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Při hloubení příkopu kanalizačního vedení jižně od Louk rozkopali dělníci 
v listopadu 1949 hrob. Předměty z něho vyhozené zachránil odborný učitel 
Jaroslav Cernohouz a daroval je později i s kopií nálezové zprávy Muzeu v Gott
waldově. Věci jsou nyní uloženy v pravěkých sbírkách na hradě v Gottwaldově- 
Malenovicích.1)

Hrob byl objeven na severním svahu návrší „Šternberka“ (346 m), poblíž 
silnice Gottwaldov-Otrokovice, v trati „Slatiny“ (Kamenné dílce). Terén tu

Obr. 1.
Dottwaldov-Louky. Nálezy u hrobu. Meč VlO skutečné velikostí, sekera */з skutečné velikosti.

dosahuje výšky kolem 210 m nad mořem. Půda je v těchto místech těžká, slíno- 
vitá. Přesná poloha hrobu nebyla zaměřena ani blíže popsána.

Nálezová zpráva. Tvar, rozměry a jiné údaje o úpravě hrobové jámy se nedaly 
zjistit. V hloubce 130 cm byl vykopán meč směřující hrotem к východu a vedle 
sekera, u níž se zachovaly i zbytky dřevěného topůrka. Poblíž prý se našla hli
něná nádoba, která se však rozpadla. Z vyhozené hlíny v prostoru nálezu vybral 
záchránce zlomek železného předmětu. Kostru dělníci nenašli; buď byla silně 
zetlelá a ušla pozornosti, nebo výkop porušil jen okraj hrobu, takže kosti nebyly

*) Za poskytnutí nálezu к publikaci děkuji srdečně kolegovi V. Dohnalovi, vedoucímu pra- 
věkého oddělení Oblastního muzea v Gottwaldově.
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vůbec obnaženy. Z polohy meče se dá soudit, že nebožtík byl orientován hlavou 
к západu.

Železný meč (obr. 1 :1) v pochvě. Hlavice a část rukojeti odlomena, čepel na 
dvou místech silně poškozena. Krátká příčka je v nárysu obdélníková se slabě 
rozšířenými a zaoblenými konci, v půdorysu je čočkovitá. Hrot je zaoblen. 
Pochva je dřevěná, uvnitř vyložena plátnem. Tkanina je místy dobře patrna. Vše 
prolnuto rzí. Délka — 834 mm, max. šířka čepele — 51 mm, d. příčky — 
82 mm, max. š. příčky — 22 mm. Inv. č. 424.

Železná sekera (obr. 1 :2) s poškozenou a doplněnou týlní částí. Má prohnutý 
hřbet, širokou prohnutou bradu a silně vykrojené tělo. Násadní otvor svírá s osou 
sekery ostrý úhel. Délka — 198 mm, šířka ostří — 55 mm, délka brady — 62 mm. 
Inv. č. 425.

Zlomek hrotitého železného předmětu. Ztratil se.
Zhodnocení nálezu. Popsané předměty jsou typickým inventářem hrobu ze 

střední doby hradištní. Důležitou datovací pomůckou je meč, který podobně jako 
ostatní kusy u nás nalezené, představuje import ze západních franských dílen. Přes 
zákazy vyhlášené již Karlem Velikým2) byly к nám tyto zbraně dováženy po 
celé 9. století. Ačkoliv meči z Louk chybí hlavice, která poskytuje důležité 
rozlišovací znaky při rozeznávání typů mečů a jejich datování, lze podle krátké 
masívní příčky čočkovitého průřezu soudit, že jde o meč typu H,3) který je 
časově kladen do 9. století, a to převážně do jeho první poloviny.4) Konstrukce 
pochvy tohoto meče (dřevěná, potažená uvnitř plátnem) je stejná jako u meče 
typu H z hrobu č. 265 v Mikulčicích.5) Zařazení hrobu do první poloviny 9. sto
letí neodporuje ani nález sekery, typické moravské bradatice s ostny při násad- 
ním otvoru, kterou lze podle celkové délky a velikosti ostnů (nikoliv však podle 
tvaru týlu, který je rekonstruován) přiřadit к typu I A,6) který představuje 53 % 
všech na Moravě nalezených seker ze středohradištního období a 74 % seker 
1. typu (v těchto číslech nejsou zahrnuty nejnovější dosud nepublikované vý
zkumy). Sekery I. typu byly používány od poloviny 8. století do konce 
10. století.7)

Slovanské hroby s meči jsou na Moravě vzácné.8) Kromě nálezů v ojedinělých 
hrobech (Dobšice, Hodonice, Přerov, Zdánice) vyskytují se obvykle jen po 
jednom na větších pohřebištích, ať s hroby neoznačenými (Blučina, Boleradice, 
Rebešovice), nebo mohylovými (Jarohněvice, Zlutava). V poslední době byl 
nalezen větší počet mečů na pohřebištích opevněných sídlišť městského cha

2) Codex diplomatieus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, Prague 1904—1907, 
Tomus I, 1.

3) H. Arbman, Schweden und das karolingische Reich, Stockholm 1937, Abb. 39, Taf. 69, 
S. 222-223.

4) V. Hrubý, Staré Město, velkomoravské pohřebiště „Na valach“, Praha 1955, str. 166, 
obr. 27 : 1-3.

5) J. Poulík, Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti „Valy“ u Mikulčic, Památky 
archeologické 48 (1957), str. 281, obr. 67 : lc, lf.

8) V. Hrubý, 1. c„ str. 170.
7) J. Poulík, Staroslovanská Morava, Praha 1948, str. 35.
8) Soupis, v němž si všímá především způsobu nošení mečů, podává V. Hrubý, Meče v staro

slovanských hrobech na Moravě, Časopis Moravského musea 35 (1950), spol. v., str. 308 
až 318.
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rakteru ve Starém Městě (5 kusů), v Mikulčicích (12 kusů) a v Břeclavi-Pohansku 
(4 kusy). Nacházíme-li meče především v místech, která se stala středisky feuda- 
lizace našich zemí v raném středověku, v nichž žily špičky feudální společnosti, 
je jistě vzhledem к celkově malému počtu nalezených mečů a jejich vysoké 
pořizovací hodnotě správný názor, že byly pouze majetkem velmožů, tj. knížat 
a význačných členů jejich družiny. Byl-li v údolí Dřevnice, odkud dosud neznáme 
význačnější slovanské památky, nalezen hrob velmože, který pravděpodobně 
signalizuje celé pohřebiště, znamená to, že i podél této řeky, podobně jako 
v Poolšaví, pronikalo slovanské osídlení hluboko do hor. 1 tu patrně vznikala 
významnější střediska, ať správního, vojenského či jiného charakteru. Bude 
záslužným úkolem regionálních pracovníků objevit v tomto kraji další stopy 
starobylého slovanského osídlení.

Předloženo v lednu 1960.

SLAVISCHES GRAB AUS GOTTWALDŮ V - L O U K Y

Beim Eintiefen eines Kanalisationsgrabens wurde südlich der Gemeinde Louky, unweit der 
Strasse Gottwaldov-Otrokovice, in der Flur „Slatiny“, ein Grab entdeckt. Dies beinhaltete ein 
Schwert des H Typus und eine typische grossmährische Axt. Auf Grund des Schwertes kann 
man das Grab in die erste Hälfte des 9. Jahrh. datieren. Dieses Grab ist der erste bedeutende 
Fund aus dem grossmährischen Zeitabschnitte im Flusstale der Dřevnice. Es bezeugt, dass sich 
auch hier die slawische Besiedlung längs der Flüsse in die Berge verbreitete.
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