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Rokytná je dnes malou poklidnou vesnicí. Před devíti 
staletími zde býval přemyslovský hrad Rokyten - správní 
a hospodářské centrum širokého okolí. 

Rokytenská ostrožna byla osídlena od pravěku. Nálezy 
dokládají pobyt lidí v mladší a pozdní době kamenné, v 
pozdní době bronzové a v období laténském. Starší slo-
vanské osídlení ostrožny se datuje do 9. a 10. století, ne-
dosáhlo ovšem zdaleka intenzity jako v následné době 
mladohradištní. 

Kolem roku 1030 ovládl území Moravy přemyslovský 
kníže Břetislav. Na dobytém území založil sít́  opevně-
ných hradišt́ . Jedno z nich vzniklo také na skalnaté os-
trožně nad řekou Rokytnou a dostalo jméno „grad Roky-
ten“. Jméno pochází ze slova „rokyta“ - staroslovanského 
názvu vrby.

Hrad Rokyten je poprvé jmenován v tzv. zakládací lis-
tině staroboleslavské kapituly, která se hlásí k roku 1046. 
Staroboleslavská kapitula získala výnosy z tehdejších 
hradišt́ . Rokytná je jmenována mezi významnými mo-
ravskými centry jako Znojmo, Brno, Přerov, Olomouc. 

I když mluvíme o hradu, nejedná se o kamennou pev-
nost, jaké známe z vrcholného středověku. Ranně stře-
dověké hrady bývaly spíše lidnatými vesnicemi, jejichž 
poměrně velká zastavěná plocha byla obehnána opev-
něním ze dřeva a hlíny. Základním prvkem ochrany byla 
kůlová palisáda nad skalnatými svahy kolem celého ob-
vodu. Na přístupných místech bylo opevnění zesíleno 
vyhloubením příkopu a navršením hliněného valu. 

Rokytenské hradiště bylo dvoudílné. Vnitřní hradiště má rozlohu 3,7 
ha a dnes je tato plocha zemědělsky obdělávaná. Opevněné předhradí 
bylo větší o rozloze asi 8 ha. Dnes je zde vesnická zástavba. Obě části 
hradiště byly opevněny mohutnými příkopy. Do dnešních dnů se čás-
tečně dochoval pouze příkop oddělující předhradí od vnitřního hradiště. 
Při záchranném výzkumu Z. Čižmáře v roce 2001 byl na více místech 
nedaleko kostela zachycen další příkop dělící předhradí na dvě části.

Hrad Rokyten byl rušným hospodářským a správním centrem s vlast-
ním hradským obvodem v severovýchodní části znojemského údělného 
knížectví. V Rokytné sídlil velmož, správce hradu, který podléhal znojem-
skému údělnému knížeti. Jistě zde pobývala přiměřená vojenská družina. 
Při hradu bývalo tržiště, rozvíjel se obchod a řemesla. S velkou pravdě-
podobností zde býval také románský kostel, který byl asi jedinou kamen-
nou stavbou. 

Rokytenské hradisko bylo svědkem mnoha rozbrojů mezi Přemyslovci. 
Zánik hradu bývá spojován s trestnou výpravou pražského knížete Vla-
dislava II. proti Konrádu Otovi Znojemskému roku 1146. Vyvrácení hra-
diště je doloženo v listině biskupa Jindřicha Zdíka, vydané „po dobytí 
hradu Rokytna“ v roce 1146. Možná bylo hradiště ještě nakrátko obno-
veno a zcela zaniklo až roku 1185 při obdobné trestné výpravě završené 
bitvou u nedalekých Loděnic. Násilné ukončení života na ostrožně doku-
mentují také stopy po velkém požáru, odkryté při archeologických výzku-
mech. 

Vyvrácení hradiště byl jistě dramatický počin, jehož cílem bylo zlomit 
moc odbojných moravských Přemyslovců. Mocenské centrum snad na 
krátkou dobu zcela osiřelo, ovšem osídlení nezaniklo. Obnovena byla 
osada na předhradí, kde se kolem kostela vytvořilo jádro současné ves-
nice. 

1 Fragmenty reliéfních šestibokých kachlí z 
první poloviny 12. století, nalezené nedaleko koste-
la v Rokytné. Jsou pozůstatkem na tuto dobu luxus-
ní dlažby z kostela nebo jiné kamenné stavby (autor 
kresby i nálezu Z. Čižmář).

2 Ukázka mladohradištní keramiky z Rokytné. Pro 
tuto dobu je typická tuhová keramika s přídavkem 
grafitu. Takové nádoby měly šedou barvu a ocelový 
lesk (obr. B. Novotný 1981).

3 Lahvicová mladohradištní nádoba z rokytenské-
ho hradiska (kresba B. Novotný 1981).
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Nacházíte se u informačního panelu naučné stezky Krumlovsko-rokyten-
ské slepence, která Vám přináší informace, fotografie a obrázky z míst, které 
možná důvěrně znáte. Věříme, že některé budou pro Vás nové a zajímavé. 
Naučná stezka má několik tras a na nich se nachází 12 informačních panelů, 
z nichž každý je zaměřen na jiný historický nebo přírodní fenomén. Celková 
délka tras je 15 km. Trasa je označena zelenobílými značkami.
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Na vzniku naučné stezky se podíleli 
svými náměty, texty, obrázky a foto-
grafi emi Tomáš Třetina, Lenka Slaví-
ková, Petr Slavík, Bronislav Gruna, 
Petr Pařil, Přemysl Heralt, Karel 
Kraus, Dušan Utinek, Václav Křivan, 
Jaroslav Ptáček, Daniela Kudrová, 
Klára Dufková, Dušan Riedl Stani-
slav Koukal, Jitka Unarová, Marti-
na Matušková a Petr Matuška.
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7 Geomorfologie, vegetace
8 Hradiště Rokyten
9 Řeka Rokytná
10 Lesní společenstva v NPR
11 Lesní hospodářství
12 Mokřad u městské lesovny 

1 Zámecký park
2 Národní přírodní rezervace   
    (NPR)
3 Geologická stavba okolí
4 Historie Moravského Krumlova
5 Stepní společenstva NPR
6 Mariánská studánka, pramen

TÉMATA INFORMAČNÍCH PANELŮ
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MAPA NAUČNÉ STEZKY  

HRANICE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE

INFORMAČNÍ TABULE

TRASA NAUČNÉ STEZKY

MĚŘÍTKO 1000  m
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