
XXDalším cílem naší expedice
se stalo opuštìné a tiché místo asi
jeden kilometr od obce Rybníky.
Na mírné vyvýšeninì, kde je dnes
malý høbitov s kaplí sv. Markéty,
kdysi stávala obec jménem Topa-
nov (èi Tupanov). Najít pozùstat-
ky po dnes již vyhaslé slávì obce,
jakožto významného støedovìkého
brodu, nebylo tìžké. Brod byl
souèástí velmi staré obchodní
cesty, nazývané Znojemská, a to
konkrétnì její západní vìtve.
Cesta spojovala Znojmo s Brnem
a v místech, kde protínala øíèku
Rokytnou osada Topanov vznikla. 
XXVznik samotné osady je nìkte-
rými prameny kladen už do 11.
století, což jsme si chtìli potvrdit
na nalezených støepech keramiky.
Vìtšina úlomkù by se dala zaøa-
dit do období od 13. do 16. sto-
letí, ale výjimeèné nejsou ani
nálezy keramiky hradištní a slo-
vanské. Dá se tedy pøedpokládat,
že právì za Velké Moravy byly
položeny základy støedovìkého
Topanova. Objevili jsme nìkolik
støepù neolitických i eneolitic-
kých, jejichž nejvìtší stáøí mùže
být až 6.000 let. Už tehdy byla
tato èást katastru obce Rybníky
osídlena.
XXOsada se zøejmì v dobì hra-
dištní znaènì rozšíøila a v první

polovinì 13. století zde byl posta-
ven kostel, zasvìcený svaté Mar-
kétì. Pùvodnì pozdnì románský
kostel mìl masivní vìž, ve které
byly zavìšeny dva zvony. O mo-
hutnosti stavby vypovídá i to, že
mìl dva oltáøe. Ještì v roce 1835
byl kostel pokryt kvalitním šin-
delem, ale od této doby se jeho
stav zaèal zhoršovat. Zámìrem
rybnických farníkù bylo postavit
si nový kostel pøímo v obci a k to-
muto úèelu použít kamenivo
z kostela sv. Markéty. Topanov-
ský kostel dalších padesát let
chátral a když už hrozil zøícením,

byl z èásti zboøen a upraven na kapli
souèasných rozmìrù a zbývající
kamení  odvezeno. Zvony byly poz-
dìji umístìny v rybnickém kostele.
XXDnešní kaple sv. Markéty stále
nese rysy románského slohu, pøe-
devším v podobì úzkých okének
zapuštìných jako støílny v masiv-
ním kamenném zdivu. Kaple je
výjimeèná celkovì zachovalým
stavem. Zùstala ušetøena zásad-
ních rekonstrukcí, kterými prošla
vìtšina kostelù hlavnì v 19. století.
Pùvodní stavba byla z vìtší èásti
zboøena, ale to, co z ní zùstalo,
odpovídá stavu v 17. století. 
XXMohutné møíže a dveøe, které
jsou pro veøejnost uzavøeny, støeží
poslední støípky z dochované his-
torie kostela v podobì oltáøe, strop-
ních maleb a drobného vybavení.
Z nejstarší doby kostela zùstala
zachovaná i cihlová podlaha a ná-
stìnné fresky. Z této doby patrnì
pochází i tehdy hojnì užívané
zasvìcení kostela svaté Markétì.
Samotný oltáø je v rannì barok-
ním stavu, kde pøevládající èerná
barva a symboly lebek pøipomí-
nají dobu morù, pustošení a jiných
útrap tøicetileté války. Ve stìnách
kaple jsou zazdìny dva náhrobní
kameny z poloviny 18. století.
XXKaple sv. Markéty je v sa-
mém støedu høbitova obehnaného

mohutnou zdí. Ta se pro naše
bádání stala velmi dùležitou. Již
pøi prvním pohledu nás zaujalo
rozmanité složení použitého
stavebního materiálu. Zatímco
samotná kaple je vystavìna
z kvalitní bítešské ruly, zeï høbi-
tova je z velmi rùznorodého ma-
teriálu. Kromì jistì novodobých
cihel byl použit vápenec,  písko-
vec, slepenec, svor, rula i vyvøelá
žula. Pùvod kamení je také roz-
manitý. Napøíklad pískovce a sle-
pence pocházejí od Moravského
Krumlova a Oslavan, vápence od
Kadova zatímco místní kámen -
svor byl použit v malé míøe.
XXNapadá nás úvaha, jak se sem
kámen dostal. Nesmíme zapome-
nout, že brodem u Topanova pro-
jíždìli formani se svými vozy, kteøí
pøi svých cestách mohli za úplatu,
nebo pomoc pøi brodu kámen do-
vést. Vždy• veškerý použitý ká-
men se nachází v okruhu patnácti
kilometrù od Topanova. Kámen se
vozil a osazoval postupnì, dle po-
tøeby obce. I když v okolí Topa-
nova je kamene dost, byl pøivážen
kvalitnìjší z okolních lokalit.
XXZa zmínku stojí na první
pohled odlišná èást zdi u vchodu
na høbitov. Je stavìná z místního
kamene - svoru a je patrnì
zbytkem zdi z pùvodního obydlí
støedovìkého Topanova. Èást
zdiva je zbarvena èervenì, což
podle vyjádøení geologa RNDr.
Jaroslava Šmerdy svìtèí o požáru.
XXPøi následných opravách
høbitovní zdi byly použity i kame-
nicky opracované bloky, pøedev-
ším náhrobní kameny a køíže,
zøejmì z místního høbitova. Po-
dobnì provedené køíže  jsou èasté
kolem cest v okolí, napøíklad
i na cestì od Rybníkù k Topanovu.
XXVra•me se ale k samotnému
vzniku i zániku obce Topanova.
První spolehlivá písemná zmínka
o Topanovì pochází až z roku 1358.
Osada Topanov je vzpomínána
ještì v 15. století. Pak se v prame-
nech o osadì vesmìs mlèí a další

písemný údaj pochází až z roku
1625, kdy už je Topanov uvádìn
jako pustý. Toho roku totiž pro-
dává èeský král Ferdinand II.
zkonfiskované krumlovské pans-
tví váleènému dobrodruhovi
Gundakerovi z Lichtenštejna
a jako jeho souèást se výslovnì
zmiòuje pustá ves Topanov.

Jednou z nedoøešených otázek
prozatím zùstává, kdy vlastnì
Topanov zanikl. Traduje se, že
obec byla zpustošena v dobì tøice-
tileté války švédským vojskem.
Tomuto však odporuje výše zmí-

nìný rok 1625, kdy mìla obec být
již pustá, tedy volnì pøeloženo
nìjaký èas neobydlená. První
fáze tøicetileté války zdejší kraj
zásadním zpùsobem nepostihla.
Zùstává tedy záhadou kdy a za
jakých okolností obec zanikla.
XXJe možné, že Topanov zratil
strategický význam brodu násled-
kem èastých záplav po vymýcení
lesù na Vysoèinì. Dílo zkázy
mohl dokonèit velký požár, nebo
epidemie moru èi cholery.

Napsali: Michal Bašèan
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Topanov - významný brod na Rokytné

Kresba kostela sv. Markéty v roce 1859
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