
 

Návštěva Klášťova – hradiště našich Předků 

 

Kdy:  V sobotu 28. července 2018, sraz ve 12:00 

Kde:   Na parkovišti u památníku Ploština 

Záměr:  Obřad a očista vrcholu hory, prozkoumání hradiště,  

napojení se na energii našich Předků  

a posílení vyzařování tohoto posvátného místa. 

 

 

 

Klášťov je podle archeologických nálezů osídlen již v období v rozmezí let 900 – 750 př.n.l. lidem 

lužických popelnicových polí. Následně lokalitu později od konce osmého do jedenáctého století 

aktivně využívali Slované. Klášťov byl nejvýše položeným velkomoravským hradištěm. 

Kontakt a informace u organizátora: Mojmír Mišun, mobil 608 420 584, e-mail 

info@slovanskakosile.cz (nejlépe je nahlásit se u organizátora pro možnost změny pořádání 

putování) 
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Historie 

Opevněné sídlo vzniklo na Klášťově zároveň s prvním intenzivnějším osídlením této hornaté 

části jihovýchodní Moravy cca před necelými 3 tisíci lety na přelomu pozdní doby bronzové a 

starší doby železné – halštatské přibližně v rozmezí let 900 – 750 př.n.l. Jedná se o období lidu 

lužických popelnicových polí. 

Již tehdy bylo obehnáno mohutným celokamenným valem navršeným z velkých na sucho 

kladených kamenů, širokým přes 3 metry, na čelní straně zpevněným dřevěnou konstrukcí. Tuto 

lokalitu později od konce osmého do jedenáctého století využívali Slované. Klášťov byl nejvýše 

položeným velkomoravským hradištěm. 

Historie výzkumu hradiště Klášťov 

Novodobá rozsáhlejší výzkumná akce této tajemné hory, podnícená amatérským nálezem z roku 

2003, proběhla v květnu 2005 na popud starosty obce Vysoké Pole Josefa Zichy, v jejímž katastru 

lokalita leží. Ve dnech 8. – 11. 5. geodeti Ústavu archeologické památkové péče Brno nově zaměřili 

lokalitu a ve dnech 23. – 27. 5. archeolog PhDr. Jiří Kohoutek provedl několik zjišťovacích sond 

menšího rozsahu v jihovýchodní části hradiska. Na to, že tato lokalita není příliš dobře dostupná, 

byly objevy značně překvapivé, šokující zejména množstvím hromadných skladů – tzv. 

depotů. 

Pozoruhodný byl dosud nevídaný depot v podobě 51 předmětů ukrytých pod žernovem. Z dalšího 

výzkumu bylo získáno dalších více jak 100 železných předmětů, nástrojů, zbraní i ozdob 

z doby halštatské (např. součásti výbavy jezdecké bojovnické družiny), dále předměty 

charakteristické pro dobu velkomoravskou. Nechyběly ani kousky velkomoravské keramiky, 

zdobené charakteristickou vlnicí. Tím bylo definitivně potvrzeno velkomoravské osídlení 

lokality. 

Archeolog dr. Kohoutek se domníval, že Moravané tuto lokalitu využívali jako kultovní místo 

a železné předměty představovaly oběť bohům. Klášťov je totiž z jižní strany lemován 

půlkruhem slovanských pohřebních mohyl. Podle dr. Jiřího Kohoutka jde o první prokázané 

kultovní místo starých Slovanů na území Moravy a Čech z období před nástupem křesťanství. Podle 

jeho názoru hora musela mít významný sakrální účel, předpokládal, že byla zasvěcena bohu 

hromu, bouře a ohně, což by měl být Perun. V pozdějších tradicích však údajně neměla hora 

nejlepší pověst. Podle názoru dr. Kohoutka se církev snažila potlačit staré pohanské kulty, a tak 

horu zasvětila ďáblu. Tak zdůvodnil existenci četných pověstí o výskytu čertů a dalších 

nadpřirozených temných sil, podle nichž není radno Klášťov navštěvovat v kteroukoliv denní nebo 

noční dobu. 

Výzkum zde pokračoval v několika etapách a například v roce 2007 byly objeveny 4 nové depoty, 

největší z nich obsahoval 40 železných předmětů, mezi nimiž byly většinou zastoupeny 

zemědělské i jiné druhy nástrojů. 

Archeologický průzkum zatím nenarazil na známky obytných stavení ani na pohřebiště či jednotlivé 

hroby, není tedy jasné, zda lokalita sloužila jako obydlený prostor nebo pouze k rituálním 

nebo skladovacím účelům či jako pouhé útočiště v době nebezpečí vojenského napadení 

nepřítelem. 

Slovanské osady s pohřebišti ale s určitostí existovaly v nezanedbatelném množství zejména na 

jižní straně od hřebene Vizovických vrchů na Slavičínsku (Lipová, Nevšová, Rudimov). Totéž se 

týká i sídlišť nebo pohřebišť období pozdní doby bronzové a počátku doby železné jihozápadně od 

Klášťova (Sehradice, Slopné), jižně od Klášťova (Vlachovice, Štítná nad Vláří) nebo jihovýchodně 

od Klášťova (Tichov, o kus dále pak Sidonie). [1]  

Na hradisko vcházelo se od Vysokého Pole cestou po stráni oklikami, jež vede návrším, které je 

přepaženo ohromným kamenným náspem, jak (r. 1890) zaznamenal J. Kučera. 

Celý článek: www.slovanskakosile.cz/putovani-valasskem/klastov-obetni-misto-boha-peruna 

http://www.slovanskakosile.cz/putovani-valasskem/klastov-obetni-misto-boha-peruna

