004 jako profesor. Mám několik přednášek 
pro studenty, vedu bakalářské, magisterské a doktorské práce a  starám se o další věci. 
Zvláště ty další různé věci jsou stále složitější a komplikovanější, protože stále složitější 
a komplikovanější byrokracie ubíjí tvůrčí činnost. Kromě toho mám také vědecky pracovat 
a na to zbývá jen méně času.“ A to jsem tehdy ještě vůbec netušil, kam ta byrokracie 
může dále vést. 

Určitou nepříjemností bylo v roce 2007 rozladění vztahů s Jaroslavem Malinou, kte-
rý se dostal do konfliktu s Evou Drozdovou. Eva měla určité představy o činnosti biolo-
gické antropologie a zaměřovala se na genetiku. Já jsem s ní tehdy zpracovával výsledky 
výzkumu v Divákách a rozhodně jsem se proti ní nechtěl postavit. Vedlo to k omezené 
komunikaci s Jaroslavem, která probíhala v podstatě jen písemně. Domníval jsem se, že 
to povede k mému ukončení činnosti na ústavu při příležitosti pětašedesátin, ale nako-
nec v roce 2009 mně zavolal proděkan a zeptal se mě, zda chci zůstat i nadále na ústavu. 
Sdělil jsem mu, že s tím moc nepočítám, ale když mě Jaroslav oslovil ve stejném duchu, 
souhlasil jsem. Situace se vyřešila tak, že Eva Drozdová přešla na jiné fakultní pracovi-
ště a já jsem zůstal a byl konec rozladění.

Dostal jsem se také do těsnějšího kontaktu s fyzickými antropology což mně po-
mohlo chápat některé okolnosti jinak, než jsem byl zvyklý. Uvědomil jsem si, co 
všechno v člověku zůstává i přes staleté kulturní vlivy. Například jednou jsem viděl 
dokumentární film o životě šimpanzů v přírodě. Mladí šimpanzi se za určitých okol-
ností sejdou do tlupy a zvláštním pochodem se vypraví do teritoria jiných šimpan-
zů. Jakmile jsou spatřeni, tak začne strašný řev, při němž se hodnotí síly. Pokud to 
situace dovolí, tak šimpanzi vtrhnou do cizího území a začne rvačka, při níž někdy 
i smrtelně zraní cizího jedince. Potom se zase vrací na svoje území. Uvědomil jsem 
si, že totéž popisuje známá slovácká písnička: „V Mistříně chlapci sa scházajú, nikomu 
pobit sa nedajú. Jak ho chytí, tak ho bijú vesele, po paprčách, po paštěce, po čele. Potom 
sa šikovně strácajú, domů sa přes pole vracajú.“ Co je to jiného, než šimpanzí útok 
provedený slováckými šohaji někdy v 19. stol.? Také zaměření na končetiny (papr-
če), které mělo protivníka znehybnit, a rány na hlavu odpovídají šimpanzímu útoku. 
Ostatně není to zas až tak moc dávno, co lanžhotští šohaji, když jeli někam na hody, 
tak si do holínky dávali krivák (nůž), zvaný „lanžhotské hodinky“, a to jistě ne kvůli 
krájení chleba.
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Obr. 60. Kolokvium v Olomouci. Jaroslav Peška se sice tváří přísně, ale Juraj Pavúk má ve tváři úsměv

ve svých dopisech z roku 1989 řešil různé problémy. Například přišel na to, že císař 
Marcus Aurelius nezemřel ve  Vindoboně na  mor, ale proto, že byl namol. Vojenské 
úspěchy Slovanů zdůvodnil tím, že používali zbraň, kterou bylo možné jednou ránou 
rozbít lebku, vyrazit zuby a vypíchnout oko. Je škoda, že plánovaný sborník z této akce 
se nepodařilo vydat, ale já jsem svůj příspěvek publikoval samostatně.82 

Dopisů od  různých zájemců o  archeologii dostávají některé instituce celou řadu. 
Například Moravské zemské muzeum dostalo jednou dopis, který se mně podařilo zís-
kat. Autor, inspirovaný výzkumy na Hostýně, našel zprávu o této lokalitě v Pohádkách 
tisíce a jedné noci. Týká se praotce Čecha, kterého Šeherezáda nazývá Šarrkánem. Pra-
otec nepřišel podle něj na Říp, ale na Hostýn, a věštkyně Libuše, Chaldejka a vlastní 
sestra babylonského krále Nabuchodonosora, byla jeho manželkou. Nemluvili spolu 

o spolupráci je z německé strany veliký, ale moc se mně nedaří zainteresovat na tom 
Petra Kose, který má o jihomoravských chodbách velmi zajímavé poznatky.79 

Kromě úvazku na Ústavu antropologie v Brně jsem ještě učil na třech dalších univer-
zitách. K přednáškám v Opavě mě vyzval docent Vraťa Janák, takže po několik let jsem 
tam přednášel pohřební ritus ve středověku a archeologii církevních památek. Zprvu 
tam bývalo hodně studentů, ale postupně jich bylo méně a méně, až se nakonec zájem 
o tyto přednášky vytratil, i když pro studenty se podařilo vydat skripta.80 Přednášky 
nebyly problém, ale cesta vlakem z Brna problémem již byla. Ve Svinově jsem přesedal 
na vlak do Opavy a v době, když se rekonstruovalo nádraží, tak nebylo kam se schovat, 
nanejvýš do tržnice pod plachtou. Jinak Opava je hezké město a na činnost tam mám 
pěkné vzpomínky. 

Dále jsem přednášel na univerzitě v Hradci Králové. Docent Radomír Tichý mě 
požádal, abych doplnil a později převzal přednášky o středověké archeologii. Nejdříve 
jsem tam jezdil autobusem, což bylo nepředstavitelně dlouhé, protože stále přistupo-
vali a vystupovali různí lidé a jen já jsem zůstával. Takže za tmy do Hradce a za tmy 
zpět. Nakonec jsem pochopil, že je lepší jezdit vlakem, kde se dá alespoň něco číst, 
i když v Pardubicích se musí přesedat. Zdejší katedra, založená a vybudovaná docen-
tem Tichým, je zaměřena na experimentální archeologii v čemž dosáhla mimořádných 
úspěchů. Zdejší studenti měli o středověk jen menší zájem, ale přesto se podařilo vydat 
skripta o středověké archeologii.81 Byl jsem velmi rád, že moje činnost jako školitele 
doktoranda Pavla Drnovského vyústila bez mého velikého úsilí v jeho dobrou disertaci, 
kterou obhájil a publikoval. Pokud si mohu dovolit jej považovat za svého žáka, tak to 
byl žák z nejlepších, kterému jsem pak předal přednášky o středověku. Nadále jezdím 
do Hradce Králové na jednání oborové rady, které je vždy příjemné a doplněné gastro-
nomickým zážitkem v restauraci Šatlava. 

Třetí univerzita, na  níž jsem přednášel, se jmenuje Univerzita Palackého v  Olo-
mouci. Po nějakou dobu jsem tam měl i malý úvazek. Učil jsem středověk včetně po-
znávání materiální kultury. Přednášky bývaly odpoledne, a když se začalo stmívat, měl 
jsem toho již dost. Osvěžující však byly diskuse s Pavlínou Kalábkovou a Edou Drober-
jarem ve vinárně, kde nejdříve se degustoval burčák a později mladé víno. Bohužel jsem 
diskuse musel včas přerušit, protože mě čekala ještě cesta posledním vlakem do Brna. 

Při té příležitosti jsme však jednou přišli na  nápad uspořádat kolokvium týkající 
se různých, často bizárních, situací v archeologii. Zorganizovali jsme je v Olomouci, 
zúčastnila se celá řada badatelů nejen z České republiky, ale i Slovenska, a bylo před-
neseno několik referátů, u nichž jsme se hodně nasmáli (Obr. 60). Já jsem měl příspě-
vek o panu Jozefu Sunegovi, samorostlému badateli z Dúbravky pri Bratislave, který 



176 177

Setkání na  Slovensku byla vždy velmi příjemná, protože tam se ještě více dbalo 
na společenskou etiketu (Obr. 61). Někdy, hlavně v Nitře, kde Archeologický ústav má 
velmi dobře vedenou a zásobenou knihovnu, jsem se musel od vrátnice rychle proplí-
žit do knihovny, sednout si až někam hodně dozadu a hltat novou literaturu, než mě 
někdo vyhmátl a pozval nahoru do pracovny, abychom probrali, co je nového v Brně. 
Potom se již do knihovny těžko vracelo. 

V této době bylo velmi zajímavé setkání s potomky novokřtěnců – habánů, kteří 
v 16. a na počátku 17. stol. žili na Moravě. Byli velmi dobrými řemeslníky a známá 
je jejich keramika. Kontakty s nimi navázal Vašek Hortvík z mikulovského archivu. 
Jednou když přijeli na Moravu, tak jsem provázel dvě rodiny s dědečkem, pravým 
patriarchou. Sami se nazývají „Hutterische Brüder“, podle reformátora, na jehož od-
kaz navazují. Ze starých kronik znali některá místa a  chtěli je navštívit. Ubytovali 
se v Mikulově a odtud podnikali výlety. Například v Nových Mlýnech se dědeček, 
který již špatně chodil a většinou byl vožen na vozíčku, chtěl sám projít, což se mu 

Obr. 62. Provázení hutterských bratří pod Pálavou

česky, ale aramejsky, protože česky mluvil jen původní lid. Šarrkán byl pravděpodobně 
pohřben v jeskyni Býčí skála, kde jeho hrob objevil Jindřich Wankl. O Hostýně vypra-
vuje nejen Šeherezáda, ale i Bible v pasážích o potopě světa. Po kosmické katastrofě 
byly naše krajiny zaplaveny slanou vodou. Vrchol Hostýna vyčníval jako malý ostrůvek 
z vod a právě na něm se zachránily dvě asi sedmileté děti. Dle bible Adam a Eva, řecky 
Posseidon a Kleitó, náš Vodník a Rusalka. Děti na malém ostrůvku trpěly nedostatkem 
a jen díky orlům se jim podařilo udržet při životě. No není to úžasné?!

V době mého působení na Masarykově univerzitě mě slovenští kolegové často žádali 
o přednášku nebo oponentský posudek nějaké práce, takže jsem jezdil na univerzity 
nebo ústav akademie do Bratislavy, Nitry i Bánské Bystrice. V Bratislavě jsem jednou 
po příjezdu vlakem hledal vhodné spojení autobusem k muzeu. Běhal jsem od jedno-
ho nástupiště k druhému, až se mě jeden starý tmavý občan zeptal: „Starký, čo ty tady 
hladáš?“ Odpověděl jsem: „Ale potřebuji se dostat k muzeu.“ On na to: „Muzeum? To 
nepoznám.“ Nakonec jsem se k muzeu a potom na univerzitu přece jen dostal. 

Obr. 61. Na konferenci v Bratislavě s Táňou Štefanovičovou a Zdeňkem Měřínským
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Jako člověk působící na Katedře či Ústavu antropologie jsem se pokusil najít témata, 
která by spojovala fyzickou a sociokulturní antropologii. Může se jednat o pohřební 
ritus a zacházení s těly zemřelých, nebo vztah artefaktu, čili předmětu zhotoveného lid-
skou rukou, a člověka, respektive lidského těla.84 To první téma bylo v centru mé pozor-
nosti nejen při terénním výzkumu, ale také při zpracování celé řady studií.85 Na druhé 
téma bylo zpracováno několik bakalářských a diplomových prací, ale něčemu jsme se 
věnovali i trochu podrobněji.86 

Například s několika doktorandy jsme řešili vztah lidské nohy, boty a velkomorav-
ské ostruhy. Zvolili jsme jeden hrob z diváckého pohřebiště, v němž byl pohřben muž 
s docela dobře dochovanými železnými ostruhami. Tomáš Mořkovský jej po stránce 
antropologické podrobně vyhodnotil, pan Václav Gřešák ze Zlína nám ušil botu, pan 
kovář Patrick Bárta zhotovil ostruhu s upínáním a řemínky. Na několika dopoledních 
setkáních jsme zkoušeli, jak tu ostruhu nejlépe připojit k obuvi. Aby nám to lépe šlo, 
tak jsme s  tím spojili i degustaci vína vždy trochu jiné značky. Nakonec se nám ex-
perimentálně podařilo prokázat, že ostruhu k  botě bylo možné připevnit dlouhými 
řemínky, které se ovíjely kolem chodidla a kotníku. Zdeněk Tvrdý si chodidlo omotal 
onucemi, obul jednu botu a zkoušel v tom chodit. Docela mu to šlo. Chtěli jsme však 
zkusit, jaké by to bylo při jízdě na koni, a tak jsme domluvili jízdu v Nebovidech. Zde-
něk si sedl na koně, ale když majitel stáje viděl ty ostruhy, tak jej varoval, aby koně tím 
nebodal, protože by potom mohl skončit v lesíku, který jsme viděli na obzoru (Obr. 63). 
Vše dopadlo dobře, udělali jsme foto a experiment ukončili.87 

Dalším tématem byla velkomoravská sekera zvaná bradatice s ostny. Při prohlí-
žení těchto zbraní z 9. stol. je možné si všimnout, že často ostří a topůrko nejsou rov-
noběžné, ale svírají ostrý úhel, což muselo mít nějaký účel, který jsme chtěli vyřešit. 
Tématu se s velikým zaujetím ujal student Martin Šenkýř. Pan kovář Patrick Bárta nám 
udělal sekeru, Šenkýř zhotovil topůrko a začali jsme o tom přemýšlet. Není pochyb, že 
ostří sekerky má význam z hlediska razance úderu, ale experiment, stejně jako studium 
Šenkýře, zůstaly nedokončeny a sekera s topůrkem stále čeká. 

Sám jsem se pokusil řešit vztah člověka a velkomoravské hradby. Z archeologic-
kých výzkumů jsou k dispozici poznatky o šířce i konstrukci hradby a původní výšku 
lze stanovit z kubatury materiálu v destrukci, ale podoba horní části hradby se nikde 
nedochovala. Z hlediska datování, konstrukce a různých kulturních vlivů bylo napsáno 
poměrně hodně a jsou publikovány kresby s rekonstrukcí podoby hradby. Přistoupí-
me-li k problému tak, že hradba je artefakt určený pro obranu před nepřítelem, který 

Studium pohřebního ritu i vztahu člověka a artefaktusamozřejmě umožnilo. Navštívili jsme i Slavkov – Austerlitz, nebo Vysokou zahradu 
u Dolních Věstonic, kde se jejich předkové roku 1528 zastavili při cestě z Mikulova 
do Slavkova (Obr. 62). Udržoval jsem s nimi korespondenci a jednou po Vánocích 
mně napsali, že na Štědrý den uspořádali venku živý Betlém a při té příležitosti si Pán 
dědečka povolal. 

Podruhé přijel celý autobus s několika dospělými a hromadou dětí. Jezdili jsme 
po jižní Moravě, vlezli do chodeb pod kurdějovským kostelem a v Dolních Věstoni-
cích nás pozvali do vinného sklepa, kde naši novokřtěnci krásně zazpívali. Navštívili 
jsme také západní Slovensko a tuším ve Skalici, když bylo veliké vedro, tak vedoucí, 
který jediný měl peníze, nám všem objednal zmrzlinu, kterou jsme lízali při pro-
hlídce. Bylo to právě v  době, když začalo tak zvané „humanitární“ bombardování 
Jugoslávie, s nímž bytostně nesouhlasili. Aby to dali najevo, tak zhotovili malé žluté 
kartičky, na něž napsali NO! a připnuli si je na klopu. Také mě se zeptali, jak se na to 
dívám, a když jsem jim sdělil svůj názor, tak jsem dostal také žlutou kartičku s NO!

Jsou zásadovými pacifisty a odmítají jakoukoliv válku. Namítl jsem, že po smrti 
českého krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče roku 1526 obsadili Turci veli-
kou část Uher a nový král Ferdinand I. musel zajistit obranu křesťanské Evropy, což 
znamenalo vypsat daně a verbovat vojsko. Když na to v diskusi reagovali tím, že Turci 
nakonec nebyli tak zlí jak se říká, bylo zbytečné se o tom dále bavit. Dozvěděl jsem se 
také dost o způsobu jejich života. Vašek Hortvík zajistil v Mikulově uspořádání jejich 
pěveckého koncertu na zámku, kde jejich předkové byli kdysi vězněni, a pojali jsme 
tuto akci jako jakýsi akt usmíření. Tak zvaná habánská problematika mě dosti zají-
mala jak z hlediska jejich pohřebního ritu, tak i trasy, kterou museli projít, když opus-
tili Mikulov a přesunuli se do Slavkova.83 Dodnes mně posílají časopis „Der Pflug“. 

Za velikou škodu považuji, že se nepodařilo v červnu roku 2020 uspořádat v Přibi-
cích důstojnou připomínku tragického masakru tamní novokřtěnské komunity před 
čtyřmi staletími. „Pribitzer Lied“, popisující tehdejší hrůzy, byla sice přeložena Pav-
lou Vieveghovou a přebásněna Janou Ungerovou, ale Přibičtí ji nevyužili. 

Podle nějakých univerzitních pravidel nebylo možné, aby Jaroslav Malina vyko-
nával nadále funkci ředitele ústavu, a tak úporně hledal někoho na svoje místo. Pro-
tože Jiří Svoboda byl již profesorem a přednášel na antropologii, tak celkem logicky 
převzal tuto funkci. Jako světově uznávaný odborník na starší dobu kamennou a plně 
angažovaný vedoucí výzkumů v Dolních Věstonicích a okolí byl pro ústav přínosem, 
protože produkoval celou řadu publikací vysokého bodového hodnocení. Do mé čin-
nosti nezasahoval, takže jsem byl celkem spokojený a mohl se i nadále věnovat výuce 
i bádání. 
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doby hradištní (11. až 12. stol.) narušené orbou. Z  hlediska školního archeologicko 
- antropologického výzkumu se lokalita jevila jako vhodná. Z  Brna jezdil do  Divák 
autobus, takže studenti mohli dojíždět, i když později jsme zařídili pro ně ubytování 
v  Boleradicích a  následně v  Hustopečích. Obecní úřad nám později dal po  dobu 
výzkumu také k  dispozici „hasičárnu“, kterou studenti využívali jako šatnu a  bylo 
možné se tam i  osprchovat. Navíc mně Jarek Němeček jako zázemí nabídl domek, 
který zdědil po tetičkách Marii a Amálce, takže se tam říkalo „Na Amálčiným“. Trochu 
jsme jej upravili tak, abychom tam mohli s rodinou o prázdninách přebývat. Tento vý-
zkum jsme prohlásili jako předstihový, související se zemědělskou činností ničící hro-
by, a prováděli jsme jej ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Brně, 
který nám poskytl na převoz materiálu auto řízené panem Sotonou, velmi vstřícným 
a obětavým pracovníkem.

O prázdninách roku 2000 jsme začali u Divák se studenty kopat. Vytyčili jsme ur-
čitou plochu, skryli strojně ornici, začistili podloží a rýsující se hroby zdokumentova-
li a vyzvedli. Bez organizační a  fyzické pomoci Jaroslava Němečka bychom se nejen 
na začátku, ale po celou dobu neobešli. Výzkum jsem vedl zpočátku sám a nálezovou 
zprávu jsem také zpracovával sám, ale postupně jsem se snažil do celého procesu začle-
ňovat další osoby. Na školním výzkumu bylo třeba seznámit studenty alespoň se zákla-
dy preparace a dokumentace hrobů, takže každý hrob byl nakreslen, popsán a vyfoto-
grafován. Na celkovém zaměření se podílel Mirek Bálek s Danou Vitulovou a později 
Marek Lečbych a kosti zpracovávala se studenty Eva Drozdová. V letech 2001 až 2004 
jsme od strojní skrývky upustili a plochu na výzkum připravil Jaroslav Němeček. Se 
studenty se plocha začistila a postupně se zkoumaly jednotlivé hroby. Protože práce po-
kračovaly pomalu, tak od dalšího roku jsme zvolili jiný postup. Hroby byly orientovány 
ve směru západ – východ, a tak jsme na ploše pro výzkum vytyčili ve směru sever – jih 
síť sond širokých na dva rýče a vzdálených od sebe půldruhého metru. Po začištění se 
v podloží rýsovaly zásypy hrobových jam. Na těchto místech se sonda rozšířila a jed-
notlivé hroby jsme postupně zkoumali. U každého hrobu byla hřebíky zafixována osa, 
od které se měřila dokumentace, a tyto zafixované body se geodeticky zaměřily, takže 
postupně vznikal celý plán pohřebiště. Tento postup se osvědčil a výzkum pokračoval 
rychleji.

Protože se jednalo o školní výzkum, tak jsem do terénních prací i zpracování zapo-
joval doktorandy, kteří v mnoha případech tyto zkušenosti využili v další praxi a dnes 
se v antropologii i archeologii dobře uplatňují. V letech 2001 a 2002 nálezovou zprávu 
zpracoval Michal Živný, roku 2003 a 2005 Tomáš Mořkovský, roku 2004 Jiří Kala, roku 
2006 Lukáš Šín, roku 2007 Zdeněk Tvrdý, 2008 Michaela Endlicherová a roku 2009 Ro-

Obr. 63. Zdeněk Tvrdý při jízdě na koni v Nebovidech

je před hradbou, a člověk je obráncem, který má hradbu hájit, pak je možné se pokusit 
najít vztah hradby a lidského těla. Po temeni hradby se chodilo a na vnějším okraji mu-
sela být nějaká ochrana, za kterou bylo možno se jednak schovat a jednak přes ni sledo-
vat pohyb před hradbou a střílet z luku či vrhat kameny nebo kopí. Teoreticky kresbou 
jsem podobu hradby vyjádřil a snad někdy dojde k rekonstrukci v měřítku 1:1.88 

Shodou okolností náš dlouhodobý spolupracovník a  mohu říci můj kamarád Jarek 
Němeček, objevil nad obcí Diváky v  trati „Padělky za  humny“, pohřebiště z  mladší 

Školní antropologicko – archeologický výzkum pohřebiště v Divákách 
v letech 2000 až 2009
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Obr. 65. Účastníci výzkumu v Divákách. Zleva: Pavel Švec, Šárka Praxová, Jakub Vávra, Mikoláš Jurda, 
Zuzana Koldínská, Martin Gahura, Robin Pěnička, Hubert Veselý, Veronika Klozíková

a potom ve 13 hodin končili (Obr. 65). Také pro mě to bylo dobré, protože jsem se mohl 
normálně naobědvat a  potom dodělat dokumentaci a  odpoledne se věnovat rodině. 
Když studenti odjeli do Brna nebo Boleradic či Hustopečí, neměl jsem již o ně žádnou 
starost. 

Na výzkumu jsme později postavili jako ochranu před nepohodou „pártystan“, kte-
rý nám jednou někdo poškodil a jindy ukradl. Je zajímavé, že ve vesnickém prostředí 
se v podstatě okamžitě vědělo, kdo to udělal, ale poškození stanu jsem ohlásil policii. 
Přijela parta z kriminálky, která si místo prohlédla a dokonce odebrala otisky prstů. 
Domluvili jsme se s nimi na tom, že navštíví rodiny několika kluků a budou se ptát, zda 
o tom něco nevědí. Samozřejmě nevěděli, ale od té chvíle si na stan již nikdo netroufal. 
Vyšetřovala to přece kriminálka, a to je již něco, takže pozor. 

bin Pěnička. Zástupcem vedoucího výzkumu byl Tomáš Mořkovský, který se od roku 
2010 stal vedoucím výzkumu a  nálezové zprávy potom zpracovával Robin Pěnička. 
Myslím, že i další studenti, jako Martin Čuta, Jan Nováček, Michaela Křivanová, Tereza 
Trubačová, Olga Rezáková, Lucie Novotná, Petra Duchečková, Martin Šodek a mnozí 
další zanechali v Divákách svoji stopu a na čas zde strávený mají dobré vzpomínky. 
Kromě jiného i  proto, že Jarek Němeček jim umožnil prohlídku domu, kde působil 
Vilém Mrštík, a vysvětlil, že ten známý Rok na vsi byl rokem v Divákách (Obr. 64). 

Poměrně rychle jsem pochopil, že nemá smysl dodržovat nějakou osmihodinovou 
pracovní dobu, protože pro mladé lidi, nezvyklé fyzické práci, často za parného počasí, 
by to bylo k nevydržení. Navíc jsme byli odkázáni na autobusové spojení, takže jsme 
od začátku práce po asi třech hodinách zařadili půlhodinovou přestávku na svačinu 

Obr. 64. Na výzkumu pohřebiště u Divák
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K ukončení každé výzkumné sezóny jsme uspořádali odbornou komisi, při níž si 
účastníci prohlédli výzkum, v sále hasičky odsouhlasili nějaký zápis a potom následo-
vala volná zábava s konzumací (Obr. 66). Bylo to tak dobře, protože každý výzkum má 
tři aspekty. Jednak jde o odborné poznání, potom jde o aspekt pedagogický, čili aby se 
studenti něco naučili, a nakonec jde také o společenskou záležitost, protože výzkum 
probíhá v určitém prostředí a za zájmu různých lidí. V rámci jedné takové komise jsem 
oslavil i svoje šedesátiny. 

Tyto komise se nám tak zalíbily, že jsme se s několika přáteli (Pavel Michna, Os-
kar Brůža, Emil Kordiovský, Jarek Němeček, Vašek Hortvík) domluvili, že není třeba 
vždy čekat až na odbornou komisi a že v Divákách, v atmosféře „Mrštíkárny“, můžeme 
udělat nějakou mimořádnou komisi. Nápad se ujal a tyto komise jsme recesně nazvali 
„Čerezvyčajnyje komisii“, ve zkratce ČEKA, což byl název nechvalně proslulé tajné po-
licie v porevolučním Rusku. Tak se stalo, že na dvorku u modelu sousoší bratří Mrští-
ků zase zněly intelektuální rozpravy, smích i cinkání pohárků. Zkrátka jsme se snažili 
navázat na mrštíkovské tradice (Obr. 67). Myslím, že bychom v tom rádi pokračovali, 

Obr. 67. Tak zvaná Čerezvičajnaja komisija na Mrštákárně v Divákách. Zleva: Dobra Brichtová, Emil 
Kordiovský, Josef Unger, Jarda Tribula a Jarek Němeček

Studenti práci zvládali celkem dobře, protože jen někteří zůstávali více než jeden 
týden. Od roku 2006 jsme na výzkumu používali detektor kovů a tím způsobem zachy-
tili další drobné kovové předměty jako mince, náušnice či záušnice. Abychom zjistili 
i menší nekovové artefakty jako korálky, tak jsme pořídili něco jako linku na proplavo-
vání obsahu hrobů. Voda byla na „Amálčiným“, takže jsme tam vozili hlínu z výzkumu 
a plavilo se. Jednou plavili studenti s Jarkem Němečkem a při degustaci slivovice se ně-
kteří splavili do té míry, že se jim těžko nastupovalo do autobusu, ale to bylo výjimečně. 
Nakonec jsme od plavení upustili, ostatně jak se upouští od všeho.  

Roku 2009, když Jarek Němeček prodal domek po  tetičkách, měli jsme možnost 
ubytování v domku, kde působil Vilém Mrštík, dnes proměněném v muzeum, tak zva-
né „Mrštíkárně“. Zde Jarek Němeček byl správcem i průvodcem. Byl to pro nás úžasný 
zážitek, dotýkat se míst, kde žil a také zemřel Vilém Mrštík a kam tehdy přijížděla nejen 
moravská intelektuální elita, ale i Zdenka Braunerová z Prahy, nebo francouzský sochař 
Rodin. 

Obr. 66. Někteří účastníci komise v Divákách roku 2007. Zprava Jan Horák, Josef Unger, Eva Drozdová a ?
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Pobyt na  tomto místě byl pro mě zážitkem, protože jsem se z  lešení mohl přímo 
podívat na tympanon, kde královna s manželem předávají model kostela Kristu. No ne-
dalo se nic dělat, sochař královnu, jako žijícího investora, udělal větší než krále a vůbec 
celý portál byl representací královny, která ve své době udělala to nejlepší, co se dalo – 
založila klášter. Snad jen Anežce České se podařilo ještě něco více – založila Řád rytířů 
s červenou hvězdou. Ke královně Konstancii cítím veliký obdiv, protože jako mladá 
uherská princezna, provdaná za rozvedeného krále, dokázala v životě hodně a zanecha-
la nám krásnou památku. Kdykoliv přijdu do Předklášteří, tak tam také vidím více než 
jiní návštěvníci, protože jsem tam zanechal kus svého života.90 

S královnou Konstancií jsme se pokusili navázat kontakt ještě jednou. Jako zakla-
datelka byla pohřbena na čestném místě na ose kostela před oltářem. S Vladimírem 
Haškem a Janem Tomeškem jsme se roku 2002 pokusili geofyzikálně určit místo její-
ho pohřbu. Zdá se, že se to podařilo, ale hrob je evidentně prázdný.91 Vědělo se však, 
že královniny ostatky byly sestrami před zrušením kláštera vyzvednuty a  přeneseny 
do kláštera v Německu. V sakristii kostela se však ukazovávala skříňka s upravenými 
ostatky, o nichž se tvrdilo, že patří královně Konstancii. Sám jsem to jednou v šedesá-
tých letech viděl. Pokusil jsem se tedy navázat kontakt se sestrami, aby umožnily antro-
pologický výzkum těchto ostatků. Nedařilo se to a domníval jsem se, že sestry se obá-
vají, že by se pravost nepotvrdila. Jednou to zdůvodňovaly tím, že je advent, podruhé 
půst a potom svatodušní svátky. Nakonec se však přece jen podařilo domluvit návštěvu, 
takže 1. července roku 2010 odpoledne jsme s Evou Drozdovou a Kateřinou Boberovou 
zazvonili u fortny. Přišla nám otevřít mladší sestra, která nám ostatky předložila. Za-
vázali jsme se, že výsledky budou publikovány jen s jejich svolením. Antropoložky se 
daly do práce a brzy zjistily, že nemůže jít o královnu, protože ostatky patří mladší ženě, 
která nerodila. Výsledky jsme sestře oznámili a k velikému našemu překvapení byla tím 
mile potěšena. Pokud by se skutečně jednalo o ostatky královny, tak by prý bylo možné 
počítat s větší návštěvností, která by narušila jejich řeholní život. Bez problémů jsme 
také dostali souhlas k publikování.92 

 Na počátku jednadvacátého století jsem se dostal k výzkumu na předhradí lele-
kovického hradu. V Lelekovicích totiž zjistili, že dosavadní hřbitov již nestačí a bude 
třeba jej rozšířit. Nic nepomáhalo, když jsem tuto situaci chválil, protože když nebu-
dou mít hřbitov, tak lidé nebudou umírat a  budou obci vděční. Využít plochu, kde 
jsme v souvislosti s plánovaným urnovým hájem již dříve odkryli celý půdorys hradu, 
nebylo možné, protože se počítalo s vyznačením půdorysu a presentací pro veřejnost. 
Na místě jednala komise, která doporučovala zřízení hřbitova někde za obcí. Obec však 
trvala na zřízení hřbitova v místech původního předhradí. Tento požadavek byl nako-

ale bohužel se v domě začalo s jakousi přestavbou, expozice se zrušila a již několik let 
tam není nic. 

Z výzkumu v Divákách mám dobrý pocit, protože postupně se jej podařilo předat 
mladší generaci a s Evou Drozdovou jej odborně zpracovat v rámci grantového projek-
tu „Povodí Harasky v době hradištní“. Mladohradištní část pohřebiště jsem dotáhl až 
do publikační fáze89 a středohradištní část zpracoval na disertaci Robin Pěnička, který 
ji doufám dovede také až k publikačnímu výstupu.

Jako bývalý pracovník Ústavu archeologické památkové péče v  Brně jsem i  nadále 
prováděl výzkumy zaštítěné tímto ústavem, protože s řediteli tohoto ústavu Milošem 
Čižmářem a později Andreou Matějíčkovou, ale i  se všemi dalšími pracovníky jsem 
měl a dodnes mám velmi dobré vztahy. 

S tímto ústavem jsem byl v častém kontaktu, takže začátkem roku 2000 mně Miloš 
Čižmář ukázal dopis, který právě dostal od ministerstva kultury. V obálce s barevným 
logem byl dopis na  papíru s  hlavičkou prvního náměstka ministra, který nařizoval 
všem institucím řízeným ministerstvem, aby v úředním styku používali číslo jednací, 
kde bude pořadové číslo lomeno letopočtem 2000 a ne 00. To byly starosti!

Roku 2000 započala celková restaurace portálu v klášteře Porta coeli u Tišnova. 
Akce byla plánována velmi komplexně a vedle restaurátorů, historiků umění a geolo-
gů jsem byl přizván jako archeolog, který by měl prozkoumat situaci před portálem. 
Možná, že očekávání byla až příliš veliká, protože se jako možnost počítalo s nálezem 
původních hlav od soch apoštolů. Hlavy apoštolů jsme nenašli, ale zato jsme objevili 
zajímavé poznatky k počátkům stavby. Zjistili jsme, že základ pro portál byl jiný než 
realizovaný portál, takže během stavby došlo ke změně původního plánu. Také na dal-
ších detailech stavby se projevoval jakýsi spěch. Zřejmě královna vdova Konstancie se 
stavbou velmi spěchala a stavebníky stále poháněla. Ti samozřejmě jí nemohli zakázat 
vstup na staveniště, takže udělali celou řadu chyb, které potom museli nějak vyřešit. 
Nakonec tento spěch byl na místě, protože po smrti královny vyschly finanční zdroje 
a stavební ruch utichl. Zvláštní sondou jsme řešili i  starou otázku, zda předsíň před 
portálem byla postavená a potom zbouraná, nebo k její stavbě vůbec nedošlo. Zjistili 
jsme, že postavena nebyla, protože jsme nenašli žádné stopy základů. 

Archeologické výzkumy pod hlavičkou Ústavu archeologické památkové 
péče v Brně v letech 2000 až 2013
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tří našemu dlouholetému spolupracovníkovi, inženýru Jaroslavu Culkovi, který zemřel 
roku 2009 a je zde pochována s manželkou, rovněž geodetkou a naší spolupracovnicí. 
S jejich synem Martinem Culkem, který kdysi inicioval výzkum lelekovického hradu, 
spolupracuji dodnes. 

K výzkumu v Tasově jsem se dostal tak, že jednoho dne roku 2007 se na mě obrátil 
Milan Salaš z Moravského zemského muzea s tím, že jej kontaktoval pan farář Pavel 
Kryl z Tasova, který prý na faře zjistil zajímavé věci. S paterem Krylem jsem jel do Ta-
sova a na vlastní oči viděl, že na jižní straně fary objevili zazděný gotický portál, který 
znamená, že dnešní fara je v podstatě starší přestavěný kostel. Protože se počítalo s od-
vlhčením stavby a pan farář byl přímo nadšený tím, že by se zde provedl podrobnější 
výzkum, uvažoval jsem o otevření dalšího školního antropologicko – archeologického 
výzkumu, opět ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Brně. 

Obr. 68. Výzkum nároží kněžiště původního kostela v Tasově

nec schválen s  tím, že obec bude muset zajistit archeologický výzkum. Protože jsem 
v Lelekovicích již kopal a měl zájem na dalších objevech, tak mně tento výzkum byl 
svěřen. Jak jsem byl zvyklý, tak jsem chtěl nějaké zázemí, kde bych během léta mohl 
sídlit s rodinou a kde by bylo možné uskladnit nálezy. Protože domek v „Koutě“, kde 
jsme při předchozím výzkumu bydleli, byl již prodán, tak mně obec nabídla místnost 
v prvním patře na obecním úřadu. Byla tam voda, elektřina a vedle WC a sprcha, tak-
že se to jevilo jako velmi dobré. Nastěhovali jsme tam postele, nějaký nábytek, vařiče, 
do sklepa dali ledničku a připravili výzkum, který byl rozvržen na tři sezóny v letech 
2002 až 2004. Aby obec ušetřila, tak pracovníky na výzkumu, většinou studenty, platila 
přímo. 

Každý rok v létě jsme odkryli třetinu plochy tak, že povrchovou vrstvu skryla těžká 
technika a potom jsme odkrývali zdi, vrstvy, jamky a tak podobně. Práce pokračovaly 
celkem dobře, i když jednou za mnou přišel nějaký občan, který měl pod jižní hranou 
zkoumané plochy dům s dvorkem. Aby si dvorek rozšířil, tak vylámal kus skály a dostal 
se až nebezpečně pod plot, který ohraničoval plochu budoucího hřbitova. Protože měl 
obavy z toho, že bychom mohli zasáhnout do jeho práv, začal dosti zhurta a vyhrožoval. 
Já jsem měl shodou okolnosti v ruce železnou tyčku k vymezení sondy a začal jsem si 
s ní významně pohrávat. Občan to zpozoroval a sdělil, že se mě vůbec nebojí, ale ode-
šel. Přišel tam ještě jednou se starostou a jeho agresivita směřovala na starostu pana 
Diviše, který však zachoval klid, který jsem obdivoval. Nakonec se nic nestalo, do práv 
občana jsme nezasáhli a výzkum dokončili v klidu. 

Neocenitelným pomocníkem byl i na tomto výzkumu inženýr Jaroslav Culek, který 
nám se svou manželkou obstaral celou geodetickou dokumentaci. Kromě toho na hro-
madách zeminy vyrostlo v dalších letech veliké množství divizny, takže ráno jsem po-
sbíral květ, kterého jsme nasušili více než kdykoliv v životě. 

Výsledkem tohoto výzkumu byl objev zástavby na  předhradí bývalého hradu, 
nad jejíž interpretací jsme si lámali hlavu, protože se mohlo jednat o výstavnou faru 
či šlechtické sídlo z druhé poloviny 15. stol. Nakonec převážily argumenty pro sídlo 
šlechtické rodiny Dupníků z Nitkovic, známých z písemných pramenů. Dokonce jsme 
na výzkumu chtěli vztyčit jejich vlajku, ale protože měli ve znaku půlměsíc, tak jsme si 
to netroufli, abychom se náhodou nedostali do hledáčku tajných služeb jako islamis-
tičtí teroristé. 

Nálezy jsme evidovali podle číslovaných kontextů, ukládali do krabic zvaných baná-
novky, které jsme měli uložené na obecním úřadu. Po jednání jsme je předali muzeu v 
Předklášteří. Výsledkem výzkumu jsou nálezové zprávy, kresby provedené Jiřím Kalou 
a předběžné vyhodnocení.93 Na místě se dnes již pohřbívá a jeden z prvních hrobů pa-
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Obr. 69. Vladimír Hašek a Jan Tomešek při měření v Tasově

Na podzim roku 2007 jsme ve dvou sondách na vnější straně fary zjistili středověké 
pohřby, a tak výzkum pro příští rok připravili. Protože v té době o prázdninách stále 
probíhal školní výzkum v Divákách, tak jsme se rozhodli, že budeme kopat v pátek 
a sobotu každý týden po Velikonocích až do konce semestru. 

Roku 2008 jsme začali. Pater Kryl zajistil jedno auto na převoz z Brna a zpět a snažili 
jsme se zajistit i auto další. V pátek jsme měli zajištěn oběd ve školní družině a v sobotu 
byl připraven oběd na faře. Postupně až do roku 2014 jsme obkopali celou faru, zjistili 
půdorys kněžiště i spoustu hrobů, ale největším překvapením byl objev rotundy, což 
bylo něco zcela neočekávaného (Obr. 68). Když jsme totiž kopali na  západní straně 
před dnešním vstupem do  fary, odkrývané zdivo se začalo stáčet a k našemu údivu 
jsme objevili polovinu lodi rotundy starší než raně gotický kostel. Druhá polovina ro-
tundy je dnes pod předsíní, koupenou a kuchyní dnešní fary a Vladimír Hašek s Janem 
Tomeškem se ji snažili identifikovat při geofyzikálním měření (Obr. 69). 

Dalším překvapením byl přístavek ke kostelu na jižní straně, který původně sloužil 
jako soukromá kaple, oratoř a pohřební místo šlechtické rodiny píšící se podle Tasova. 
Na východní straně dnešní fary jsme zjistili, že původní hrob, související s tímto pří-
stavkem, zasahuje pod dnešní stavbu, a tak jsme se rozhodovali, zda jej necháme pro 
příští generace nebo nějak vykopeme, respektive vytunelujeme. Zkoušeli jsme kangem 
probourat zeď, ale jevilo se to jako takřka nemožné. Pater Pavel Kryl sehnal ovšem 
partu ministrantů, kterým se nakonec podařilo zeď prorazit. Dále bylo třeba vyhloubit 
tunel nad rýsujícím se hrobem, do čehož se zapojil Robin Pěnička a Veronika Hanušo-
vá. Hrob byl vypreparován a zdokumentován včetně dvou přezek u pasu a k velikému 
překvapení byl vedle objeven ještě jeden hrob, který se rovněž podařilo prozkoumat. 
Po antropologickém vyhodnocení se zjistilo, že tam byli pohřbeni dva muži z rodiny 
Tasovců. 

Při výzkumu se našlo mnoho lidských kostí v hrobech i mimo ně a vyvstal problém, 
jak s nimi zacházet. Samozřejmě kosti byly očištěny, roztříděny a odhadnuto pohlaví 
a  stáří, případně i  nějaké patologické změny. Pro kosti z  rozrušených hrobů nechal 
Pavel Kryl zhotovit velikou rakev a s patřičnými církevními obřady za přítomnosti ve-
řejnosti je pohřbil v jámě v zahradě na jižní straně fary v blízkosti sochy sv. Jiří. Pro 
ostatky pánů z Tasova jsme vymysleli jiný pohřeb. Pro každého jedince byla zhotovena 
malá dřevěná rakvička a v Tasově se uspořádala slavnostní mše svatá za přítomnos-
ti generálního vikáře brněnské diecéze patera Mikuláška, uniformovaných myslivců, 
představenstva obce i mnoha občanů. Rakvičky byly potom uloženy i s pamětní listi-
nou do nově vybudované krypty na původním místě, kterou na způsob protiatomové-
ho krytu zbudoval architekt Velek (Obr. 70). Výzkum jsme uzavřeli kromě nálezových 
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zpráv odbornými publikacemi,94 panelovou výstavou v upravené bývalé tasovské már-
nici, odborným kolokviem roku 2015, speciálním filmem na CD a řadou přednášek 
pro odborníky i širší veřejnost, takže z celé akce mám dobrý pocit. Pokud by se ještě 
podařilo vyznačit půdorys části románské rotundy či presbytáře gotického kostela 
a upravit okolí fary, pak by spokojenost mohla být úplná. 

V Tasově jsme však kopali i na dalších místech. Sondu jsme udělali i uvnitř dnešní-
ho kostela a také z vnější strany jsme se snažili dostat k původnímu zdivu přes betonové 
opláštění. Asi proto, že se tam použil cement určený za první republiky pro pohraniční 
bunkry, tak se nám to nepodařilo. Navíc jsme zjistili, že nový gotický kostel v Tasově 
byl opevněný a jeho areál byl přístupný vjezdem pod bývalou věží.95 

V Tasově by bylo ještě co zkoumat. Například za pozornost by stála studna před 
vjezdem do fary nebo usedlost vedle fary, kde lze předpokládat původní sídlo Tasovců. 
Nepříjemnou skutečností je osazení betonové sochy Tasa III., která okolí fary s krásnou 
barokní sochou sv. Jiřího a  upravenou bývalou márnicí jen hyzdí. Zatím neúspěšně 
dopadl náš pokus vysadit psí víno, které by sochu Tasa III. zahalilo. 

Iniciátorem výzkumu boleradického hradu byl významný kulturní pracovník pan 
Jan Horák. Znal jsem jej z různých akcí a také jsme připravovali orientační výzkum 
v  místech boleradického hradu na  „Pasekách“. Dokonce jsme tam přesunuli marin-
gotku od pana Týma, kterou ale někdo vykradl a potom zapálil. K výzkumu nedošlo, 
ale pan Horák se tohoto záměru nevzdal a při každé příležitosti se mne ptal, kdy tam 
začneme. Až jednou po mši při svíčkách v nebovidském kostele, když nás pan starosta 
pozval na občerstvení, jsem výzkum na boleradickém hradu panu Horákovi přislíbil. 
Otázkou však bylo, jak to udělat. Na  systematický odkryv plochy hradu nebylo ani 
pomyšlení, takže aby se alespoň něco zjistilo, navrhl jsem sondu bagrem přes příkop, 
který vymezuje veliký obdélníkový areál. V podstatě se tím nedalo nic pokazit a bylo 
možné očekávat nějaké poznatky k datování. Pan Horák z peněz, které měl Svazarm 
ještě za  prodej budovy Automotoklubu, zajistil bagr a  začali jsme roku 2012 kopat. 
Nezůstalo při jedné sondě, ale udělali jsme jich několik. Výsledkem bylo zjištění pů-
vodního rozsahu hradu a ohrazení areálu v polovině 15. stol. Celá akce vyústila v ko-
lektivní publikaci „Boleradický hrad“, která byla slavnostně uvedena v Boleradicích.96 
Pan Horák se s tím ale nespokojil a ještě inicioval roku 2014 další výzkum na lokalitě 
pod svahem hradu, v níž viděl opevněný areál. Také tam jsme udělali sondu bagrem, 
zjistili vrstvy s nálezy zlomků kachlů. Celou situaci jsem interpretoval jako vyrovnání 
terénu materiálem z hradu, ale to se panu Horákovi moc nelíbilo a chtěl další sondy, 
ke kterým již nedošlo. Pan Horák zemřel na jaře roku 2020 a vzhledem k opatřením 
proti koronaviru jsem se nezúčastnil ani pohřbu, ani jednání o jeho pozůstalosti, kterou Obr. 70. Rakvička s ostatky pánů z Tasova
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Pěnička. Několik sobot jsme tedy trávili v tomto neopakovatelném prostředí. Dolno-
kounický klášter je krásnou malebnou zříceninou, kterou znám již mnoho a mnoho 
let. Kdysi se tam dalo dostat přes okno z boční zahrady. Nyní jsme již měli klíč a začali 
kopat dvě sondy. Jednu v křížové chodbě a druhou na rajském dvoře. V křížové chodbě 
jsme našli několik hrobů s druhotným zásypem a u okraje sondy zajímavou zeď, která 
může být starší. Dále jsme tento objev neověřovali, ale podezření na  nějakou starší 
stavbu, snad kostelík, zůstává. V rajském dvoře jsme našli předpokládané pozůstatky 
studny, ale hrob zakladatele ne (Obr. 71). Výzkum jsme tedy ukončili odbornou komisí 
a zůstal nám nezapomenutelný zážitek z pobytu v tomto areálu. Teprve když člověk zde 
stráví hodiny a hodiny, může načerpat něco z toho, čemu se říká genius loci. Na Pepíka 
Kováře to zapůsobilo dokonce tak, že z vlastní svatby, která se odehrála v Hustopečích, 
odjel s novomanželkou až do Kounic za účelem svatebních fotografií. Domnívám se, 
že archeologický výzkum by zde přinesl zajímavé výsledky, které by mohly souviset 
s  objevem zděné stavby starší než klášter v  místech nově upravené budovy severně 
od kláštera.

S Vladimírem Haškem jsme se poměrně často setkávali v muzejní kavárně na Zel-
ném trhu, kde nás již znali a  rezervovali nám stůl. Domlouvali jsme různé akce, 
na nichž bylo možné propojit geofyziku a archeologii. Vladimír někdy chtěl, aby na-
měřené výsledky se rychle archeologicky ověřily, ale to nebylo vždy možné. Podařilo 
se nám geofyzikálně měřit také na několika lokalitách v Rakousku a Německu a celou 
řadu poznatků také publikovat.97 Bohužel 18. srpna 2014 Vladimír náhle zemřel, místo 
v kavárně zůstalo prázdné, takže mě tam již nic netáhne, ale při návštěvě královopol-
ského hřbitova zapálím na jeho urnovém hrobečku svíčku.98 

Bylo to jednou na jaře roku 2012, když mně Jaroslav Malina sdělil, že architekt Jan Ve-
lek, s kterým se znal z různých akcí, při nichž významní občané jsou vyznamenáváni, 
má nějaké letecké fotografie archeologických objektů a chtěl by, aby se na ně někdo 
podíval. Tak jsem s architektem Velkem domluvil schůzku v kavárně Moravského zem-
ského muzea, kam přinesl fotografie, které pořídil se synem z vlastního letadla. Bylo 
to zajímavé, protože na ostrožně u Březky, nedaleko od Velké Bíteše, se jevil na foto-
grafii v obilním poli příznak příkopu vydělujícího ostrožnu od ostatního terénu. Navíc 
z lokality byly známy nějaké zlomky keramiky z 13. stol. získané Markétou Burešovou, 
takže mě napadlo, že by se nakonec mohlo jednat o předchůdce města Velké Bíteše. 

Drobné výzkumy od roku 2012 do roku 2020převzal Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově. Jeho mimořádně bohatou 
a rozsáhlou knihovnu převzala Moravská zemská knihovna v Brně. Pan Jan Horák byl 
člověkem nesmírně vzdělaným v literatuře, místní vlastivědě a také působil jako včelař. 
Budiž mu země lehká, RIP.

Dávno mě lákalo tajemství kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicách. Jednou jsme 
se s  Vladimírem Haškem, s nímž jsem dlouhodobě spolupracoval, domluvili na geo-
fyzikálním průzkumu v areálu tohoto kláštera. Předchozími výzkumy stanovený půdo-
rys staršího kostela nasvědčoval tomu, že zde před oltářem mohl být hrob zakladatele 
kláštera Viléma z Pulína. Výsledky geofyziky to naznačovaly, takže po dohodě s brněn-
ským biskupstvím jsme se rozhodli, že situaci roku 2013 ověříme. Akci jsme zařadili 
do aktivit Ústavu antropologie a vedle studentů se na ní podílel i Pepík Kovář a Robin 

Obr. 71. Účastníci výzkum v klášteře Rosa coeli roku 2013. Zleva přední řada: Miroslav Šenkýř, Sandra 
Gerogorová, Libor Tesař; zleva zadní řada: Josef Unger, Josef J. Kovář, Aneta Andrlová a ?
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Obr. 72. Jan Zduba nabízí a architekt Jan Velek konzumuje zákusky na výzkumu u Loděnic

usedlostí v podobě výrazných kopečků. Podařilo se najít i zlomky keramiky datující 
tuto ves. Bohužel návrh na památkovou ochranu zůstal bez odezvy, ale výsledky jsme 
publikovali.102 

Aby zaniklých středověkých vsí nebylo málo, tak Ondra Šedo upozornil na to, že 
na letecké fotografii z roku 2009 se na polích východně od Dolních Dunajovic rýsují 
příznaky středověké zaniklé vsi. Zaujalo mě to, protože před léty, když se budovala 
vodní nádrž na místě Mušova, jsem po zaniklé vsi Bohumilice dosti usilovně, ale bez-
výsledně pátral. Tehdy jsem si myslel, že musí ležet někde blízko původní vodoteče, což 
se ukázalo jako mylné, protože ves ležela pár set metrů od vody. Místo bylo jasné, název 
také, a  tak jsme se tam s kolegy z antropologie a samozřejmě s architektem Velkem 
na podzim roku 2015 a na jaře roku následujícího vypravili. Střepů jsme nenasbírali 

Nezbývalo nic jiného než situaci ověřit drobným výkopem, pro který jsme našli řadu 
nadšenců a vypravili se na místo. Řez přes příkop jsme udělali, dokonce nás vyfotilo 
letadlo, které tam právě provádělo fotografování, takže jsme se octli na veřejně přístup-
né fotografii. Příkop nebyl ani moc široký, ani moc hluboký, takže dalším bádáním 
na mapách jsme přišli na to, že se jedná jen o vymezení území v terénu a zlomky kera-
miky souvisí se zaniklou vsí Otěchleby.99 U Burešů v Březce jsme našli základnu, kam 
se vracíme nejen za vlídným přijetím, ale i  výborným občerstvením. Na dvoře mají 
obrovskou a hlubokou studnu, jejíž výzkum jsme teoreticky plánovali a stále odkládali, 
až nakonec roku 2021 studnu vyčistili a kromě zcela recentních věcí (puška, granáty) 
se tam nenašlo nic zajímavého.

Bádání, zaměřené na objevování neznámého, nám připadlo jako zajímavé dobro-
družství, které může mít význam pro poznání, a tak jsme hledali i další témata. Pokra-
čovali jsme díky velikému zájmu a všestranné pomoci architekta Velka. V červenci roku 
2013 se u Laviček na Velkomeziříčsku sešla u „Hajnovy lípy“ s Žižkovým stolem spo-
lečnost historiků, archeologů, geologů a místních občanů, aby posoudila tuto lokalitu. 
Výsledkem byl poznatek, že se jednalo o lípu rodiny Hajnových vymezenou věncem 
kamenů z okolí s tím, že upravený kámen, zvaný Žižkův stůl, tam byl instalován doda-
tečně. Jistě nejde o převratný poznatek, ale jedná se o strom, který připomíná rodinu 
majitelů okolních pozemků. Tento jev je znám z celé Evropy a rodiny si těchto staletých 
stromů velmi váží. Výsledky jsme publikovali, ale v Lavičkách nenašli žádný ohlas, asi 
proto, že rodina Hajnova tam již nežije.100 Zájem o lípu se tedy oživit nepodařilo. 

Jednou v roce 2014 upoutal na letecké fotografii pozornost Jana Velka obdélníkový 
útvar u Loděnic. Vzhledem k tomu, že někde v těchto místech proběhla v prosinci roku 
1185 významná bitva mezi českými a moravskými Přemyslovci, rozhodli jsme se zjistit, 
zda tento útvar nějakým způsobem souvisí s touto bitvou. Na první pohled by se místo 
hodilo jako velitelské stanoviště moravských vojsk, kde by bylo možné sledovat příchod 
českého vojska od Brna. Způsob, jak se přiblížit ke skutečnosti, se jevil v použití tech-
niky, která by udělala sondu, takže architekt Velek zajistil malý bagr, který sondu udě-
lal, a na místě se objevily pozůstatky novověké cihelny. Na první pohled zklamání, ale 
výsledkem je, že se touto lokalitou již v souvislosti s loděnickou bitvou nemusí nikdo 
zabývat.101 Jakousi třešničkou na dortu bylo, když Jan Zduba přivezl z jejich cukrárny 
ve Velké Bíteši výborné zákusky (Obr. 72). 

Roku 2015 upozornil David Postránecký, jinak velmi nadaný varhaník, na pozůstat-
ky zaniklé vsi Hypice nebo Epice u Šumné na Znojemsku, takže jsme se tam s archi-
tektem Velkem, panem Davidem Postráneckým, který tam vzal i maminku, a kolegy 
z antropologie vypravili. V  lese jsou velmi dobře zachované pozůstatky jednotlivých 
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a do roka rozhodne ku slávě celého Markrabství Moravského. Sdělujeme vám tímto, že již 
dnes jsme započali s likvidací zboží vašeho tekutého, a to přímo na hradě našem. Dáno 
na hradě Kraví Hora na den sv. Oty 2. července L. P. 2016. Josef rytíř z Ungersberka, 
Havlát Josef, Marek Baláž-Thurso slobodný pán z Dobrej Mere, Josef Jan Kovář Vilden-
berský, Vítek Špatný svobodný pán z Brna, Franc z Louček panoš, Zuzana Baláž Dolička 
vážená paní z Teplic, Pavel Kořínek, Jan Zduba měšťan velkobítešský.“ Zažili jsme při 
tom hodně legrace spojené s konzumací bořetického vína (Obr. 73). Odpověď z Boře-
tic jsme nedostali, i když jsme již zničili nejednu láhev jejich vína, a tak jsme výzkum 
dokončili v listopadu a výsledky o rok později zveřejnili.105 Lokalita by si jistě zasloužila 
další pozornost, protože na předhradí jsou stopy po zástavbě související patrně s váleč-
nými akcemi roku 1409, ale to je již mimo naše možnosti. 

V říjnu 2016 mě upozornili Jan Zduba a geolog doktor Josef Hájek z Velké Bíteše 
na motte v areálu zaniklé vsi Rohy u Skřinářova. Jedná se snad o nejlépe zachované 
opevnění tohoto typu na Moravě, sestávajícího z uměle navršeného kopečku obehna-

Obr. 73. Účastnící pikniku na Kraví Hoře

sice moc, ale dosti k tomu, aby datovaly vesnici do 14. až počátku 15. stol. Vedle toho se 
tam vyskytovala i struska svědčící o přítomnosti kováře. Mimo to jsme se na vlastní oči 
přesvědčili, jak dopadly závlahy, které se tam v sedmdesátých letech budovaly proto, 
aby se zde dosahovala úroda dvakrát do roka. Dnes jsou zcela zničené a zase se uva-
žuje o jejich obnově. Písemné prameny o této vesnici jsou až tak podrobně, že k roku 
1380 uvádí jména držitelů jednatřiceti usedlostí. S Ondrou Šedem a Radkou Knápek 
jsme výsledky publikovali,103 ale to jsme nevěděli o tom, že za několik let geofyzikální 
prospekce Petra Dreslera a Michala Vágnera zjistí, že ves se v středověku několikrát 
obnovovala.

Další zaniklá ves, která upoutala pozornost, ležela u Jindřichova na Velkobítešsku. 
Jmenovala se Přibyslavice a upozornil na ni Jan Zduba. Na místo jsme se vypravili a se 
spolupracovníky z Ústavu antropologie se snažili ves blíže lokalizovat, ale bez úspěchu. 
Teprve když manželé Petr a Božena Vondrákovi s  Janem Zdubou našli zlomek stře-
dověké nádoby, šli jsme najisto. Ve spolupráci s architektem Janem Velkem, geologem 
doktorem Josefem Hájkem a dalšími jsme na místě jedné prohlubeniny udělali v dubnu 
roku 2016 sondu a zjistili kamenné zdivo, které původně bylo součástí sýpky. Na tuto 
zaniklou ves jsme upozornili lesní závod v Náměšti nad Oslavou, který pro objev a jeho 
památkovou ochranu měl veliké pochopení. Výsledkem byla nejen nálezová zpráva, ale 
i publikace.104 

Členové Klubu Augusta Sedláčka pobočka Brno, František a  Pavel Kořínkovi, 
upozornili na jaře roku 2016 na dosud neznámé předhradí ležící asi 100 m od zříceni-
ny hradu Kraví Hora u Kuroslep. Samozřejmě jsme se tam vypravili a na místě zjistili, 
že lokalita stojí za pozornost. V červnu jsme na místě odkryli původní vstup do hradu 
v podobě tak zvané vlčí jámy pro padací most a započali s detektorovým průzkumem 
předhradí i vlastního areálu hradu, který přinesl zajímavé nálezy ostruh, šipek a dalších 
předmětů. Protože přírodní prostředí i genius loci jsou zde velmi intenzivně přítomny, 
vzali jsme na místo i rodinné příslušníky a výzkum spojili s piknikem, jehož výsledkem 
byl i opovědní list, který jsme poslali Republice Kraví Hora u Bořetic. Jeho znění bylo 
následující: „My pánové a paní z hradu starobylého a přepevného na řece Oslavě blíže 
Kuroslep, listem tímto opověď nepřátelství lidem žijícím ve sklepích blíže vsi jakési Boře-
tice a označující se jako „Republika Kraví Hora“, posíláme. Příčinou opovědi nepřátelství 
je, že jste zneužili jméno našeho hradu a že používáte název „Republika“, kterýžto způso-
bil, že lidé vám podobní již po léta odmítají plnit svoje starobylé poddanské povinnosti, ať 
již v penězích, tak i robotou. Z důvodu toho náš hrad zchátral. Víra naše spravedlivá nás 
povede k vítězství a všechny spolky a bratrstva zvaná Republika či Unie budou zničeny 
a země zase uvedena v pokoj. Item po dnešním dni litice válečná počne mezi vámi a námi 
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Zřícenina hradu Trmačov je miniaturní ukázkou středověkého hradu s válcovitou 
věží a palácem. Již před lety jsme se tam dotrmáceli s dcerou Janou, ale na podzim roku 
2018 upozornil David Chaloupka na detektorový signál barevného kovu ve zdivu věže, 
a ptal se, co s tím má dělat. Především jsem jej upozornil, aby nedělal nic, že se na to 
podíváme společně, a tak v listopadu jsme s architektem Velkem a manželi Chaloup-
kovými přijeli na místo a opatrně pod vrstvou malty jsme ze zdiva vyzvedli malý slitek 
olova (Obr. 75). Další slitek se našel v areálu hradu. Celý nález je zajímavý tím, že slitek 
se do zdiva musel dostat v době stavby hradu. Docent Karel Novotný z Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity udělal spektrální analýzu obou vzorků a ukázalo se, že 
mají stejné složení. Jako možné vysvětlení se jeví, že olovo se do zdiva dostalo v souvis-
losti s magickými praktikami při stavbě hradu. Článek o tom se redakci časopisu Cas-

Obr. 75. S manželi Chaloupkovými na zřícenině hradu Trmačov

ného příkopem. Lokalita byla známa v literatuře, ale pozornost vyvolalo větší množ-
ství velkých kamenů na vnější straně příkopu. S architektem Velkem, kolegy a studen-
ty z antropologie i dalšími spolupracovníky jsme zajeli na místo a začali uvažovat, co 
s tím. Na temeni kopečku byla jáma po hledačích pokladů, na níž nebylo nic pozoru-
hodného, ale Robin Pěnička se do ní podíval a ze stěn jámy vyškrabal několik zlomků 
keramiky, která patřila ještě do časného 13. stol., což bylo zajímavé, protože do té doby 
nebyl znám žádný materiál, který by tuto lokalitu datoval. Několik zlomků nádob však 
nenasvědčuje delšímu osídlení. Otázkou bylo, jak se tam dostaly ty veliké balvany (Obr. 
74). Uvažovalo se dokonce, že šlo o geologický jev. Nakonec sondou se prokázalo, že 
kameny na místo byly dopraveny lidmi. Došli jsme k závěru, že se mohlo jednat o opev-
nění, které bylo budováno v souvislosti s plánovanou těžbou stříbra v okolí. Z nějakých 
důvodů, patrně malé výtěžnosti rudy, se těžba nerozvinula a lokalita byla opuštěna.106 

Obr. 74. Nad balvany u motte Rohy. Zleva Josef Hájek, Jan Velek, Luboš Maštera, Josef Unger



202 203

Obr. 76. Účastníci výzkumu na Holedné roku 2018. Docent Kirchner je uprostřed

projevili i příslušníci rodiny Martina Culka a Pepy Havláta, samozřejmě architekt Jan 
Velek a Robin Pěnička. Při povrchovém sběru jsme nenašli nic, a usoudili, že situace 
může být překryta nánosy z povodní, ale drobnou sondáží jsme zjistili, že to tak není 
a zdivo je nízko pod dnešním povrchem (Obr. 77). V srpnu roku 2020 jsme se několika 
sondami opět pokusili získat nějaký datovací materiál. Prokázalo se evidentně, že zde 
byly velmi kvalitně postaveny základy staveb, ale jejich nadzemní část nebyla realizo-
vána. Žádné doklady pobytu lidí v podobě zlomků keramiky, mincí či kostí se však ne-
našly. Nejpravděpodobněji se jednalo o založení nové tvrze s dvorem, ale stavba nebyla 
dokončena. Zřejmě se jedná o  výjimečnou lokalitu, která by si zasloužila presentaci 
v terénu, s níž je vedení obce Spešova srozuměno. Paní starostka nám jednou přinesla 

tellologica bohemica nezdál, takže byl nakonec poměrně rychle publikován ve Vlasti-
vědném věstníku moravském.107 

Martin Culek, který se vypracoval na dobrého znalce v oboru geomorfologie a před-
náší na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, zjistil, že u Hořic na Blanensku 
jsou na  mapových dokumentech příznaky zaniklé vsi, kterou ztotožnil se  vsí Jedle, 
známé z písemných pramenů. V říjnu roku 2018 jsme se na místo vypravili s Martinem 
Culkem, Robinem Pěničkou, Tomášem Mořkovským a  studentkou Martinou Diblí-
kovou. Detektorový průzkum i  situace z  vývratu stromu poskytly zajímavý materiál 
související s životem této vsi ve 13. a 14. stol.

Při vycházce s vnuky si geomorfolog a vedoucí brněnské pobočky ústavu Geonika 
docent Karel Kirchner všimnul, že kolem vrcholu Holedná nad brněnským Jundrovem 
jsou stopy něčeho, co připomíná val. Při návštěvě místa jsme byli na  rozpacích, zda 
se jedná o nějakou terénní úpravu související s cestami, nebo o lidmi vymezený areál 
kolem vrcholu. Jako řešení jak situaci objasnit se jevila sonda, která by prořízla tento 
útvar. Takže v roce 2018 jsme vyhloubili dvě sondy. V první sondě bylo zřejmé, že val 
byl navršen lidmi, a v druhé sondě jsme zjistili stopy dřevěné spálené konstrukce, takže 
bylo možné datování radiokarbonovou metodou, která poskytla data v rozmezí 1224 až 
1019 př. n. l., což je období mladší doby bronzové. Při detektorovém průzkumu jsme 
nenašli žádné pozůstatky. Patrně se tedy jedná o hradisko, které bylo započato, ale nedo-
končeno, nebo o pravěké kultovní ohrazené místo. Na výkopu sond se podílelo několik 
zájemců, a  jak to bývá, při konzumaci bábovky, upečené Martinou Diblíkovou, jsme 
zažili pěkné chvíle. V létě roku 2020 jsme tam vykopali ještě jednu sondu, v níž se opět 
našly pozůstatky ohrazení. Ohrazená plocha byla tedy větší, než se původně předpoklá-
dalo (Obr. 76). Výsledky jsme chtěli přednést na konferenci týkající se doby bronzové 
v Boskovicích, ale ta byla kvůli koronaviru odložena. Také tato lokalita by si zasloužila 
památkovou ochranu a informační tabuli pro veřejnost, protože místo v příměstských 
lesích je často navštěvováno.108 Dalšímu výzkumu se věnuje Muzeum města Brna.

Jednou náš mnohaletý spolupracovník Pepa Havlát přišel s tím, že na letecké foto-
grafii zveřejněné na internetu jsou u obce Spešov na Blanensku na obilném poli ne-
daleko od řeky Svitavy porostové příznaky nějaké stavby. Byly tak zřetelné, že jsem je 
považoval za pozůstatek nějaké novověké hájenky. Až roku 2019 jsem na tento problém 
upozornil Martina Culka, který se tomu začal intenzivně věnovat. Našel další snímky, 
mapy a  vypsal i  písemné prameny. Když se údaje daly do  měřítka, tak bylo zřejmé, 
že se jedná o  něco většího než hájenka. Dělá to dojem středověké tvrze s  dvorem. 
Otázkou je, z  které doby, zda ze 14. nebo 15. století. Nezbývá tedy než se pokusit 
získat datovací materiál v podobě keramiky, nejlépe však mincí. Zájem o tuto lokalitu 
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Obr. 78. S představitelkami obce Spešova

Hledání a kopání moravských šibenic v letech 2013 až 2020

Architekt Jan Velek si jednou všimnul, že na mapách Prvního vojenského mapování 
z let 1764 až 1768 jsou značky pro šibenice, které v té době již sloužily jen jako orien-
tační body. Přišel s návrhem, abychom se na tato místa podívali a zjistili, co se z šibenic 
dochovalo dodnes. Téma se jevilo jako velmi vhodné i pro antropology, protože bylo 
možné předpokládat, že kolem šibenic budou i kosti delikventů. Začali jsme tedy na-
vštěvovat jednotlivé lokality. Brzy jsme zjistili, že to není jednoduché, protože První vo-
jenské mapování nebylo zpracováno trigonometricky, ale důstojníci zakreslovali situa-
ce ze sedla s důrazem na vojenské zájmy. Takže místo bylo jen výjimečně možné určit 

Obr. 77. Josef Havlát, Robin Pěnička a Josef Unger u sondy na Spešově

občerstvení v plátěné tašce, na níž bylo napsáno „Nikdy to nevzdám“, takže uvidíme 
(Obr. 78). 

Všechny tyto drobné výzkumy bylo možné uskutečnit díky architektu Janu Velkovi, 
který zapojil nejen svůj čas, intelekt a auto, ale na téměř sedmdesátníka nebývalou fy-
zickou kondici. Od něj jsem také převzal radu: „Peníze, to jsou jen bezcenné papírky, 
a  pokud se na  ně zaměříte, tak jich budete mít vždycky málo.“ Šlo nám především 
o  dobrodružné objevování neznámého, ale chtěli jsme, aby tato činnost měla smysl 
a výsledky byly publikovány. Dále jsme do akcí zapojovali co nejvíce dalších zájemců 
s tím, aby akce byly společensky příjemné. Snad se nám to podařilo. Je však třeba po-
znamenat, že výzkumy byly prováděny jaksi na okraj našeho hlavního zájmu, kterým 
byly od roku 2013 šibenice. 
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Pro veřejnost jsme výsledky bádání prezentovali putovní výstavou a přednáškami. 
Panelovou výstavu z textů a obrázků připravil architekt Jan Velek (Obr. 80). Doplňu-
jeme ji, pokud je to možné, i ukázkami kostí, nalezené keramiky i modelem šibenice. 
Výstava byla poprvé instalována na schodech děkanátu Přírodovědecké fakulty a po-
tom v doplněné formě na dalších místech, kde si ji mohly prohlédnout stovky zájemců. 
Přednášky jsme připravili tak, aby byly realizovatelné, i kdyby někteří členové kolektivu 
neměli čas. Po úvodu následovala informace o vztahu šibenice a okolí, potom výsled-
ky archeologického výzkumu a svědectví lidských a zvířecích kostí i to, jak se šibeni-
ce hledaly. Zájem veřejnosti byl značný a otázky směřovaly k šibenicím z okolí místa 
a také k některým zvláštním jevům. Na otázku, zda při výzkumu nepociťujeme něco 
paranormálního, jsem po pravdě odpovídal, že máme hodně práce s výkopem, doku-

Obr. 80. Výstava v prostorách boleradického divadla roku 2020
přesně, dokonce v mnoha případech jen v okruhu desítek či stovek metrů. Do tohoto 
zkoumání, které nikdy nebylo oficiálním projektem, se postupně zapojili někteří peda-
gogičtí a vědečtí pracovníci i doktorandi Ústavu antropologie, spolupracovníci ústavu, 
geomorfologové, botanici, geologové, historici, archeologové a také doktorandka Alica 
Virdzeková-Křápková, zabývající se v rámci doktorandského studia právními aspekty 
kriminality v minulosti a lokalizací šibenic. Důležitá byla spolupráce Daniela Wojtuc-
kého z wroclawské univerzity, zpracovávajícího písemné prameny. Dále se do projektu 
zapojily i některé studentky jak spoluprací při terénních výzkumech, tak i některými 
bakalářskými pracemi. 

Práce na tématu pokračovaly dvojím směrem. Jednak byla navštěvována a prohlí-
žena místa šibenic zobrazených na Prvním vojenském mapování, a jednak byly v sou-
vislosti se zájmem měst a obcí provedeny na několika lokalitách předstihové archeolo-
gické výzkumy (Obr. 79). Výsledky týkající se jihomoravských šibenic se podařilo roku 
2019 publikovat.109

Obr. 79. Na místě šibenice u Vranova nad Dyjí. Zleva: Josef Unger, Robin Pěnička a Tomáš Mořkovský
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Na otázku účastníků přednášek, jak jsem se dostal k bádání o šibenicích, jsem od-
povídal tak, že maminka mně, když jsem jako kluk dělal různé vylomeniny, říkala, že 
rostu zrovna pro šibenici. Je z toho zřejmé, že maminky mají vždycky pravdu. Překva-
pila mě však otázka jednoho účastníka, který se zeptal: „Jednou v minulém století zde 
přednášel také doktor Unger, nebyl to váš otec?“ Nezbývalo než odpovědět: „Ne, to jsem 
byl pořád já!“ Takže jsem si uvědomil, že pro veřejnost přednáším již hodně dlouho. 
Někdy jsme za přednášku dostali i nějaké peníze, a tak jsme vytvořili „Šibeniční fond“ 
a po přednášce, případně i někdy jindy, máme možnost se setkat v kavárně nebo cuk-
rárně, abychom situaci zhodnotili a domluvili se na dalším (Obr. 82). 

Díky architektu Janu Velkovi, který byl připraven k návštěvám míst, kde stávaly ši-
benice, jsme projeli hodně obcí na celé Moravě. Zjistili jsme, že jen v málo případech 
po šibenici v terénu něco zůstalo zachováno. Někdy zde byla postavena vodárna, která 
všechno, co po šibenici zbylo, zničila, někde po šibenici i na zoraném poli nezůstalo 

Obr. 82. V cukrárně u Zdubů. Zleva: Jan Zduba, Josef Unger, Josef Hájek a Jan Maštera

mentací a ošetřením nálezů, takže na paranormální jevy nejsme disponováni a navíc 
tam nechodíme o půlnoci. 

Na paranormální jevy jsme ale narazili při určování místa, kde stávala bruntálská 
šibenice. Místo jsme navštívili několikrát, až nakonec se jako nejvhodnější místo pro 
šibenici jevil malý kopeček v Riegrově sadu, zvaný „Šibeniční vrch“, na nějž vedou dvo-
je schody. Koncem března roku 2018 jsme se tam vypravili s tím, že po dohodě se sta-
rostou města zde vykopeme sondu, která by mohla přinést důkazy. Země byla však tak 
promrzlá, že se kopat moc nedalo, ale zato jsme měli možnost hovořit s místními znal-
ci historie, kteří se domnívají, že šibenice ležela několik set metrů jihozápadněji, a to 
buď v místech, kde se staví dům, který není možný kvůli zvláštním úkazům dokončit, 
nebo v místech jiného domu, kde se děly takové paranormální jevy, že o nich majitelé 
nechtějí hovořit. Takže přibližné místo šibenice je určené, ale více by snad naznačil 
archeologický výzkum v Riegrově sadu (Obr. 81). 

Obr. 81. V místech bruntálské šibenice. Zleva redaktorka místních novin, Robin Pěnička, Josef Unger 
a starosta Bruntálu  



210 211

tomu, že by zděná šibenice zanikla beze stopy, ale nedalo se nic dělat, bylo to tak.111 
V tomto beznadějném stavu Pepa Havlát prohlásil, že kdysi před lety hledal místo, kde 
bývala tišnovská šibenice, a že tam viděl jakýsi zbytek zdiva. Tato informace nás zaujala 
natolik, že jsme se na toto místo zaměřili.

Na  vedutě z  roku 1728 je tišnovská šibenice jako významný objekt zakreslena 
východně od města na svahu Klucaniny. Místo se sotva patrným zbytkem zdiva nad 
současnou vodárnou jsme v hustém porostu našli. Abychom zjistili, zda skutečně jde 
o šibenici, bylo třeba vyklučit náletovou zeleň, ale když se při odhalování zdiva našly 
první lidské kosti, tak již bylo jasné, že zde šibenice stávala. Během několika pátečních 
a sobotních akcí se podařilo odkrýt čtvercový půdorys šibenice s větším množstvím 
lidských a ojediněle i zvířecích kostí a zlomků keramiky ze 17. až 18. století. Dokumen-
tace z ptačí perspektivy, tedy z borovice, se podařila jen díky horolezeckému výkonu 
pánů Sysla a Kappela (Obr. 84). Nespokojili jsme se jen s šibenicí, ale upřesnili i cestu 
k ní, kde Pepa Havlát našel i část šestikrejcaru Leopolda I. z let 1670 až 1672.112 

Obr. 84. Pohled na částečně odkrytý půdorys tišnovské šibenice s účastníky výzkumu
nic a někdy místo bylo pohlceno mladší zástavbou. Bádání však rozhodně není u kon-
ce, protože stále je možné něco nového objevovat i když některé místo, jako například 
v Moravském Krumlově, jsme navštívili již čtyřikrát a  jasno dosud nemáme. Pomoc 
místních vlastivědných pracovníků by byla nezastupitelná a s jejich pomocí lze očeká-
vat další výsledky.

První terénní akcí byl průzkum místa, kde stávala velkobítešská šibenice. Vel-
ká Bíteš je známa dochovanými a  tiskem vydanými smolnými či černými knihami, 
do nichž byly zapisovány výpovědi delikventů na mučidlech.110 Město mělo dokonce 
dvě šibenice, přičemž šibenice na západní straně byla již dříve zničena, ale Jan Zdu-
ba získal mapu místa a okolí, na níž je zakreslena druhá šibenice východně od města. 
Roku 2013 inicioval průzkum tohoto místa, které je dodnes městskou parcelou a leží 
na obdělávaném poli. Na podzim jsme se tam plni naděje vypravili, prohlédli terén, 
detektorem vysbírali celou plochu s mincemi z 20. století, drobným výkopem ověřili 
jakési shluky kamenů, které se i po konzultaci s geologem ukázaly jako přírodní vý-
tvor, a nenašli nic, co by nasvědčovalo šibenici (Obr. 83). Stále jsme nemohli uvěřit 

Obr. 83. V místech velkobátešské šibenice marně hledají Pepa Havlát a Jan Zduba
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Obr. 85. Odkrývání lidských pozůstatků na slavkovské šibenici. Zuzana Balážová je v oranžové bundě

vedle šibenice i  nějaké záponky a  především minci. Jakmile jsme o  výzkumu infor-
movali Daniela Wojtuckého, tak s dalšími kolegy vyjel časně ráno autem z Wroclavi 
a  v  deset hodin byl již na  místě. Po  návratu domů okamžitě našel některé písemné 
prameny týkající se útrpného práva ve Slavkově a poslal nám je. Místo má také svůj 
genius loci a je odtud krásný výhled do krajiny, který jsme v slunečných dnech spolu 
s palačinkami a jinými dobrotami od Zuzany Balážové, vychutnali. Po písemné, kre-
sebné a fotografické dokumentaci jsme pozůstatky šibenice zasypali. Křenovičtí pojali 
úpravu místa velmi velkoryse. Postavili na místě zeď kopírující půdorys šibenice, vedle 
situovali pamětní kámen, postavili repliku vztyčeného lámacího kola a přivedli sem na-
učnou stezku útrpného práva s několika zastaveními. Zvláště otevření bylo impozantní, 
protože na místo se z Křenovic vydal průvod s bubeníky a občany v dobových krojích 

Díky mimořádné občanské iniciativě tišnovských občanů bylo místo upraveno a na-
učná cesta od  radnice vyznačena podle projektu Milivoje Husáka několika zastave-
ními připomínajícími hlavní hříchy. Patrně jen shodou okolností je u radnice pýcha, 
u hospody obžerství a pod kopcem lenost. Místo je stále hodně navštěvováno, a tak se 
splnil náš záměr, aby místo lidského utrpení bylo citlivě vyznačeno s ohledem na pietu, 
duchovní význam i turistiku.

Objev slavkovské šibenice u  Křenovic má svůj zvláštní příběh. Na  Ústavu 
antropologie jsem přednášel kromě jiného také antropologii pravěku, což je úvod pro 
studenty prvního ročníku a zpravidla jde pro ně o první přednášku na vysoké škole. 
Jednou se stalo, že po této přednášce přišla za mnou slovenská studentka a sdělila mi, že 
si již vybrala téma bakalářské práce o šibenicích a že hodlá studium dokončit do dvou 
let. Pokusil jsem se ji uklidnit s tím, aby se nejdříve rozhlédla a tak za rok o tématu 
práce můžeme mluvit. Řekla, že je vystudovanou lékařkou, že je s  druhým dítětem 
na mateřské dovolené a že kromě toho, že učí hasiče anglicky a cvičí psy, by chtěla vy-
studovat antropologii ve zkráceném termínu, protože něco jí bude uznáno z medicíny. 
Upozornil jsem ji, že bych byl velmi nerad, kdyby kvůli tomuto studiu jí zkrachova-
lo manželství, děti přišly do sirotčince a psi do útulku. Ubezpečila mě, že to nehrozí, 
a tak jsem souhlasil a bakalářskou práci omezil na některé jihomoravské okresy. Tato 
studentka, MUDr. Zuzana Balážová, do tématu zainteresovala i manžela, docenta neu-
rochirurgie i celou rodinu včetně psů a začali navštěvovat místa, kde stávaly šibenice. 
Jednou přišla s tím, že když jeli autem ze Slavkova do Křenovic, tak je zaujal kopeček 
po pravé straně, na který se s manželem, dvěma dětmi a psy vypravili. Psi prý tam našli 
nějakou kost, a že by to mohlo být místo, kde stávala šibenice, i když není zakreslena 
na Prvním vojenském mapování. Zjistilo se, že kost je lidská, takže za strašného vedra 
jsme se tam s  architektem Velkem vypravili a  zjistili, že jde o  místo uprostřed polí, 
které se však neobdělává, protože je tam chráněná výškopisná značka. Na místě ležely 
zlomky malty a kamene i nějaké drobné lidské kosti, takže jsme usoudili, že místo je 
vhodné pro archeologický výzkum. Navíc obec Křenovice z popudu kováře pana Oldři-
cha Bartoška plánovala vybudování naučné stezky jako cesty útrpného práva. Domlu-
vili jsme se tedy, že na místě předpokládané šibenice uděláme archeologický výzkum, 
aby se zjistilo, co a jak. Na jaře roku 2016 jsme se spolupracovníky a studenty z Ústavu 
antropologie začali s výzkumem. Po stránce dopravy a dokumentace celou akci opět 
zajišťoval architekt Velek. Nejdříve jsme udělali podélnou sondu, v níž se objevil nega-
tiv nějaké stavby. Další sondou jsme zjistili, že se jednalo o stavbu na čtvercovém pů-
dorysu, a tak jsme místo začali plošně odkrývat. Uvnitř ohraničené plochy se objevila 
skrumáž lidských kostí včetně celých lebek (Obr. 85). Pepa Havlát detektorem našel 
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vedený panem Oldřichem Bartoškem. Po slavnostním řečnění bylo místo požehnáno 
panem farářem, takže se v nové podobě stalo součástí krajiny. I tento výzkum vyústil 
do odborného zpracování, výstavy a presentace pro širší veřejnost (Obr. 86)113 Přestože 
se jednalo o slavkovskou šibenici, zájem o tuto památku mají jen Křenovice a Slavkov 
si žije v oslnění z Napoleona a jeho vítězné bitvy.

Zuzana Balážová za tři roky úspěšně obhájila bakalářskou práci a ukončila studium. 
Je zaměstnána jako lékařka, ale pokud jí to vyjde, tak s námi jezdí přednášet o šibeni-
cích. Pan architekt Velek jí však jednou řekl: „Paní doktorko, ta medicína nemá žádný 
smysl, protože stejně všichni pacienti vám nakonec zemřou, ale pokud byste se i nadále 
věnovala šibenicím, tak by po vás něco pořádného zůstalo.“ Inu tak. 

Na  jaře roku 2017 přišli pánové doktor František Široký a  magistr Dušan Adam 
s  tím, že na  Prvním vojenském mapování jsou u  Ivančic zakresleny dvě šibenice 
a o jedné na Šibeničním vrchu vědí (Obr. 87). V květnu jsme se tam s nimi vypravili 

Obr. 87. Dušan Adam, Josef Unger, Jan Velek a František Široký u destruovaného křížku na ivančické 
šibenici

Obr. 86. Architekt Jan Velek při výkladu na slavkovské šibenici
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a uviděli mezi náletovou zelení a troskami tří lip poškozený cementový křížek. Chvíli 
jsme zde hrabali a zjistili nějaké zdivo a zlomky lidských kostí, takže bylo zřejmé, že 
jsme na správném místě. Ze čtyř lip, které zde kolem poloviny 19. stol. nechal vysadit 
pan farář Tomáš Procházka, zůstaly jen tři. Se starostou jsme se domluvili, že místo 
bude upraveno, křížek repasován a my tam v předstihu uděláme výzkum. V říjnu tedy 
město zajistilo odlesnění a  začali jsme se studenty a pedagogy Ústavu antropologie, 
samozřejmě i architektem Velkem a dalšími s odkryvem, který ztěžovala spousta ko-
řenů a pařezů. Po několika pátcích a sobotách jsme odkryli jednu zeď, hodně zlomků 
lidských kostí a keramiky. Daniel Wojtucký z Wroclavi to nevydržel a přijel se na vý-
zkum podívat. Nejenže zde chytil klíště a boreliózu, ale okamžitě ve své kartotéce zjistil 
i některé písemné prameny (Obr. 88). Odkryté zbytky zdiva jsme zase zakryli geotex-

Obr. 89. Jan Velek, Josef Unger a Alica Křápková s dítětem při návštěvě ivančické šibenice

Obr. 88. Daniel Wojtucký a Jan Velek při zaměřování výzkumu ivančické šibenice
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co by souviselo s provozem šibenice (Obr. 90). A přece zde podle písemných pramenů 
v  16. a  17. stol. bývalo rušno. Dokonce roku 1661, když místní řemeslníci odmítali 
opravu šibenice, byli napomenuti, že jejich jednání se blíží rebelii. Nezapomenutelná je 
také pověst vztahující se k tomuto místu. Šatovští byli požádáni jinou obcí, aby nechali 
na šibenici pověsit jejich delikventa, ale oni žádost zamítli, protože šibenici postavili 
přece pro sebe a své potomky. Nelze zamlčet, že výzkum byl pro nás zklamáním, ale 
doufejme, že zpřístupnění místa pro veřejnost se uskuteční. 

Také Bystřice nad Pernštejnem měla svoji šibenici. Jednou v březnu roku 2020 se 
na  mne obrátila paní Alena Prudká z  Městského úřadu v  Bystřici nad Pernštejnem 
s žádostí o zajištění archeologického výzkumu v místě bývalé šibenice, které se bude 
upravovat. Lokalitu jsem znal, protože již roku 2015 jsme se tam byli podívat. Viděli 

Obr. 90. Občerstvení, které nám zajistilo představenstvo Šatova, se servírovalo na hraničním kameni

tilií a počkali do  jara příštího roku. Očekávali jsme zase čtvercový půdorys, ale byli 
jsme překvapeni, když se ukázalo, že šibenice byla zděná dvousloupová, přičemž oba 
sloupy byly propojeny zdmi. Jeden ze sloupů byl takřka úplně zničen asi při dobývání 
pařezu jedné lípy. Stalo se to zřejmě nedávno, protože jsme tam našli obal od Termixu. 
Na závěr výzkumu jsme ještě objevili jámy po sloupech starší dřevěné šibenice. Ze tří 
lip stojí v slušném stavu jen jedna, ze které architekt Velek po obdivuhodném výkonu 
odstranil jednu příliš dlouhou větev hrozící stromu vyvrácením. Používali jsme dosti 
výrazně detektor a Robin Pěnička našel bavorský fenik z roku 1631. Navštívila nás zde 
také badatelka o šibenicích Alica Křápková, ale tehdy již se svým zatím prvním potom-
kem (Obr. 89). Pozoruhodné je, že pro tuto zděnou šibenici jsme do doby, než jsme se 
zaměřili na západomoravské šibenice, neznali analogii, ale na vedutě Slavonic z roku 
1729 je přesně taková šibenice nakreslena. 

Výzkum jsme ještě před prázdninami dokončili, zdokumentovali, celou situaci pře-
kryli geotextilií a strojně zasypali. Pan architekt Velek navrhl jednoduchý a levný způ-
sob presentace a úpravy místa tak, aby bylo přístupné pro veřejnost. Panu starostovi se 
to zdálo být málo důstojné, takže sliboval něco mnohem výraznějšího. No, snad se to 
uskuteční. My jsme nálezy zpracovali a zveřejnili nejen tiskem, ale i na putovní výstavě 
a přednáškách.114 Co se týká druhé, tak zvané kolínkové šibenice stávající severně od 
Ivančic, tak po ní nezůstala žádná stopa. 

Šibenice u Šatova stávala přímo na hranicích s Rakouskem a místo jsme navštívili 
roku 2015. Na předválečné fotografii jsou viditelné dva sloupy šibenice a mezi nimi 
bouda financů. Po osmačtyřicátém roce, když lidé začali utíkat do Rakouska, bylo třeba 
tyto sloupy, které by mohly sloužit jako orientační bod, odstranit. Na toto místo, za-
členěné do hraničního pásma, se normální lidé nedostali. My jsme si však cenili toho, 
že nyní se můžeme bez problémů pohybovat po hranici a chvíli být v České republice 
a chvíli v Rakousku. Užívali jsme si tohoto pocitu a při té příležitosti se zaměřili na sot-
va viditelné zděné pilíře, které po šibenici zůstaly. Trochu jsme je vysvobodili ze suti 
a Martin Čuta zde našel jednu lidskou kost.115 Protože i toto místo šibenice, tak jako 
mnoho dalších, by si zasloužilo památkovou ochranu, tak jsme na to písemně upozor-
nili Archeologický ústav Akademie věd v Brně, ale podobně jako v jiných případech, to 
zůstalo bez jakékoliv odezvy. 

V  souvislosti se záměrem představitelů Šatova místo pietně upravit a  zpřístupnit 
jsme zde provedli na jaře roku 2019 archeologický výzkum. Očekávali jsme lidské kosti 
a další nálezy, které by přispěly k datování. Za pomoci studentů a dalších spolupracov-
níků došlo k odkrytí zbytků sloupů i prostoru mezi nimi. Svačili jsme na hraničním ka-
meni a při kopání našli pozůstatky boudy po financích i recentní zvířecí kosti, ale nic, 
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jsme, že vedle lyžařského vleku u tří poničených křížů je na čtvercovém půdorysu zdivo 
nahoře překryté betonovou dekou a uvnitř trávník. Vypadalo to tak, že na místě bývalé 
šibenice bylo postaveno něco úplně nového. 

Protože právě na  jaře 2020 vypukla koronavirová pandemie, odpověděl jsem, že 
po skončení protikoronavirových opatření se této šibenici budeme věnovat. Informo-
val jsem však architekta Velka, který to nevydržel, a s Robinem Pěničkou se v květnu 
na místo vypravili a uvnitř zdí vymezeného areálu vykopali malou sondu. K velikému 
překvapení zjistili, že pod trávou je vrstva s množstvím knoflíkářského odpadu a pod 
ní vrstvy s  lidskými i  zvířecími kostmi a  zlomky keramiky. Okamžitě bylo jasné, že 
tomuto místu je třeba se věnovat. Po zařazení výzkumu do programu Ústavu archeolo-
gické památkové péče v Brně bylo možné začít. Brzy jsem se také připojil, a pokud to 
počasí dovolilo, tak jsme tam jezdili a kopali. Takřka každý den přinesl nějaké překva-
pení. Buď se našla mince, nebo části skeletů popravených jedinců, případně celý skelet 
mladého jedince položený vedle zdi. Kopalo se co nejpečlivěji a vykopaný materiál se 
prověřoval detektorem, takže se nacházely další mince a  záponky. Trvalo až do čer-
vence, než se celý prostor uvnitř šibenice vyklidil až na skalnaté podloží. Byla to dost 
náročná manuální práce, protože se muselo vykopat patnáct kubíků zeminy, což zvládli 
jeden architekt, jeden doktor a jeden profesor, někdy s pomocí někoho dalšího (Obr. 
91). Jistě přišlo vhod, když nám z muzea přinesli kávu a nějaký zákusek, stejně tak když 
občerstvení přijelo s Markétou Burešovou až z Březky. Výsledky jsou však mimořádné. 
Zjistilo se také, že na místě bývala původně dřevěná šibenice doložená jedním pro-
zkoumaným sloupem. Mladší zděná šibenice bývala ještě obklopena zídkou, patrnou 
na starých fotografiích. Zájem o úpravu místa je ze strany města veliký, takže snad se 
dočkáme dobrého výsledku. 

Obr. 91. Josef Unger, Pepa Havlát a Robin Pěnička při výzkumu šibenice u Bystřice nad Pernštejnem
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Častá činnost vysokoškolského pedagoga spočívá v psaní posudků, ať již jako vedoucího 
nebo oponenta. Během let jsem se naučil psát posudky tak, aby mě nezahltily, ale vystihly 
podstatu posuzované práce. To mně pak umožnilo vyjadřovat se také k publikacím, 
takže jsem se začal věnovat recenzím. Tato práce se dnes opomíjí, protože pravidla 
hodnocení, které někdo odtržený od  vědecké praxe vymyslel, nepovažují recenze 
za vědeckou práci a při jakémsi bodování se s ní nepočítá. Je to samozřejmě nesmysl, 
protože věcná kritika byla vždy nezbytnou součástí vědy. Vzhledem k  tomu, že již 
nemusím být „lovcem“ bodů, mohu si dovolit, pokud mě nějaká publikace zaujme, 
napsat recenzi do  Archeologických rozhledů, Vlastivědného věstníku moravského, 
Jižní Moravy, Pravěku nebo někam jinam. Dokonce jsem se odhodlal tento svůj názor 
publikovat v časopise Vesmír.116 

Od  roku 2013 do  roku 2016 jsem se podílel na  projektu brněnské pobočky Vý-
zkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka „Zatopené kulturní a přírod-
ní dědictví jižní Moravy“. V tomto projektu, velmi dobře řízeném doktorkou Hanou 
Mlejnkovou, měli jsme s Emilem Kordiovským a Bohuslavem Smutným na starost his-
torii včetně archeologie v místech Vodního díla na Dyji, Vodní nádrže Vranov a Brněn-
ské přehrady. Byla to jedna z mála akcí, na nichž jsem se podílel, která byla finančně za-
jištěna tak, že jsem po několik let měl i malý úvazek. Prameny k Podpálaví jsem celkem 
znal a získat ostatní nebyl problém. Domníval jsem se, že budu v rámci tohoto projektu 
pátrat v terénu, na což byly i finanční prostředky, ale byrokratická pravidla to v pod-
statě znemožňovala, takže jsem svoji část musel sepsat z literatury. Z terénu jsem do-
plnil jen poznatky ze zaniklých Bohumělic pod Pálavou. Zajímavé bylo, že jsem přišel 
do styku s přírodovědci a nahlédl do jejich kuchyně. Příjemné byly i průběžné schůze 
autorského kolektivu doplněné chutným občerstvením. Tento projekt vyústil v pěknou 
publikaci a ve výstavu instalovanou v Moravském zemském archivu a později i jinde.117 

Svého času architekt Velek zachytil kontakt na člověka jménem Ondrej Jajcaj. Jmé-
no jsem znal již z dřívějška, protože jednou Eva Drozdová dostala poštou knihu tohoto 
autora, v níž popisuje svoji cestu vylupovače hrobů.118  Je tam popsáno, jak postupuje 
a jak získal veliké množství zlatých zubních náhrad, například z hrobu Johanna Strau-
sse mladšího i jeho manželky, nebo Johannesa Brahmse. Tyto předměty, svědčící o vy-
soké úrovni dentistické práce na přelomu 19. a 20. století, by chtěl předat veřejnosti 

Na závěr

...doplněné chutným občerstvením...
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V několika posledních letech jsme navázali plodnou spolupráci s velmi schopným 
redaktorem Zdeňkem Skokanem, který pro Českou televizi připravuje zajímavé po-
řady s vlastivědnou tématikou. Během let se setkal s mnoha badateli a natočil mnoho 
zajímavých příběhů týkajících se historie a archeologie. Na natáčení v terénu měl vždy 
jen jeden den, takže všechno muselo být dobře připraveno. Výsledkem naší spolupráce 
byly příběhy šibenic u Tišnova, Ivančic i Bystřice nad Pernštejnem, něco o mušovském 
i  kurdějovském kostele a  také o  Tasovu, Žuráni a  lelekovickém hradu. Poznal jsem, 
kolik práce dá připravit několikaminutový pořad tak, aby byl profesionální a zajímavý.

Zdá se, že s přibývajícími léty má člověk stále větší potřebu setkávat se s vrstevníky, 
kteří mají podobné zájmy. Velmi si vážím toho, že pravidelně jsem účasten výboro-
vých schůzí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, kde po projednání běžné agendy 
se někteří (Pavel Michna, Emil Kordiovský, Bohuslav Smutný, Hana Dvořáková, Josef 
Unger) odeberou do vinárny, kam přijdou i další (Jan Mervart, Oskar Brůža, Luboš Ko-
nečný), a tam se projednávají zásadní otázky světové i regionální politiky, někdy oko-
řeněné společnými vzpomínkami. Tomuto setkání říkáme s humornou připomínkou 
starých časů „Politbyro“ a máme na co vzpomínat i domlouvat cosi pro budoucnost 
(Obr. 92). Při této příležitosti se dokonce podařilo vymyslet a realizovat návrh Honzy 
Mervarta, redaktora České televize, osazení pamětního kamene v Mikulově jako připo-
mínky vyhnání některých občanů Československa roku 1938 z jihomoravského pohra-
ničí. Myslím, že připomenutí těchto neradostných událostí bylo činem vlasteneckým, 
to znamená činem, na který se dnes z hlediska jiných politických zájmů moc nehledí.119 

Po odchodu Jiřího Svobody z funkce ředitele Ústavu antropologie roku 2019 byl vy-
psán konkurz na uvolněné místo, kterého se zúčastnila jen docentka Petra Urbanová, 
kterou znám od jejího prvního ročníku studia antropologie, kdy na sebe upozornila vel-
mi dobrou semestrovou prací. Jedná se o ambiciózní, cílevědomou badatelku, která vždy 
dávala najevo a prosazovala svoje představy o  tom, jak by antropologie měla vypadat, 
a vytvořila si v rámci ústavu svoje zvláštní pracoviště zvané Lamorfa. Získala si respekt 
dalších pracovníků ústavu a převzala vedení, kterému se intenzivně věnuje. Mně dala 
najevo, že počítá s mým postupným odchodem, což jsem vzhledem k svému věku akcep-
toval. Navíc sdělila, že nepočítá s rozvíjením tématu šibenice a vůbec nepřichází v úvahu, 
aby na školní výzkumy se studenti vozili autem řízeným někým jiným než pracovníkem, 
který má patřičný řidičský certifikát univerzity. Architekt Velek sice univerzitní certifikát 
nemá, ale je výborný i zkušený řidič a navíc je ochotný nám kdykoliv nezištně pomáhat. 
Bylo mně jasné, že moje angažmá na tomto ústavu se chýlí ke konci. 

Počátkem roku 2020 se podařilo dát do tisku výsledky našeho několikaletého bá-
dání v  podobě knihy „Jihomoravské šibenice v  časném novověku (16. až 18. stol.)“, 

a zřídit muzeum. Přestože zachovává značnou konspiraci, přijel do Brna a sešli jsme 
se v  mé pracovně na  Kotlářské. Jde o  člověka atletické postavy s  výraznýma očima 
a vyhraněnými názory. Je přesvědčen, že nedělá nic jiného než archeologové a antro-
pologové a také to dělá kvůli poznání a nálezy si nechce nechat pro sebe. Dostal jsem 
od  něj další knihu a  hovořili jsme o  možnostech, jak jeho sbírku využít pro vědec-
ké poznání. Architekt Velek navrhoval, protože nám nejde o zlato, ale o poznání, aby 
jednotlivé exempláře zapůjčil k prostorové 3D dokumentaci. On však měl především 
zájem na tom, aby mu architekt Velek postavil muzeum, do kterého svoji sbírku předá. 
Nakonec jsme nenašli ani pochopení pro prostorovou dokumentaci, protože existují 
obavy ze spolupráce v rámci nelegálně nabytých předmětů. Je to škoda, protože tato 
unikátní, byť nelegální sbírka zřejmě zanikne, ale dále se v tom angažovat nemá smysl. 

Obr. 92. Schůze části „Politbyra“ ve vinárně Hruška. Zleva Josef Unger, Emil Kordiovský, Pavel Michna, 
Oskar Brůža
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statistika. Někdy mám s nadsázkou dojem, že statistika je nějaká krabice, do které se 
nasypou nějaké údaje a potom se s nimi tak dlouho štěrchá, až se to spojí tak, jak se 
chtělo předem. Ve skutečnosti se ale bez vhodného využití statistických metod asi ne-
obejdeme. S životními zkušenostmi jsem dospěl k názoru, že obraz minulosti vytvá-
říme z mozaiky jednotlivých poznatků a  tu podle současných možností doplňujeme 
a rekonstruujeme. V budoucnu, pokud ovšem společnost bude mít možnosti a zájem 
o poznání minulosti, si bude archeologie muset najít způsob, jak s nálezy pracovat a jak 
je předávat zainteresované veřejnosti. 

Smyslem těchto pamětí je rekapitulace života s archeologií a antropologií na pře-
lomu „dvou tisíciletí“ a také vzkaz pro čtenáře, že jeden nepatrný člověk, žijící na ne-
patrné části planety Země, na nepatrném území, které za jeho života změnilo oficiální 
název od Protektorátu Čechy a Morava až po Česká republika, působící na ještě nepa-
trnějším území zvaném jižní Morava, se snažil o poznání nejstarší minulosti na tomto 
území a zprostředkování těchto poznatků co nejširší veřejnosti. Nedělal to ani v duchu 
socialistického internacionalismu, ani v duchu současného multikulturalismu, ale pro-
to, že měl rád toto nepatrné území a lidi na něm žijící. Podařilo se mu tak prožít smys-
luplný život, z něhož v těchto pamětech jsou popsány především radostnější záležitosti. 
Snad z toho vyplývá, co se někdy píše na hřbitovní pomníky, že „…to co vy jste, i my 
jsme byli“.

která vyšla s  finanční podporou mnoha obcí, institucí i  jednotlivců. Jedná se o  ko-
lektivní dílo, které jsme představili veřejnosti v  rámci seminářů na Ústavu antropo-
logie dne 27. února 2020. Kromě řečí, laděných tak trochu neformálně, se podáva-
lo občerstvení zajištěné cukrárnou u Zdubů z Velké Bíteše. K dispozici byly věnečky, 
rakvičky a oprátka oběšence z marcipánu, a kromě toho i výborné víno. Toto příjemné 
setkání se uskutečnilo v  podstatě za  minutu dvanáct, protože krátce potom nastala 
protikoronavirová opatření se zákazem jakýchkoliv akcí. Stačili jsme ještě nakoupit 
známky a hodně publikací rozeslat na muzea a další adresy. Myslím, že tato etapa naší 
činnosti týkající se jihomoravských šibenic byla důstojně uzavřena. 

Mimo jiné i protikoronavirová opatření mě přivedla k rozhodnutí, že činnost v Ústa-
vu antropologie k poslednímu srpnu 2020 ukončím. Rozhodně bych již nechtěl mít 
žádné povinnosti, které by mě nutily pravidelně jezdit městskou hromadnou dopravou 
a vyplňovat elektronicky různé univerzitní formuláře. S ředitelkou Petrou Urbanovou 
jsem se dohodl tak, že zůstanu emeritním profesorem. Nepříjemné bylo, když mně 
sdělila, že moji pracovnu bude potřebovat a já bych se měl přesunout do jiné pracovny, 
kde je místo ještě pro další pracovníky. Nezbylo tedy než se s pomocí manželky a ar-
chitekta Velka přestěhovat, vybrat důležitou literaturu a ostatní rozdat. Je pravda, že při 
tom třídění literatury mě někdy bolelo srdce, ale nedalo se nic dělat. Posledního srpna 
roku 2020 jsem opravdu dostal od rektora Martina Bareše, který právě onemocněl ko-
ronavirem, jmenování emeritním profesorem Masarykovy univerzity s právem podílet 
se na aktivitách Masarykovy univerzity, respektive fakulty či pracoviště. 

Na Katedře či Ústavu antropologie jsem prožil celých 24 let života. V dobách, kdy 
ústav vedli profesoři Jan Beneš, Jaroslav Malina a Jiří Svoboda, jsem měl možnost se 
zapojit do programu celostní antropologie, což mně plně vyhovovalo a vnitřně mě to 
uspokojovalo a myslím, že jsem při tom odvedl kus práce. Nakonec to bylo dobré vyús-
tění mé činnosti v různých institucích od ledna roku 1966, kdy jsem nastoupil do Re-
gionálního muzea v Mikulově, takže v zaměstnaneckém poměru jsem byl více než půl 
století, a to stále v kontaktu s archeologií. Celou tu dobu jsem měl problém jak sladit 
odbornou činnost s rodinnými povinnostmi, což nebylo lehké, přestože mně manžel-
ka pomáhala. Během těch let se obor podstatně proměnil. Jestliže do osmdesátých let 
minulého století se v podstatě všichni archeologové z Čech, Moravy a Slovenska znali, 
dnes je to již nemožné. Přibylo nejen archeologů, ale i institucí, změnily se technické 
možnosti terénního výzkumu, přibyly nové metody při vyhodnocování i způsob klade-
ní otázek. Veliké množství tak zvaných záchranných výzkumů přináší nové poznatky, 
jejichž vyhodnocení však vázne a depozitáře se plní krabicemi archeologických nále-
zů čekajících na zpracování. Ve vyhodnocování velikých nálezových souborů pomáhá …to co vy jste, i my jsme byli...
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