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Výstava „Archeologie na hradě Helfštýně“ dokumentuje zejména prostřednictvím 
nálezů památek hmotné kultury, objevených v posledních desetiletích archeologickými 
výzkumy i povrchovými prospekcemi, vývoj a řadu aspektů života jednoho z nejrozsáhlejších 
moravských hradních komplexů od počátku 14. do konce 17. století . Opomenuto není ani 
prehistorické osídlení hradní ostrožny lidem popelnicových polí v pozdní době bronzové, 
který téměř před třemi tisíciletími na temeni hradního návrší vybudoval prvé opevnění. 

Návštěvník zde bude mít možnost seznámit se s předměty každodenní potřeby, které 
užívali obyvatelé i obránci hradu v průběhu vrcholného středověku i raného novověku – např. 
kovovými nástroji, keramickými stolními i kuchyňskými nádobami, keramikou technickou, 
stavební, ale též i hrnčířskou produkcí zvláštního určení – pozoruhodnými doklady existence 
kachlových kamen, vytápějících hradní prostory, jsou často umělecky hodnotné exempláře 
reliéfně zdobených keramických kachlů gotických, renesančních i barokních. Významná je i 
kolekce militárií , objevená v prostoru hradu, jejichž přítomnost zde zajisté souvisí s četnými 
válečnými událostmi a ohroženími, jimž byla hradní posádka nucena čelit. Samostatně budou 
představeny výsledky nejnovějšího archeologického výzkumu v prostoru tzv. černé hradní 
kuchyně. 

Výstava neopomíjí ani samotnou historii hradu a jeho stavební vývoj od poměrně 
nevelké fortifikace na počátku 14. století, přes výrazné rozšíření a přestavby hradního areálu 
koncem středověku za pánů z Pernštejna až po snahu přizpůsobit hrad vojenským technikám 
nastupujícího novověku, která se projevila zejména postupným budováním rozsáhlého 
vnějšího raně barokního opevnění celého návrší. Tyto vývojové fáze hradu jsou názorně 
prezentovány souborem axonometrických kresebných rekonstrukcí Dalibora Figeľa. 
Z ateliéru téhož autora budou veřejnosti rovněž poprvé představeny i atraktivní, detailně 
propracované trojrozměrné modelové rekonstrukce hradního jádra i jeden z bastionů vnějšího 
opevnění v podobě, kterou měly v 17. století. 
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Obr. 1  Pozdně gotická podoba 
hradu Helfštýna po první fázi 
přestaveb a rozšíření hradu za 
Viléma z Pernštejna z konce 
osmdesátých let 15. století 
(rekonstrukce D. Figeľa) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Obr. 2  Pozdně gotický keramický kachel z hradu Helfštýna 
s motivem střelce z kuše, konec 15. století, foto M. Frouz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3  Zdobený štítek bronzové spony z pozdní doby bronzové (10. 
– 8. století př.n.l.), objevený na hradním návrší, foto Martin Frouz 
 
 


