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Muzeum regionu Boskovicka 
vydalo novou knihu

První listopadov˘ den byla v sále Muzea regionu Boskovicka v Boskovicích slavnostnû pokfitûna nová archeologická publi-
kace Hradi‰tû nad Okluky a jeho objevitelé, s podtitulem Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 

Pfiedstavení knihy se bravurnû ujal je-
den z osmi autorÛ knihy, pan Milo‰
Hlava z Univerzity Palackého
v Olomouci. Mimo jiné jsme se dozvû-
dûli, Ïe Keltské oppidum Staré Hradisko
na Prostûjovsku z 2. – 1. století pfied
Kristem patfií k nejv˘znamnûj‰ím archeo-
logick˘m nalezi‰tím Moravy. První v˘-
zkumy zde od roku 1907 provádûli
Franti‰ek Lipka a Karel Snûtina s ãleny
Muzejního spolku v Boskovicích.
Nálezy, které odtud získali, tvofií dodnes
jednu z nejcennûj‰ích archeologick˘ch
sbírek dochovan˘ch v moravsk˘ch muze-
ích. Pro své prvotní vykopávky získali
dotaci 500 korun. Dal‰í prostfiedky na vy-
kopávky vûnovali ze sv˘ch úspor. 

V první kapitole je struãnû pfiedstave-
no nalezi‰tû – keltské oppidum Staré
Hradisko. Druhá ãást popisuje okolnosti
v˘zkumÛ oppida boskovick˘mi muzejní-
ky. „Jejich v˘kopy, vedené nad‰ením
a touhou objevovat, zaãaly v roce 1907
a s pfiestávkami trvaly aÏ do roku 1925.
Ve tfiicát˘ch letech 20. století na nû navá-
zal profesionálnû veden˘ v˘zkum
Státního archeologického ústavu, elitní
vûdecké archeologické instituce mezivá-
leãného âeskoslovenska,” podotkla
Zuzana JarÛ‰ková z Muzea regionu

Boskovicka. Tfietí oddíl sleduje osudy
boskovické sbírky nálezÛ z oppida, a to
od jejího vzniku aÏ po dne‰ek.
„Boskovické muzeum, v nûmÏ je sbírka
nálezÛ ze Starého Hradiska uloÏena,
vÏdy zápasilo s nedostatkem prostfiedkÛ,

ov‰em nad‰ení a elán místním muzejní-
kÛm nikdy nechybûly. V osudech sbírky
se takfika dokonale odráÏejí osudy, jimiÏ
pro‰ly ãeské zemû od poãátku 20. století
aÏ do souãasnosti. Muzejní sbírka tudíÏ
zaÏila klidná i boufilivá léta, pomyslné

vzestupy i pády,” doplnila JarÛ‰ková.
První tfii kapitoly doprovází mnoÏství do-
bov˘ch fotografií a archiválií, z nichÏ
vût‰ina je zvefiejnûna vÛbec poprvé. Ve
ãtvrté a páté ãásti knihy jsou pfiedstaveny
nálezy ze Starého Hradiska. Boskovická
sbírka obsahuje zhruba 3 500 pfiedmûtÛ,
a v˘bûr proto nebyl jednoduch˘. 

Publikace vy‰la v nákladu 1 200 ku-
sÛ v˘tiskÛ s pevn˘mi deskami.
Obsahovû má 200 stran, je rozãlenûna
do pûti kapitol. Na jejím vzniku se po-
dílelo osm autorÛ, mimo jiné
z Moravského zemského muzea v Brnû,
Masarykovy univerzity v Brnû,
Univerzity Palackého v Olomouci,
Archeologického ústavu AV âR v Brnû
ãi Ústavu archeologické památkové pé-
ãe Brno. Knihu lze zakoupit v Muzeu
regionu Boskovicka v Boskovicích za
265 Kã. Pfiípravu a vydání knihy podpo-
fiil finanãními prostfiedky Jihomoravsk˘
kraj, nemalé sumy vûnovaly firma JUN-
KER Industrial Equipment s.r.o.
a Vlastivûdná spoleãnost muzejní
v Olomouci; men‰ími ãástkami pfiispûly
také obce Malé Hradisko a Buková. Pro
milovníky historie by byla kniha urãitû
hezk˘m vánoãním dárkem.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Pfiebal knihy

AÈ pod Va‰imi 
stromky nechybí 

dárky od nás.

Pfiejeme krásné 
pokojné Vánoce.

❆ Dárkové sady kosmetiky Eucerin, Vichy, Bioderma.
❆ Vánoãní balení vitamínÛ a potravinov˘ch doplÀkÛ.
❆ Dárkové kazety ãajÛ.
❆ ·irok˘ sortiment dûtské v˘Ïivy. 


