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POHANSKO
JEHO ZÁZEMÍ A POSTAVENÍ VE VELKÉ MORAVĚ

Hradisko Pohansko se rozkládá asi 4 km jihovýchodně od Břeclavi 
v romantickém prostředí lužních lesů v blízkosti řeky Dyje, vzdáleno 
asi 12 km od jejího soutoku s Moravou. Zdejší kraj byl osídlen slovan
ským lidem již od dob jeho expanze za zakarpatské pravlasti. Zanechal 
po sobě žárová pohřebiště a sídliště s nejstarší slovanskou keramikou 
pražského typu, objevená v Lanžhotě, Poštorné, Podivíne, Nových 
Mlýnech, Staré Břeclavi i na Pohansku samém.

V 9. století se stalo toto území součástí ústřední oblasti Velké Moravy
— nej staršího společného státu předků Cechů a Slováků. Kolem této 
oblasti se již od přelomu 8.-9. století slučovaly moravské kmeny a kní
žectví, jejichž jména se nám nezachovala, neboť byla překryta společ
ným názvem Moravanů, objevujícím se v písemných pramenech od 
roku 822. Velká Morava, jejíž název uvádí v 10. století byzantský císař 
Konstantin Porfyrogenetos, sehrála významnou politickou úlohu v evrop
ských dějinách vedle říše íránské, byzantské a jiných slovanských států
— bulharského, charvátského a Kyjevské Rusi. Za knížete Svatopluka 
se stala rozsáhlou říší, к níž vedle vlastní Moravy a Slovenska kratší 
či delší dobu patřily i Cechy, Srbsko, Slezsko, horní Povislí, značná část 
Panonie, Potisí a Haliče. Zabránila svou vojenskou silou šíření íránské 
expanze na východ, a tím germanizaci rozlehlých slovanských území, 
umožnila rozvinutí a upevnění feudálních vztahů v našich zemích, za
jistila rozšíření křesťanství a v jejím rámci byly zásluhou byzantské 
misie vedené Konstantinem a Metodějem položeny základy slovan
ského písemnictví, které mělo dalekosáhlý kulturní význam pro celý 
slovanský svět až do dob národního obrození. V historii zápasů s vněj
šími nepřáteli, při vytváření velkého pozemkového vlastnictví, při ožeb
račování a znevolňování mas rolnictva a formování feudální třídy, 
jakož i v souvislosti s mohutným rozvojem výroby, kultury a městských 
prvků života hrála významnou úlohu síť hradišť, z nichž Pohansko 
patřilo к nejrozsáhlejším.

3



Hradisko Pohansko vyrostlo na základně širokého zemědělského zá
zemí daného úrodnou půdou jeho okolí, na níž mohlo zemědělství do
sáhnout záhy značné produktivity a nadvýrobku potřebného к zajištění 
životní existence obyvatel hradiska, zejména náročných potřeb velmože, 
jeho družiny a dvora. Z 9. —10. století známe v širším okruhu Pohanská 
několik pohřebišť a osad ve Staré Břeclavi, Lanžhotě, Ladné, Lednici, 
Moravském Žižkově, Bernhardsthalu aj., jejichž síť není zdaleka pro
zkoumána úplně. Uvážíme-li ještě polohu tohoto místa na směru staré 
obchodní cesty od Jaderského moře к Baltu a vynikající obranné vlast
nosti terénu, pochopíme, proč právě zde vzniklo mohutné správní 
a vojenské centrum.

Je tím podivnější, že Pohansko unikalo velmi dlouho pozornosti his- 
torickoarcheologického bádání, ačkoliv sám název ukazuje, že lidová 
tradice si byla vědoma dávného významu tohoto místa.

ч
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I.
PŘEHLED VÝZKUMŮ

V roce 1928 zhlédl Pohansko význačný moravský archeolog I. L. 
Červinka a zařadil je převážně jen podle jeho rozlohy a zčásti podle 
povrchového sběru mezi velkomoravská hradiska. Avšak ještě později 
se u různých autorů objevovaly názory, že jde o markomanský tábor 
či avarský hrink. Teprve soustavný archeologický výzkum, prováděný 
katedrou prehistorie filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Brně 
pod vedením prof. dr. F. Kalouska, nejen prokázal správnost teze Čer
vinkovy, ale i rozšířil problematiku Pohanská o další otázky. Během 
pěti výzkumných sezón byla otevřena plocha 19 000 m2, což stále tvoří 
jen nepatrnou část celého památníku. Proto závěry plynoucí z dosa
vadních zjištění jsou do jisté míry hypotetické a mohou být dalšími 
objevy změněny nebo opraveny. Vedle sondáže v různých místech 
byly podniknuty vykopávky sedmi významných nálezových areálů: 
opevnění, základy velkomoravského chrámu, kostelní hřbitov, sídelní 
komplex opevněný palisádou, žárové pohřebiště, část severovýchodního 
a jihozápadního předhradí. Povšimněme si nyní jejich výsledků.

OPEVNĚNÍ HRADISKA
Hradisko Pohansko je nížinné, oválného tvaru. Původně ho chránda 

hradba, po níž se dodnes v terénu zachoval val přes 2 km dlouhý, v zá
kladně 15 — 25 m široký a místy až 3,5 m vysoký. Funkci příkopů, 
které bývají před hradbami slovanských hradišť, nahradila tu ramena 
řeky Dyje. O konstrukci hradby nemáme dosud zcela jasné představy. 
Byla zatím jen částečně prokopána na dvou místech a ukázalo se, že 
v obou případech byla budována rozdílně.

Větší výzkum byl proveden v jižní zalesněné části hradiska. Na deseti
metrovém úseku se po odstranění zřícených částí ukázalo, že hradba 
měla na vriější straně asi 80 cm širokou lícovanou zeď z lomového 
pískovce, zachovanou ještě dnes do výšky 160 cm. Podle množství
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kamene, vybraného z destrukce, dalo by se soudit, že zeď kolem byla 
4 m vysoká. Z vnitřní strany byla zeď svázána s blokem do červena 
vypálené hlíny asi 2 m širokým; materiál v tomto bloku má charakter 
cihloviny, místy je zvětralý a rozpadlý, místy zachovaný ve velkých 
kusech s otisky prutů i větších dřev, pomocí nichž byl snad vypalován. 
Tato část hradby však dosud nebyla detailněji prozkoumána. Za blokem 
propálené hlíny následovala masa dusaného jílu se stupňovitě uprave
ným povrchem, opírající se na vnitřní straně o stěnu tvořenou dvoji
cemi mohutných kůlů, za něž byla zaklesnuta horizontálně položená 
prkna nebo výplet z větví a proutí. Celá konstrukce hradby, široká 
téměř 7 m, spočívala na dřevěném roštu z trámců, kladených příčně 
к podélné ose valu. Nálezy zbytků dřevěných klád v destrukci na vnější 
straně valu nasvědčují, že na vrcholu hradby byla dřevěná předprseň, 
chránící obránce před střelami nepřítele. Celková výška hradby se mohla 
pohybovat kolem 6 metrů.

Pomocí střepů a tří celých nádob vyspělé středohradištní profilace, 
nalezených v destrukci a na povrchu výplně hradby, je val datován 
rámcově do velkomoravského období. К přesnější chronologii snad při
spějí hroby, které se našly v těsné blízkosti vnitřní strany valu. Byly 
orientovány ve směru Z —V a obsahovaly velkomoravskou keramiku, 
bronzové třubičkovité náušnice a náhrdelník z příčně členěných a ko- 
toučkovilých korálků z taženého skla a olivovitých korálků, natavených 
na bronzovou trubičku. Další výzkum ukáže, zda nějaký hrob není 
pod vlastním tělesem valu. Tím by se potvrdila domněnka, že val byl 
zbudován až na sklonku velkomoravského období a že s tím souvisí 
zánik palisádového opevnění kolem velmožského dvorce v severo
západní části hradiska. Zatím se však našla na posledním vnitřním 
stupni hradby jedna kostra bez přídavků, překrytá přepálenými de
strukčními vrstvami valu. Je možné, že tu jde o nepohřbeného jedince, 
zahynuvšího při dobývání hradiska a zničení hradby, avšak vzhledem 
к tomu, že poloha kostry i orientace se neuchyluje od rituálních zvyk
lostí, nelze vyloučit, že souvisí se skupinou hrobů objevených u paty 
valu a náležejících к sídelnímu komplexu, který přetrval zánik hradiska. 
Poněvadž na hradisku i předhradích máme nálezy datovatelné do druhé 
poloviny 10. i do 11. století, je i tento výklad možný. Bešení může 
poskytnout pouze nový odkryv.

Metrová sonda vedená nejširším místem valu v severovýchodní části 
hradiska ukázala, že konstrukce hradby tam byla poněkud odlišná. 
Na vnější straně byly opět zachyceny téměř 2 m široké zbytky kamenné 
zdi vysoké 90 cm, avšak již značně poškozené. Za ní následovala hlinito-
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kamenitá výplň asi 4 m široké dřevěné komory, z níž byl zjištěn pouze 
nejspodnější podélný zuhelnatělý trám. Za ním směrem dovnitř hradiska 
byl nalezen na úrovni původního terénu hliněný pekáč; nelze však 
zatím říci, zda patřil к staršímu objektu předvelkomoravskému či к chatě 
přistavěné к hradbě v období velkomoravském. Další konstrukční detaily 
v hradbě samé se nedaly zjistit; rovněž materiál pro přesnější datování 
tento výkop neposkytl. Ani v tomto místě nebyl před hradbou objeven 
příkop; pouze 13 m před čelní zdí byl zachycen mělký, 22 cm široký 
žlábek, který je snad pozůstatkem palisády, bránící snadnému přiblížení 
к hradbě.

Výzkum valu je v počátcích a může v budoucnu přinést řadu cen
ných poznatků technického i chronologického významu. Již za dneš
ního stavu vědomostí jeho dokonalá konstrukce, mohutnost a délka 
ukazuje, že Pohansko hrálo důležitou úlohu v strategické síti velko
moravských hradišť a mělo mimořádný vojenský význam. Nutnost 
dopravy desítek tisíc kubických metrů kamene ze značných vzdáleností 
(patrně z -Stálých Karpat, neboť v bezprostředním okolí se kámen ne
nachází), přemístění nemenšího množství zeminy, velká spotřeba dřeva 
a konečně sama stavba si vyžádala statisíce pracovních hodin, a tudíž 
značného množství lidí, kteří se na tomto gigantickém díle, jež muselo 
být provedeno v poměrně krátké době, byli nuceni podílet. Svědčí to 
o vyspělé organizaci moravské společnosti v 9. století, o pokročilém 
stupni její diferenciace, o velkém rozsahu autority a donucovacích pro
středků, kterými vládl zeměpán či pán hradiska jako správce zdejší 
oblasti. Na základě těchto úvah si těžko můžeme představit, že by se 
moravská společnost tehdejší doby mohla organizovat na jiných prin
cipech než feudálních.

ZÁKLADY CHRÁMU Z DOBY VELKÉ MORAVY
К nej významnějším objevům na Pohansku patří základy zděného křes

ťanského chrámu, postaveného v prostoru velmožského dvorce. Začle
něním do opevněného sídla stává se klasickým příkladem tzv. vlastnic
kého kostela, tj. chrámu vybudovaného vlastníkem dvorce (feudálem, 
knížetem), který ho obdařil určitým pozemkovým vlastnictvím, ale který 
současně zůstával i jeho majitelem; důchody plynoucí kostelu (desátky 
a jiné) mu patřily a pouze část z nich přenechával knězi, ustanovenému 
к tomuto kostelu.

Kostel stál na malé vyvýšenině, převyšující asi o 1 m okolí. Již před 
zahájením výzkumu se na ní při orbě nacházely kameny a kusy malty.



Po odstranění ornice se obnažila oválná destrukce kamenů a malty 
o rozměrech asi 22 X 30 m, orientovaná delší osou ve směru JZ--SV. 
Po vysondování průběhu základů byly rozvaliny a humusovitá hlína 
odstraněny, takže půdorys stavby zřetelně vystoupil.

Základy kostela i nadzemní zdivo, které bylo místy rozlišeno v pů
vodní (na jihovýchodní straně kostela, v přístavku) i v druhotné poloze 
(v předsíni), byly budovány z lámaného pískovce, dováženého podle 
mineralogického rozboru doc. dr. .1. Stelcla z oblasti ých Karpat, 
někde z okolí Skalice. Základy byly průměrně 60 cm široké a asi 70 cm 
hluboké. Na větší části obvodu se v nich zachovalo originální zdivo 
(v místech, kde základ přecházel v nadzemní zdivo až do výšky 100 cm), 
asi na čtvrtině obvodu byl zachycen jen negativ základu, z něhož byl 
kámen vytrhán již někdy v minulosti. Unikátní nález představuje nad
zemní zdivo přístavku, položené na původním terénu bez základu 
a omítnuté na vnější straně kvalitní obílenou omítkou, zachovanou 
až do výšky 50 cm.

Chrám měl protáhlé kněžiště (apsida) s půlkruhovým závěrem, obdél
níkovou loď a téměř ětvercovitou předsíň (nartex), oddělenou od lodi 
příčkou. Na jihovýchodní straně přiléhal к lodi obdélníkový přístavek. 
Celková délka chrámu byla 18,65 m, šířka 7,2 m. Podle některých 
stratigrafických pozorování a technických detailů byl kostel v této 
konečné podobě zbudován ve třech fázích. Nejdříve byla postavena loď 
s kněžištěm a teprve později к ní byla přistavěna předsíň, která sloužila 
jako škola pro ty, kdož se chystali přijmout křesl. Svědčí o lom přeru
šení zdivá ve spodní části základu mezi lodí a nartexem, poněkud od
lišná struktura malty v základu lodi a nartexu a konečně rozdílná úroveň 
podlahy lodi a nartexu (byl mezi nimi schůdek), která se podstatně 
lišila i kvalitou: v lodi byla podlaha vyštětována kameny a zalita 
maltou, v nartexu byla vydlážděna plochými kameny, kladenými 
na sucho vedle sebe. Časový rozdíl mezi postavením lodi a předsíně 
nemohl být příliš veliký, neboť ani jeden z hrobů, které začaly být 
hloubeny kolem kostela po jeho založení, nebyl překryt základem před
síně. Ilroby, které byly objeveny přímo v předsíni, musely být vyhlou
beny až v době, kdy tato část chrámu již stála. Mnohem později byl 
na jihovýchodní straně chrámu zřízen přístavek ; svědčí o tom nejvíce to, 
že překrývá tři hroby, které byly vyryty u kostela dříve, než došlo 
к stavbě přístavku. Dva z těchto hrobů se navzájem porušují, z čehož 
můžeme soudit, že mezi první a třetí stavební fází uplynula delší doba. 
Kromě toho se zdá, že kostel byl v průběhu své existence (patrně mezi 
druhou a třetí stavební fází) částečně poškozen a opět renovován.
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Ukazuje na lo jednak zjištění, že v některých hrobech byli nebožtíci 
obloženi kameny s přilnutou omítkou a v zásypu byly i barevné fresky, 
aniž bylo pozorovat, že by byly vyryty přes konečnou destrukci kostela, 
a jednak to, že vnitřek apsidy měl dvě podlahy nad sebou (maltovou 
a pískovou), přičemž к vyšší byly zřízeny v lodi dva schůdky.

Z architekturních detailů, které mají vliv na vytvoření přédstavy 
o původním vzhledu kostela, je vedle půdorysných dispozic důležité lo, 
že úroveň podlah byla v jednotlivých částech stavby rozdílná, že 
ve středu lodi sahala destrukce do hloubky 70 cm pod podlahu na ploše 
100 X 180 cm (snad základ pilíře) a že v předsíni byl nalezen zřícený 
blok nadzemního zdivá (který dokazuje, že stavba byla celokamenná), 
dále omítky s otisky plochých dřev (ze stropu), prohnuté kusy omítek 
(z klenby apsidy) a konečně omítky pestře malované (bílou, žlutou, 
černou, červenohnědou barvou) s geometrickými, rostlinnými i figurál
ními ornamenty, někdy s rytými konturami. Vchod do chrámu byl 
ve středu průčelní stěny nartexu, jak na to ukazuje výrazná mezera 
mezi hustě kladenými hroby.

Fakta zjištěná archeologickým výzkumem a předběžným zhodnoce
ním materiálu umožnila konstatovat inž. dr. J. Pošmournému, že koste! 
byl budován podle jednotného modulu 12 římských stop (pomocí 
kružnic tohoto průměru byly stanoveny všechny rozměry stavby v ho
rizontále i vertikále; к jejich narýsování v terénu stačily dva kolíky 
a provaz dané délky) jako mnohé jiné moravské kostely té doby. Re
konstruoval stavbu jako plochoslropé jednolodí s klenutou apsidou 
a poněkud nižším plochostropým nartexem. Stanovení počtu oken 
a vchodů je jen hypotetické, neboť pro ně kromě vchodu v průčelí 
nemáme žádné podklady v archeologickém zjištění. Archeologicky se 
dalo ověřit, že vnější stěny kostela byly omítnuty a obíleny a že uvnitř 
v apsidě a snad i na triumfálním oblouku, případně i v přístavku byly 
barevné fresky (podle rozložení jejich úlomků v destrukci).

Kostel se shoduje v celkových rozměrech (nikoliv v konstrukčních 
detailech) s chrámem na Spitálkách ve Starém Městě a v celkové dispo
zici lodi s apsidou se svatyní Na Valách tamtéž a dále s kostely č. 4 a 5 
v Mikulčicích. Dá se předpokládat, že tyto chrámy byly vystavěny 
jednou stavební hutí, která se vytvořila po příchodu byzantské misie 
a v níž byli cizí mistři a domácí žáci. Jde totiž o jednoduché typy 
byzantských misijních kostelů (které nemají znaky klasické byzantské 
architektury), rozšířené v Bulharsku a jinde na Balkáně i v jihoruských 
oblastech, všude, kam zasáhl vliv byzantské církve.

Kromě uvedeného pokusu o přímé datování podle stavebního typu
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je vznik kostela na Pohansku datován mnohem spolehlivěji nepřímo. 
Hroby, které začaly být hloubeny v okolí kostela po jeho založení, 
obsahují totiž inventář datovatelný převážně od poslední třetiny 9. sto
letí do poloviny 10. století. Vzhledem к tomu, že nemůžeme předpoklá
dat, že by mezi založením kostela a počátkem pohřbívání byl podstatný 
časový rozdíl, byl chrám nejpravděpodobněji založen za působení 
byzantské misie po roce 863. Zjištění učiněná na kostelním hřbitově 
nám mohou osvětlit i další historii chrámu, i když ne zcela přesně 
a jednoznačně. Nálezy kamenů s maltou a zlomky fresek v obložení 
a zásypu hrobů s pozdním velkomoravským inventářem prokazují, 
že kostel byl patrně někdy v období mezi smrtí Metodějovou a nájezdy 
souvisícími s pádem Velké Moravy na počátku 10. století (případně 
i později v první polovině 10. století) zčásti nebo úplně pobořen. Dvojí 
úprava podlahy v kněžišti a zbudování přístavku se značným časovým 
odstupem od založení chrámu připouští domněnku, že kostel byl ještě 
renovován. Odpovídají tomu i fakta zjištěná na pohřebišti. Podle cha
rakteristického inventáře lze soudit, že se na něm pohřbívalo ještě kolem 
poloviny a částečně i v druhé polovině 10. století. Zánik kostela nemusel 
časově souviset s koncem pohřbívání; mohlo к němu dojít dříve 
či později. Nejmladší hroby byly na okrajích pohřebiště a nebyly pře
kryty destrukcí chrámu; přesto je třeba při usuzování o zániku kostela 
vzít v úvahu okolnost, že v jejich zásypech se nenašly větší kusy malty 
nebo zlomky fresek (drobná zrnka malty mohla být roztroušena v okolí 
chrámu již při jeho stavbě a mohla se dostat i do nejstarších hrobů). 
Je tedy možné, že kostel zanikl až po vyhloubení nejmladších hrobů. 
Nemůžeme-li přesněji stanovit dobu zániku kostela, můžeme aspoň bez
pečně říci, že v průběhu 11. století byl již zcela rozbořen, neboť na jeho 
ruinách se našly zbytky pecí a obydlí s keramickým inventářem, dato- 
vatelným rámcově do 2. poloviny 10. až 11. století.

KOSTELNÍ HŘBITOV
Kolem kostela na Pohansku se začalo pohřbívat hned po jeho vybu

dování již výlučně po křesťanském způsobu, tj. pohřbívala se tam ne
spálená těla. Na zřízení hřbitova až po postavení chrámu ukazuje 
několik okolností. Především to, že převážná většina hrobů respektuje 
orientaci kostela severovýchod—jihozápad, ačkoliv tato orientace není 
běžná v slovanském pohřebním ritu (normální je Z —V), stejně jako 
usměrnění chrámu je pro křesťanské svatyně výjimečné. Dále to, že 
žádný hrob není překryt základy kostela (nepočítaje v to přístavek,
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který je pozdější), ačkoliv v jejich těsné blízkosti dochází к velkému 
nahuštění pohřbů. Z místních a stratigrafických souvislostí také vidíme, 
že kostel je v časovém dotyku s palisádovým opevněním, zjištěným 
v jeho okolí; žlábky zbylé po jeho starší fázi sice zčásti překrývá, ale 
jejich orientaci respektuje, žlábky po mladší fázi zase respektují kostel. 
Hroby však ve více než 40 případech překrývají jak starší, tak mladší 
palisádové žlábky. Kdyby tu nějaké hroby byly dříve než kostel, pak 
by při jejich nahuštění byl některý z nich při budování palisády 
(zejména mladší) pravděpodobně porušen; tak tomu však není. Konečně 
převaha inventáře z hrobů je podle dosavadních znalostí datovatelná 
až do poslední třetiny 9. a první poloviny 10, století, což je v souhlase 
s domněnkou, že založení kostela souvisí s byzantskou misií.

Kostelní hřbitov na Pohansku je jedno z mála úplně prokopaných 
velkomoravských pohřebišť. Z celkového počtu 408 hrobů je více než 
polovina bez vybavení, další obsahují jen různé běžné nálezy a jen 
asi ve třech procentech je skutečné bohatství: u mužů drahé železné 
meče, sekery, bojové nože, ostruhy často pestře tausované a soupravy 
nákončí a přezek, u žen zlaté a stříbrné náušnice, knoflíky, prsteny aj. 
V těchto rozdílech lze spatřovat doklady majetkové a snad i společenské 
diferenciace: hroby chudých a závislých, hroby svobodných středních' 
vrstev a řadových družiníků a hroby bohatých příslušníků feudální 
třídy. Tento závěr je však nutno brát jen s rezervou. Nelze vyloučit,! 
že i v hrobech bez přídavků, zejména v samé blízkosti kostela, jsou 
pohřbeni příslušníci vyšších společenských vrstev, kteří plněji pochopili 
křesťanské učení a šli na onen svět bez jakýchkoli projevů světské 
nádhery. Ani inventář bohatých hrobů nepředstavuje milodary v plném 
smyslu slova, neboť jde spíš o součásti oděvu (knoflíky, náušnice) 
a výstroje (přezky aj-), případně atributy společenského postavení 
(ostruhy, zbraně aj.), které mrtvý běžně nosil za svého života. Je tedy 
možné, že hřbitov na Pohansku byl aspoň v určitém období pohřebiš
těm privilegované vrstvy. Odpovídal by tomu i počet hrobů, z něhož 
můžeme při předpokládaném asi stoletém pohřbívání a 4 —5 procentech 
úmrtnosti běžné v raném středověku usuzovat, že tu pohřbívala skupina 
asi 80 — 90 lidí. Tolik lidí asi žilo ve velmožském dvorci; těžko bychom 
však mohli předpokládat, že tento počet představoval veškeré obyva
telstvo rozsáhlého hradiska a přilehlých předhradí. Této představě od
porují i nálezy velkomoravských hrobů v jiných částech areálu Po
hanská.

Ze studia pohřebiště lze vytěžit řadu poznatků o věrských předsta
vách, fyzickém vzhledu tehdejších lidí a zejména o chronologii nálezů
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s ním souvisících. Hrobové jámy byly různě upravovány. Nacházíme 
v nich kamenný obklad, zbytky dřevěných rakví, jejichž části byly 
spojeny železnými skobami, skupiny kamenů, kterými byly hroby ozna
čeny na povrchu a vzácně i celé náhrobky vyzděné kameny a maltou, 
označující hrob význačného jedince. Ačkoliv jde již o pohřebiště křes
ťanské, jsou na něm ještě stopy pohanských přežitků. V zásypech hrobů 
byly zlomky zvířecích kostí — zbytky pohanské pohřební hostiny — 
stravy, pořádané nad mrtvým, v některých hrobech jsou nádoby a vědra 
obsahující původně potravu pro posmrtnou pouť mrtvého, jinde zase 
různé předměty denní potřeby (ocílky, nože, háček na ryby aj.) nebo 
zbraně a výstroj. Zvláštní pozornost si zaslouží dvě skupiny hrobů, 
umístěné stranou od ostatních pohřbů, podél cesty vedoucí к bráně 
dvorce, vně mladšího palisádového opevnění, zbudovaného patrně sou
časně s chrámem. Jde patrně o pohřebiště rodiny nebo rodu, který 
pohřbíval izolovaně od ostatních proto, že se chtěl nějak odlišit od ostat
ních buď pro své společenské postavení, nebo ještě spíše pro své nábo
ženské přesvědčení. Poloha hrobů vně sídlištního komplexu, u cesty, 
připomíná obsah pozdějších zákazů pohanských obyčejů, stíhajících 
mimo jiné pohřbívání při rozcestích, v lesích apod.

Předběžné antropologické šetření kosterných pozůstatků dr. A. Loren
covou ukázalo, že nejvíce pohřbených představují děti do 10 let (kolem 
40 procent) ; vysoká dětská úmrtnost byla do rozmachu moderní lékař
ské vědy běžným jevem. Průměrný věk pohřbených nedosahoval 30 let; 
srovnání s dnešním průměrným věkem 68 let ukazuje, jak těžké bylo 
postavení lidstva v 9.—10. století v boji s přírodními silami. Tento 
obraz učiní ještě plastičtější studium chorob zanechávajících stopy 
na kostech (revmatismus, tuberkulóza aj.).

Největší význam má výzkum pohřebiště pro svou chronologickou 
průkaznost. Chronologický moment je už v tom, že hroby respektují 
směr chrámu a že jím nejsou porušeny. Samy hroby se však místy 
překrývají až ve třech vrstvách a dosvědčují tak značnou délku pohřbí
vání. Nejdůležitější pro datování jsou nálezy z hrobů, z nichž zejména 
některé (zbraně, šperky) jsou velmi dobrou datovací pomůckou. К nej
starším nálezům patří meč typu H a soupravy zlacených přezek a ná- 
končí tzv. mikulčického stylu. Svým původem patří již do první polo
viny 9. století. Je jich však jen velmi málo a celková stratigrafická 
situace ukazuje, že se dostaly do země až po polovině 9. století. Většina 
nálezů z pohřebiště, reprezentovaná zejména honosnými šperky byzant- 
sko-orientálního rázu, o nichž bude pojednáno ještě zvláště, patří к tzv. 
veligradskému horizontu z poslední třetiny 9. až poloviny 10. století.

12



Pozdní nálezovou skupinu představují šperky podunajského rázu 
z okrajových hrobů (páskové prsteny, prsten se zahrocenými konci, 
bronzový řetízek, třubičkovité náušnice, esovitá záušnice), které ukazují 
na celkové zchudnutí obyvatel pohřbívajících na tomto pohřebišti ještě 
kolem poloviny a ojediněle snad i v průběhu druhé poloviny 10. století.

VELMOŽSKÝ DVOREC
V severozápadní části hradiska byly při výzkumu kostela a pohře

biště zachyceny v podloží 30 — 50 cm široké a 30—125 cm hluboké 
(pod dnešním povrchem až 100 — 200 cm) žlaby se zahroceným dnem, 
které nebylo možno vysvětlit jinak, než jako pozůstatky palisády z dře
věných kůlů, původně 4 — 6 m vysoké. Zpočátku se složitý systém 
palisád zdál nepochopitelný a teprve výzkum na větší ploše objasnil, 
že tu šlo o opevnění celého sídlištního komplexu. Stratigrafický vztah 
palisádových žlabů ke kostelu, hrobům a sídelním objektům ukázal, 
že palisáda byla budována aspoň ve dvou fázích.

Neúplně je zatím prozkoumáno starší palisádové opevnění. Tvoří 
pravděpodobně čtverec o straně asi 65 m a jsou к němu na vnější 
straně připojeny další dva palisádou vymezené prostory; rovněž vnitřní 
plocha je palisádami rozčleněna na menší úseky. Starší palisádové 
opevnění je stejně jako mladší orientováno ve směru SV —JZ a na seve
rovýchodní straně je v něm brána asi 3 m široká. Větší stáří prvé fáze 
palisádového opevnění je prokázáno tím, že jej překrývá základ kostela, 
že jej na čtyřech místech prořezává palisádové opevnění druhé fáze 
a že je překryto třemi sídelními objekty, které lze časově synchroni
zovat s existencí kostela a s druhou fází opevnění. Nelze však prokázat 
ani vyloučit, zda některé části staršího palisádového opevnění (např. 
palisáda jdoucí od předsíně kostela jihozápadním směrem a oddělující 
řadu sídelních objektů s kamennými podezdívkami od ostatní opevněné 
plochy) neplnily svou funkci ještě v druhé fázi opevnění. К zániku 
starší palisády mohlo dojít nejpozději při stavbě kostela, tj. někdy 
v 60. — 70. letech 9. století. Kdy však došlo к jejímu vybudování, nelze 
přesněji říci. Z 28 sídlištních objektů, nacházejících se uvnitř staršího 
opevněného prostoru (nemusí s ním však všechny souviset!), obsahuje 
většina vyspělý velkomoravský materiál, pouze tři jámy skýtají výrazně 
starohradištní keramiku (ze 6.-8. století). Vzhledem к tomu, že ani 
v povrchové humusovité vrstvě nebylo větší množství starohradištního 
materiálu, zdá se, že i starší fáze opevnění bude souviset s obdobím 
velkomoravským a mohla vzniknout někdy na sklonku 8. nebo v prů
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běhu první poloviny 9. století. Patřily к němu patrně jen lehčí nad
zemní srubové stavby, jejichž zbytky byly zničeny orbou, dále stavby 
kůlové, na což by místy ukazovaly řady kůlových jamek v podloží, 
a dvě polozemnice. Zůstává otázkou, zda prostory vymezené žlábky 
uvnitř i vně palisády jsou zbytky zastřešených budov či pouhých ohrad.

Neúplně byl prozkoumán i průběh mladší palisády, která uzavírala 
lichoběžníkový prostor, orientovaný rovněž ve směru SV—JZ, o výšce 
asi 84 m a základnách dlouhých kolem 83 a 98 m. Asi uprostřed seve
rovýchodní strany byla v palisádě brána kůlové konstrukce, zčásti vy
sunutá vně obranné linie. Také přibližně ve středu severozápadní strany 
splýval palisádový žlab s jámou (snad pozdější) a nelze vyloučit, 
že i v tomto místě byla kdysi brána. Šířka brány na severovýchodní 
straně nedosahovala ani 3 m a uprostřed vchodu stál ještě kůl. Toto 
opevnění bylo vybudováno pravděpodobně až v souvislosti s posta
vením kostela a skupiny obydlí s kamennými podezdívkami a pruhy 
litých maltových podlah (zatím 8 staveb toho druhu kromě 35 objektů 
jednodušší konstrukce, ať obydlí, či zásobnicových jam), které se táhnou 
v řadě jihozápadně od kostela, v prodloužení jeho osy. Zaniklo ještě 
v průběhu střední doby hradištní (800 — 950), poněvadž je porušeno 
více než desítkou velkomoravských hrobů. Příčinou zániku mladšího 
palisádového opevnění bylo snad vybudování mohutné hradby na ploše 
28 ha, která učinila vnitřní opevnění bezpředmětným. Podnětem к vy
budování hlinito-kamenité hradby bylo patrně vzrůstající nebezpečí 
maďarských a iránských nájezdů.

Palisádou opevněný sídlištní komplex by bylo možno vyložit několi
kerým způsobem. Především se nabízí myšlenka, zda tu nejde o akro- 
poli, kterou při velké rozloze hradiska postrádáme. Proti tomuto vý
kladu mluví skutečnost, že palisáda byla zničena ještě ve velkomorav
ském období, tedy v období vrcholné funkce hradiska, a byla překryta 
velkomoravskými hroby. Přesto však nelze zcela vyloučit, že aspoň 
po určitou dobu mělo palisádové opevnění funkci akropole; míněni 
se bude moci ustálit až po upřesnění datování valu. Proti výkladu, že 
by mohlo jít o kultovní místo, svědčí jednak sídlištní objekty uvnitř 
opevněného prostoru a jednak to, že mladší fáze opevnění byla zbu
dována až v souvislosti s křesťanským kostelem. Nelze však vyloučit, 
že obdélníkový, palisádou uzavřený prostor o rozměrech 17 X 21,5 m 
v místě kostela měl původně funkci pohanské svatyně (podobný tvar 
měla i pohanská svatyně na Arkoně, v Ptuji, pod palácovým chrámem 
v Plisce aj.). Přesvědčivé archeologické doklady však pro to nemáme 
(snad jsou ještě skryty pod neprozkoumanou podlahou kostela). Pouze

14



tvar a záměrné umístění kostela do této polohy nasvědčuje, že mohlo 
jít o snahu nahradit pohanské kultovní místo křesťanským a využít lak 
úcty lidu к starým posvátným místům к šíření a upevnění křesťanství, 
jak to církev na mnohých místech běžně praktikovala. Nejpravděpodob
nější výklad opevněného sídlištního komplexu je ten, že šlo o sídlo 
(dvorec) velmožské rodiny, vybudované ve dvou fázích a ztrativší svůj 
smysl po vybudování hradby kolem celého hradiska.

Pozoruhodný je na palisádovém opevnění především jeho pravoúhlý 
tvar, který připomíná římské vily. Zdá se, že římské opevněné used
losti, s kterými se Slované setkali v oblastech jižně od Dunaje, byly 
vzorem při budování dvorců slovanských velmožů a jejich tvar se 
v oblastech nepříliš vzdálených od bývalých hranic římského impéria 
udržel až do 9. století. Byl by to další doklad zjištěné již skutečnosti, 
že římské tradice silně ovlivnily i velkomoravské kulturní prostředí. 
Opevněný velmožský dvorec na Pohansku je prvním v úplnosti odkry
tým nálezem tohoto druhu ve slovanském světě vůbec. Poprvé zde byl 
zjištěn archeologický doklad toho, jak podobný hospodářskospolečen- 
•ský útvar vypadal. .

Nemenší pozornosti si však zaslouží i sídlištní objekty, nalezené xrvnd.r 
i vně palisádového opevnění. Zatímco uvnitř palisádového opevnění jsou 
objekty obytného rázu, má řada objektů vně palisády výrobní charak
ter. Zbytky obydlí v severozápadní části dvorce představují několik 
typů nadzemních staveb s různě upravenou spodní částí. U pěti byla 
kamenná podezdívka z drobných či větších kamenů, která místy pře
cházela v pruh maltou zalévané a vyhlazené podlahy. U dvou domů 
byl vybudován asi půl metru hluboký základ nároží z kamenů, spojo
vaných maltou, spojený v jednom případě s pecí, zatímco další části 
stěn již základ neměly. Další typ staveb představují dvě obydlí s po
dlahou vymazanou jílem a vypálenou. Jaké byly stěny těchto obydlí, 
nelze bezpečně rozhodnout, neboť podlahy se nacházely 15 — 20 cm 
pod dnešní úrovní terénu a byly silně narušeny orbou. Uvažovat lze 
buď o stěnách srubových nebo dusaných z blíny. Vedle čtvercovité 
polozemnice o rozměrech asi 3X3 m se nacházejí vně jihovýchodní 
strany mladší palisády čtyři velké polozemnice, dlouhé 12 — 16 m 
a široké kolem 4 — 5 m.

Otopná zařízení byla vně i uvnitř obydlí; v domech sloužila přede
vším к vytápění, venku к přípravě stravy, pečení chleba aj., zejména 
V letním období. Jde buď o ohniště obložená kameny, nebo s topeniš
těm vymazaným propálenou hlínou, o ruiny hliněných kopulovitých 
pecí nebo o pečlivě zbudované pece kamenné, vyložené velkými ka
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mennými plotnami. Objekty hospodářského rázu představují různé 
jámy většinou kruhového půdorysu, o průměru kolem 1 m; v průřezu 
mají tvar hruškovitý, válcovitý nebo kuželovitý. V některých případech 
šlo o obilnice, ostatní patrně sloužily jiným účelům (uchovávání potra
vy, různých potřeb atd.). Hospodářský význam měly patrně i větší 
budovy kůlové konstrukce a ohrady. Výrobní činnost různých řemesl
níků byla často provozována přímo v obydlí; nepočetný a nevýrazný 
inventář nám však zpravidla nedovoluje takové řemeslnické obydlí 
rozlišit. К vyloženě výrobním objektům patří železářská pec a několik 
vanovitých pecí-vyhřívaček.

Prostor v místě palisádového opevnění byl osídlen od 5. do 11. sto
letí s různou intenzitou. Nejstarší, poměrně řídké nálezy, které se sem 
dostaly před zřízením palisádového opevnění již v 5.-6. století, před
stavují objekty s keramikou pražského typu, s níž byl nalezen i střep 
šedé, na kruhu vytáčené nádoby z období stěhování národů a staro
bylá ostruha s háčky. Nálezový horizont 7.-8. století, na jehož sklonku 
snad již vzniklo starší palisádové opevnění, představují jámy a ojedi
nělé nálezy neuměle zdobené keramiky II. stupně, litý hvězdicovitý 
závěsek typu Čadjavica, železný talíř, trojbřitá šipka a lité bronzové 
nákončí s tyčinkou a odlomeným kroužkem v týlu, zdobené rostlinným 
ornamentem. Období 9. století, v jehož průběhu nejpravděpodobněji 
vznikly i zanikly obě fáze palisádového opevnění, je v sídlištních nále
zech reprezentováno vyspělou hradištní keramikou se složitě profilo
vanými okraji, úlomky žluté keramiky, tzv. antických tvarů, různými 
druhy řemeslnických nástrojů, polotovarů a různých potřeb (sekerkovité 
hřivny, vrtáky, nůžky, klíče, brousky atd.) ; hlavní datovací oporou 
pro 9. a první polovinu 10. století zůstávají však nálezy z hrobů, které 
jsou ve stratigrafickém vztahu se sídelními objekty. O poslední fázi 
osídlení ze sklonku 10. a z 11. století svědčí keramické nálezy objevené 
na ruině kostela, jež se rozprostřela přes větší část pohřebiště; jde 
o tuhovou mladohradištní keramiku s charakteristickou profilací a vý
zdobou.

DALŠÍ SÍDLIŠTNÍ KOMPLEXY
NA VNITŘNÍ PLOŠE HRADISKA

Vedle sídlištního komplexu s palisádovým opevněním byla i ostatní 
plocha hradiska osídlena, i když patrně ne všude se stejnou intenzitou 
v celém hradištním období. Výraznější komplexy sídlištních objektů
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byly částečné prozkoumány v severovýchodní části hradiska v místě 
lesní školky a další v blízkosti žárového pohřebiště před zámečkem.

Na sídlišti v lesní školce byly objeveny dvě skupiny po třech a pěti 
obydlích. Tyto skupiny snad představovaly jednu usedlost či jinou hos
podářskou jednotku. Slo o mělčí či hlubší polozemnice čtvercového 
či obdélníkového půdorysu o šířce 2 — 4 m a délce kolem 4 — 6 m. 
Dále tam byly zjištěny jamky po kůlové stavbě (5 X 4 m) se stěnami 
podle všeho vypletenými proutím. Tento objekt byl patrné kletí mno
hem náročněji vystavěného domu: jeho nároží bylo vybudováno z ka
mene, spojovaného maltou, vnitřek byl mírně zahlouben a opatřen 
podlahou z propálené hlíny. Vnitřní linie nároží jde ve směru okrajů 
zahloubené části; zdá se tedy, že stěny byly z dusané hlíny. Dvě obydlí 
stejné konstrukce byla zachycena i na sídlišti s palisádovým opevně
ním; všechny tři objekty jsou patrně současné. Inventář těchto obydlí 
byl poměrně chudý; dávní obyvatelé či jejich současníci si z nich vše 
potřebné odnesli. Vedle střepů vyspělé středohradištní keramiky obsa
hovaly úlomky železného kování z věder, skoby, hřeby, nože, sídla, 
brousky, přesleny, ale i rombickou šipku s trnem, klíč, ostruhu a závěs
né kování, jaké bylo nalezeno u meče v jednom hrobě u kostela. 1 tu 
tedy bydleli vedle řadových obyvatel lidé, kteří pokládali za nutné 
uzamykat svůj majetek, kteří jezdili na koni a snad nosili i meče, tedy 
příslušníci vyšších společenských vrstev.

Další sídlištní komplex byl objeven na jižním okraji žárového po
hřebiště. Vedle několika menších objektů, patrné hospodářského účelu, 
tam byla zachycena řada čtyř polozemnicových obydlí, při jejichž stavbě 
bylo použito drobnějšího kamene. Jejich výzkum zatím nebyl dokon
čen. 1 ony obsahují vyspělou středohradištní keramiku. Nesouvisejí 
ledy časově se žárovým pohřebištěm a patrné ho zčásti porušily.

Podobná sídlištní seskupení byla zachycena na okraji lesa jižně 
od školky (polozemnice a hrob) a v blízkosti valu v jižní zalesněné 
části hradiska (zatím byly objeveny jen hroby, které к němu patřily). 
Tato zjištění naznačují, že podobné sídelní komplexy se rozprostíraly 
porůznu po celé ploše hradiska a jen soustavný výzkum jeho areálu 
nám o nich může říci něco bližšího.

ŽÁROVÉ POHŘEBIŠTĚ ZE 6.-8. STOLETÍ
Asi uprostřed nezalesněné plochy hradiska, proti zámečku, bylo 

na mírné vyvýšenině objeveno žárové pohřebiště. Dosud bylo odkryto
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BŘECLAV - POHANSKO 
VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ

P i ed h ' o «J1
Přehled výzkumů v r. 1959—1963

1. Palisádové opevnění, 
velmožský dvorec, koste, 
s pohřebištěm, sídelní 
objekty
2. Pohřebiště, sídelní 
objekty
3. Komplex sídlištních 
objektů
4. Žárové pohřebiště, 
sídlištní objekty

Obr.

5. Výzkum valu, pohře
biště
6. Pohřebiště a sídlištní 
objekty, výzkumná sta 
nice
7. Sídlištní objekty
8. Zámeček Pohansko - 
archeologické muzeum



Obr. 2. 
Průřez 
válem 

z vnější 
strany

Obr. 2a. 
Průřez 
válem 

z vnitřní 
strany



Obr. 3. Nádoba a žernov z destrukce valu a nádoba s náhrdelníkem z hrobů u valu

Obr. 4. Základy kostela s pohřtíbištěm



Obr. 5. Ukázky barevných fresek z kostela

Obr. 6. Rekonstrukce kostela podle J. Pošmourného



O
br

.



Obi'. 8. Šperky, datující pohřebiště: nahoře soupravy nákončí a přezek mikulčie- 
kého stylu, uprostřed náušnice a knoflíky veligradského rázu, dole nálezy

z pokročilého 10. století
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Obr. 12a a 12b. Zbytky obydlí s kamennými podezdívkami



Obr. 13. Nálezy, datující jednotlivé fáze osídlení v prostoru velmož
ského dvorce: nahoře háčkovitá ostruha z doby slovanské expanze 
a nálezy ze 7.-8. století, dole nádoby z velkomoravských objektů 

a vpravo nádoba z destrukce kostela

Obr. 14. 
Zbytky obydlí 
se zděným 
nárožím 
z lesní školky
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Nálezy
z jihozápadního 
předhradí

Obr. 17. Keramika ze žárových hrobů 6.-8. století



Obr. 18.
Doklady
řemeslné

výroby
(polotovary,

nástroje)

Obr. Í9. 
Zemědělské 

nástroje



Obr. 2J. Náušnice byzantsko-orientálního rázu



Obr. 22. 
Šperky 

podunajského 
původu

Obr. 23. 
Gombíky 

s lisovanými 
vzory



Obr. 24. Granulované knoflíky

Obr. 25. Prsteny byzantsko-orientálního rázu



Obr. 26. Ukázky zbraní



Obr. 27. lllavnf typy ostruh a upínacích souprav



26 hrobů, koncentruj ících se v severovýchodní části zkoumané plochy, 
takže celkový rozsah pohřebiště nelze zatím ani přibližně stanovit. 
Hroby byly značně rozptýleny, místy tvořily skupinky po dvou až 
čtyřech pohřbech.

Většina hrobů byla popelnicových (popel z mrtvého byl uložen v ná
době), u některých však nelze pro silné porušení orbou říci, zda nešlo 
původně o hroby jámové (popel z mrtvého byl uložen jen v jamce, 
nádoba byla přidána jako' milodar). O konstrukci hrobů nemůžeme nic 
bližšího povědět, neboť všechny byly velmi mělce pod povrchem 
v tmavé, humusovité hlíně, v níž se tvar hrobu nedal rozlišit a značná 
část jich byla poškozena při orání.

Nejčastějším nálezem v žárových hrobech je keramika. Jsou to 
jednak nezdobené nádoby pražského typu situlovitých i baňatějších 
tvarů s úzkým dnem, jednak keramika pokročilejší s ohrnutými a za
oblenými okraji a pestře zdobená neumele rytými vlnovkami a rýhami, 
hřebenovými vpichy, uspořádanými do vodorovných či šikmých pásů, 
tvarů buď situlovitých se zaoblenými nebo zalomenými plecemi, nebo 
soudkovitých, s hrdlem buď užším nebo široce rozevřeným. Mimo ke
ramiku se v žárových hrobech vzácně našly železné nože, listovitá 
šipka s tulejkou, rámeček železné přezky a železné kování. Žárové 
hroby zřejmě obsahují jen malý zlomek hmotné kultury.

Podle keramiky můžeme žárové hroby datovat rámcově do 6. až 
8. století. Vzhledem к tomu, že většina nádob má již poměrně vyspělé 
tvary a je. zdobená, spadá těžisko otevřené části pohřebiště spíše až 
do 7.-8. století. Snad ještě obyvatelé staršího velmožského dvorce 
s palisádovým opevněním pohřbívali po určitou dobu žárově na tomto 
místě.

OSÍDLENÍ PŘEDHRADÍ
Na severní i jižní straně přiléhaly к hradisku rozsáhlé osídlené plochy 

— předhradí. .Jejich rozlohu nemůžeme zatím přesněji stanovit, neboť 
dosud nebyla ve větším rozsahu zkoumána. Zejména nevíme, zda se 
nenacházely nějaké sídlištní komplexy v dnes zalesněném okolí Po
hanská. Předhradí byla chráněna řekou Dyjí a jejími rameny, místy 
snad měla jednodušší umělá opevnění, jak by tomu nasvědčovala nízká 
terénní vlna na jižní straně, která snad byla zbytkem hradby.

Jihozápadrtí předhradí. Hlubokou orbou provedenou na ploše asi 3 ha 
bylo zachyceno přes 50 sídelních objektů a zničeno několik desítek 
hrobů. Zachraňovací výzkum na ploše asi 15^arů ukázal, že orba ne-
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Obr. 28. Domácí potřeby



zničila vše: bylo prozkoumáno deset sídelních objektů (z toho 4 polo
zemnice) a 34 kostrových hrobů. Nedá se však mluvit o nějakém izo
lovaném sídlišti a pohřebišti, neboť hroby a obydlí tam byly vedle sebe 
a často se navzájem porušovaly, což ukazuje, že se v těchto místech 
sídlilo i pohřbívalo delší dobu.

Hroby vykazují silné pohanské přežitky. Kostry jsou někdy ve skr
čené poloze, vyskytly se i dvojhroby, běžné je přidávání nádob 
do hrobů. Jde však o nádoby typologicky vyspělé, tenkostěnné, s vý
razně profilovanými okraji a dokonale provedenou výzdobou, tedy 
o nádoby z velkomoravského období. Běžnými přídavky jsou ocílky, 
křesadla a nože. Zařazení většiny hrobů do velkomoravského období 
nasvědčuje i náhrdelník z příčně členěných korálků z taženého skla, 
z nichž některé jsou nataveny na bronzovou trubičku, stejně jako drob
né nazelenalé soudkovité korálky z jiného hrobu, navlečené na želez
ném drátku a sloužící patrně jako náramek. Náušnice z hrobů na před
hradí jsou výlučně podunajského původu. Jsou bronzové, někdy po
stříbřené, prostých kroužkovitých tvarů, hladké nebo s uzlíčky, s tru- 
bičkovitými závěsky a imitace hrozníčkových náušnic, zhotovené z tor- 
dovaného filigránu. Tyto náušnice se nacházely na pohřebišti u kostela 
jen v okrajových a tudíž nejmladších hrobech. Je otázka, zda i na před
hradí můžeme tyto náušnice pokládal za doklad poměrně pozdního 
chronologického zařazení hrobů nebo spíše za doklad jiného společen
ského složení obyvatel předhradí. Ze hroby na předhradí byly hloubeny 
ještě kolem poloviny 10. století, na to ukazuje výskyt plechových 
páskových prstenů a zejména nález masívního litého prstenu se zahro- 
cenými konci v jejich inventáři. Na osídlení předhradí ještě v pokro
čilém 10. století ukazuje i nález velké lahvoví té nádoby, snad českého 
původu, která se sem mohla dostat v souvislosti s taženími českých 
knížat na Moravu v průběhu 10. století.

Sídelní objekty na jihozápadním předhradí byly zastoupeny jednak 
protáhlými obdélníkovými jámami (šířka 1,5 m, délka 3 — 6 m), jednak 
normálními obdélníkovými polozemnicemi přibližně o rozměrech 
4 X 3 m buď s prostými ohništi, nebo s kamennými krby. Kromě 
keramického inventáře jednodušších i vyspělých velkomoravských 
tvarů byla v jedné polozemnici i trubičkovitá náušnice, synchronizující 
objekty s okolními hroby. V témže objektu bylo nalezeno pět žernovů 
z různých minerálů, z nichž dva byly párové a tvořily celý mlýnek. 
Jinak byl v obydlích běžný sídlištní inventář: nože, sídla, obroučky 
z vědérek, šipky, kostěné proplétačky, kostěné brusle a sanice, přesleny, 
kamenné brousky a také železný klíč, ostruha, železný vrták a poříz.
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Jde tedy o běžné domácí potřeby, spojené se zemědělským způsobem 
života, i o pomůcky a nástroje, používané při různých řemeslných 
pracích.

Severovýchodní předhradí. Při záchranném výzkumu v místě dnešní 
archeologické stanice bylo zjištěno 12 hrobů a 11 sídlištních objektů. 
Inventář hrobů je týž jako na jihozápadním předhradí: nože, kování 
vědra, nádoba, zdobený kostěný hřeben, páskový prsten, trubickovité 
a hrozníčkovité náušnice se závěsky imitovanými z tordovaného fili- 
gránu. Na to, že i tu jsou některé hroby z pokročilého 10. století, 
ukazují lité olověné knoflíky s oušky, zdobené plastickými tečkovanými 
lištami a soustřednými kroužky, které jsou běžné v inventáři belobrdské 
kultury a bývají pokládány za výrobek přinesený do Karpatské kotliny 
Maďary. Hroby zde tvoří poměrně uzavřenou skupinu a zčásti jsou 
uloženy v řadě. Vzhledem к tomu, že z Pohanská známe několik tako
výchto drobných hřbitůvků, bude při detailním rozboru nálezové 
situace možno zabývat se jejich společenským významem a úvahami 
o lom, jakou společenskou jednotku (patriarchální velkorodinu, rodinu 
majitele usedlosti a služebníky aj.) představují. Mezi sídlištními nálezy 
jak z objektů, tak z vrstvy zaslouží pozornost železný talíř, rombická 
šipka, železná kosa, klíč, parohový roubík a žernovy, které se našly 
vedle starohradištního i velkomoravského střepového materiálu, mezi 
nímž je i keramika antického rázu.

Obyvatelstvo předhradí žilo poněkud odlišným duchovním i hospo- 
dářskospolečenským životem než obyvatelé velmožského dvorce, zjiště
ného na hradisku. Duchovní život byl poznamenán silnými pohanskými 
prvky: nepohřbívali kolem křesťanské svatyně, nýbrž přímo v osadě, 
nebožtíci byli mnohdy ukládáni ve skrčené poloze s typickými pohan-< 
skými milodary. Jak ukazuje hrobový inventář, bylo obyvatelstvo před
hradí mnohem chudší než lidé, kteří pohřbívali na pohřebišti u kostela. 
Obsah sídlištních vrstev a obydlí ukazuje na prostý zemědělský způsob 
života a dokládá pěstování řemeslné výroby, zaměřené především 
na obrábění dřeva. Část zemědělské i řemeslné produkce byla patrně 
určena к uspokojování potřeb obyvatel hradiska, především ve formě 
feudálních dávek a snad zčásti i cestou vnitřní směny.
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■ II.
ZAMĚSTNÁNÍ A HMOTNÁ KULTURA 

OBYVATEL POHANSKÁ

1 ovšimněme si nyní drobných nálezů z Pohanská, které nám 
umožní rekonstruovat způsob života jeho obyvatel v raném středo
věku, jejich kulturní úroveň a estetické cítění. Přehled bude podán 
podle základních odvětví lidské činnosti nebo výrazných nálezových 
skupin bez ohledu na chronologii. Je však třeba si uvědomit značnou 
diferencovanost tehdejší společnosti, která způsobila, že některé nálezy 
jsou charakteristické jen pro určité společenské vrstvy. Dále musíme 
mít na mysli, že obraz života raně středověkých obyvatel Pohanská 
není úplný jednak proto, že archeologický výzkum nám podává jen 
část kulturní náplně tehdejšího života, tzv. mrtvou kulturu, která se 
nám zachovala v důsledku trvanlivosti určitých materiálů, zvyklostí 
a historického chodu zkoumaného období. Tak se stalo, že mnohdy 
důležitá odvětví lidské činnosti nejsou doložena buď vůbec žádnými, 
nebo jen nepatrnými nálezy, zatímco odvětví okrajová, životně méně 
důležitá, zanechala velké množství památek.

ZEMĚDĚLSTVÍ A CHOV DOBYTKA
Zemědělská výroba byla materiální základnou života v ra

ném středověku. Na Pohansku je však doložena jen nepatrným počtem 
nálezů. Je to tím, že hradisko bylo správním centrem, sídlem velmože, 
vojenské družiny a řemeslníků, kteří se zemědělstvím sami nezabývali 
a býli závislí na zásobování (ať ve formě feudálních dávek či zboží) 
z okolního zázemí, kde zemědělství pěstovali obyvatelé venkovských 
osad. Pokud máme určité nálezy, související, s obděláváním půdy 
a pěstováním plodin, jde spíše o nástroje sloužící к obdělávání menších 
ploch zelinářských nebo ovocnářských а к zpracování zemědělských 
produktů. Na obdělávání půdy v okolí hradiska ukazuje nález zlomku
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motyky a nástroj připomínající recentní otku (někdy se však označuje 
za dřevoobráběcí nástroj). Žňové nástroje jsou doloženy ve zlomcích 
několika srpů, které sloužily ke sklizni obilí, a železnou kosou, použí
vanou v raném středověku výlučně ke kosení trávy, a je tedy spíše 
dokladem intenzivního chovu dobytka, pro nějž musela být na zimu 
opatřována píce. Četné nálezy žernovů ze svoru i jiných minerálů, 
doložené jak z vlastního hradiska, tak z předhradí, svědčí o zpracování 
obilnin na mouku mletím. Srpkovitý železný nástroj bývá označován 
za speciální vinařský nůž a byl by tedy dokladem pěstování vína na Po
hansko již v 9. století. Vlastní nálezy obilnin zatím nemáme.

Mnohem bohatší jsou doklady o chovu dobytka. Jednak proto, 
že kosti konzumovaného dobytka se nám v objektech a sídlištních 
vrstvách zachovaly, jednak proto, že dobytek byl ve větší míře pěsto
ván přímo na hradištích a v jejich okolí, poněvadž byl pohyblivým 
a snadno vyměnitelným bohatstvím velkých držitelů půdy, kteří na hra
discích sídlili, a byl zdrojem zásob potravy v době válečného nebezpečí 
nebo přímo obléhání hradiska. V blízkosti knížecích družin museli být 
také ve značné míře pěstováni koně, které jízdní bojovníci používali 
při válečných taženích. Pěstování koní na Pohansku je doloženo ne
přímo velkým množstvím ostruh v hrobech kolem kostela a nálezem 
kostěného hřebla; je možné, že některé prostory ve velmožském dvorci, 
omezené palisádami nebo pletenými stěnami, byly ohradami či stájemi 
pro koně. Podobně nález ovčáckých nůžek je nepřímým dokladem 
pěstování ovcí. Zvířecí osteologický materiál z nálezů na hradisku zatím 
nebyl odborně zhodnocen. Avšak i podle laického určení pomocí osteo- 
logického atlasu jsou zastoupeny ve zvlášť velkém množství kosti 
prasat, která byla hojně pěstována i ve středověkých městech, protože 
jejich chov byl nenáročný, živila se i odpadky a konala tak i platnou 
hygienickou službu, dále kosti drobného rohatého dobytka, zejména 
ovcí, z jejichž dutých kostí byla hojně vyráběna šídla a proplétáčky, 
kosti většího skotu, koní, psů. O pěstování drůbeže svědčí nálezy sko
řápek slepicích vajec a kostí v hrobech.

Jistou úlohu hrál v životě středověkých lidí i lov. Sloužil jednak 
jako zdroj obživy nižším vrstvám, zejména ve formě rybolovu, pro nějž 
byly na Pohansku dobré podmínky, jednak se jím zabývala družina, 
pro niž byl lov součástí vojenského cvičení, utužování tělesné zdatnosti, 
cvičení v jízdě, střelbě atd. Rybolov je doložen nálezem rybářského 
háčku, nálezy závaží na sítě a konečně i přímo nálezy rybích kostí 
a šupin v sídelních objektech.
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ŘEMESLNÁ VÝROBA

byla na slovanských hradištích značně rozvinuta a stala se jejich cha
rakteristickým znakem; právě pro ni bývají v těchto hradištích spatřo
vány zárodky městských útvarů. Koncentrace řemesel na hradištích 
byla vyvolána tím, že tam žili příslušníci vyšších společenských vrstev, 
kteří se nezabývali produktivní prací, nýbrž záležitostmi správními, 
politickými a vojenskými, žili z výtěžků práce zemědělského lidu 
a měli vyšší požadavky na životní úroveň a potřeby než řadové oby
vatelstvo. Z dávek závislých obyvatel a válečné kořisti si mohli vydr
žovat speciální pracovníky, kteří jim tyto potřeby vyráběli. Kromě toho 
řemeslníci vyráběli i nástroje, a tím zdokonalovali jak svou produkci, 
tak i výrobu zemědělskou. Řemeslníci na hradiscích se již patrné 
nemuseli zabývat obděláváním půdy; obživu jim zajišťoval buď jejich 
pán, nebo si ji obstarávali prodejem či výměnou svých výrobků. Jaké 
bylo sociální postavení řemeslníků, nemůžeme zpravidla dosti přesně 
stanovit; předpokládá se však, že právě na hradištích existovali vedle 
závislých i svobodní řemeslníci.

Na řemeslný ráz výroby určitých předmětů se zpravidla usuzuje 
podle jejich dokonalosti, stupně specifických znalostí a technologických 
postupů, které bylo třeba к jejich výrobě, případně podle množství 
a koncentrace přibližně stejných dokonalých výrobků. Předměty, které 
mají těchto znaků méně, se označují za výrobky podomácké, ty, které 
jich mají více, za výrobky řemeslné. Dokonalost a vyspělost různých 
výrobků z Pohanská ukazuje na řemeslný ráz jejich výroby. Poněvadž 
však o všech dokonalých výrobcích nemůžeme prokázat, zda byly zho
toveny na místě, povšimněme si především řemeslnických objektů 
a nástrojů, které nesporně dokládají existenci určitých odvětví řemeslné 
výroby přímo na Pohansku.

Hutnictví železa je doloženo nálezem zbytků železářské 
pece v blízkosti velmožského dvorce a dále hojnými nálezy železné 
strusky z různých částí hradiska i předhradí. Rozbory těchto strusek 
zatím nebyly provedeny (nevíme, zda v některých případech nejde 
o strusku kovářskou) a rovněž nebyl zatím prozkoumán nějaký lépe 
zachovaný dílenský komplex, který by nám mohl osvětlit, zda byla 
zpracovávána místní limonitová ruda luční, či zda sem byly dováženy 
kvalitnější železné rudy odjinud. Druhou eventualitu nelze vyloučit, 
víme-li bezpečně, že bylo poměrně zdaleka dováženo velké množství 
kamene.
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Kovářství demonstrují nálezy •vanovitých pecí-vyhřívaček 
(které mohly zčásti souviset i s hutněním železa) a sekerkovitých hřiven 
různých velikostí, což nasvědčuje, že byly místními kováři zpracová
vány jako polotovar na hotové drobnější výrobky (nože, ocílky, sídla 
aj.). Četné kamenné brousky různých tvarů sloužily jednak к broušení, 
jednak i к povrchovému opracování železných předmětů. Nemůžeme-h 
za současného stavu výzkumu prokázat, že nalezené meče, sekery, kopí 
a jiné větší předměty jsou místními kovářskými výrobky (šlo o pro
dukty nějakých ústředních dílen, o jejichž lokalizaci zatím nemůžeme 
rozhodnout), můžeme tuto domněnku směle vyslovit o různých hře
bech, skobách, kováních, klíčích a jiných jednodušších výrobcích. Stav 
výzkumu nám rovněž nedovoluje posoudit, zda tu pracovali univerzální 
kováři, vyrábějící veškeré železné výrobky, nebo zda se už v rámci 
svého odvětví specializovali (zámečníci, kotláři, zbrojíři aj.), nebo zda 
se část kovářských prací neprováděla při jiných řemeslných speciali
zacích (např. při bednářství, kolářství, sedlářství atd.).

Dřevoobráběcí řemesla jsou doložena větším množstvím 
nástrojů i vlastních výrobků, jejichž počet a dostatek místních surovi
nových zdrojů vylučuje úvahy o importu. Pro tesařské a bednářské 
práce bylo používáno seker, které sloužily zároveň i jako zbraň a byly 
přikládány do hrobů bojovníků (vedle bojových existovaly i speciální 
pracovní sekery). К jemnějším bednářským a stolařským pracím slou
žily pořízy a vrtáky, výrobu kol к vozům dokládá nález osníku —, spe
ciálního nástroje na opracování nábojů a paprsků kol. Tesařská práce 
se uplatnila při stavbě dřevěné konstrukce opevnění a při budování 
srubových obydlí; bednářským dílem jsou rakve, vědra aj. Nepřímým 
dokladem značného množství různých bednářských a stolařských vý
robků jsou četné nálezy hřebů a skob, kterými byly části dřevěných 
výrobků spojovány.

Zlatnictví a litcctví dokumentuje drobný hliněný tyglík, 
dále polotovar náušnice ve formě hrubého odlitku, neopracovaný od
litek olověného křížku a zlatá surovina v podobě složeného plíšku. 
Konečně i samé zlatnické výrobky, o nichž bude pojednáno ještě 
zvláště, dosvědčují místní výrobu tím, že se objevují některé místní 
varianty jak v celkovém provedení, tak ve výzdobě.

Kožedělná výroba je doložena přímo pouze nálezy želez
ných sídel různých tvarů a velikostí. Můžeme ji však předpokládat 
podle četných zbytků řemení a jiných kožených výrobků v hrobech. 
To, že se nám zbytky kůže v hrobech zachovaly, ukazuje, že byla od
borně vydělána; lze tedy uvažovat o řemeslných pracích jirchářských,
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řemenářských, sedlářských; vydělané kůže se používalo к výrobě bot, 
štítů atd. Opět nemůžeme povědět, zda tyto mnohostranné kožedělné 
práce prováděli jedni a tíž mistři, či zda již byli specializováni podle 
jednotlivých odvětví této činnosti. Archeologicky bude stěží možno 
tuto otázku řešit i při ideálních nálezových podmínkách, neboť ke všem 
uvedeným pracím bylo používáno zhruba týchž nástrojů.

Výrobky z rohu a kosti, žejména lepší zdobené kusy, před
pokládají takový stupeň znalostí technologie zpracování a zručnosti, 
že patrně byly vyrobeny speciálními řemeslníky-kosťaři, zatímco 
jednodušší předměty byly zhotovovány podomácku. Nejpočetnějšími 
kostěnými výrobky jsou zahrocené nástroje z dutých kostí s kloubem, 
z nichž některé sloužily jako sídla к probodávání kůže, lýka nebo látky, 
jiné jako proplétáčky při výrobě lýkových a proutěných předmětů. 
Blízkou skupinu tvoří parohové roubíky, používané při pletení pro- 
vazců, slaměných výrobků (úlů, ošatek) nebo při vázání snopů o žních. 
Z dlouhých kravských a koňských kostí se zhotovovaly brusle a sanice, 
připevňované na boty při klouzání nebo na třecí plochy saní. Masívní 
parohový nástroj s krátkými hrubými zuby sloužil patrně jako hřeblo 
к čištění koňské srsti. Na pečlivěji vypracovaných předmětech, střen
kách nožů, ozdobných ploténkách, petlici, náustku píšťalky, jsou uplat
něny různé ornamentační prvky: pásy klínovitých rýh, lyrovitý motiv, 
soustředné kroužky, pásy rýh, šachovnicový motiv aj. Některé z nich 
musely být pořizovány pomocí speciálních kružítkovitých nástrojů.

OZDOBY
tvoří nejpestřejší nálezovou skupinu z Pohanská. Nejefektnější z nich 
jsou šperky veligradského horizontu poslední třetiny 9. a první polo
viny 10. století. V jejich výrobní technice a výzdobných motivech se 
projevují silné byzantsko-orientální vlivy (kromě vlivů 
vlastní cařihradské oblasti i vlivy ze severního Cernomoří a Jadranu), 
avšak jejich specifické tvary a spojení určitých prvků, jakož i jejich 
územní rozšíření ukazují, že jde o místní pomoravské výrobky, z nichž 
část vznikla patrně přímo na Pohansku.

Největší variabilitu vykazují náušnice. Jde o honosné zlaté a stříbrné 
kusy hrozníčkových, bubínkových, košíčkových, sloupečkových a luni- 
cových tvarů v mnoha variantách, zdobených granulací a filigránem. 
Unikátním nálezem jsou náušnice s granulovanými obdélníkovými plo- 
ténkami a řetízky. Mnohé z těchto náušnic vykazují četné shody s ná
ušnicemi z polských a ruských pokladů zlomkového stříbra z druhé
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poloviny 10. a z 11. století i s litými tvary šperků belobrdské kultury 
ze sklonku 10. až 12. století v Karpatské kotlině. Lze soudit, že se sem 
výroba těchto tvarů přenesla z velkomoravského kulturního centra.

Dále к této skupině ozdob patří kovové knoflíky. Zvlášť svérázné 
jsou tzv. gombíky z měděného nebo stříbrného, zpravidla pozlaceného 
plechu, zdobené rostlinnými, geometrickými nebo animálními motivy. 
Adriatický vliv v drobném uměleckém řemesle prozrazují gombíky 
zdobené pletencem, který je v charvátsko-dalmatské oblasti velmi roz
šířen. Výzdoba gombíků se během času zjednodušuje, geometrizuje, 
rostlinný motiv se rozpadá na nesrozumitelné prvky; z toho lze usuzo
vat, že se vyráběly poměrně dlouho do 10. století, kdy se na nich 
projevil úpadek spojený s celkovým kulturním poklesem, nastavším 
po politickém pádu Velké Moravy na počátku 10. století. Vedle gom- 
bíků s lisovanou výzdobou tvoří význačnou skupinu převážně stříbrné 
knoflíky zdobené granulací a někdy i barevnými sklíčky. Granulace 
bývá uspořádána do trojúhelníků, kosočtverců, proužků, klikatek nebo 
hustě pokrývá celý povrch knoflíku. Zvláštní variantou jsou knoflíky 
s natavenými plechovými puklicemi, zdobenými trojúhelníky granulace, 
lucerničkovité knoflíky s vkládanými modrými skly a knoflíky, zdo
bené filigránovými kuželíky. Některé varianty knoflíků zdobených gra
nulací mají pokračování v polských a ruských pokladech 10. —11. stol.

Soubor byzantsko-orientálních šperků doplňují prsteny s obroučkami 
zdobenými pletencovým filigranem a s hlavicemi s vsazovanými barev
nými skly a granulací. Jinou variantou je bronzový litý prsten s obrouč
kou zdobenou rostlinnými prvky a s modrým skleněným očkem.

Jednodušší laciné ozdoby tzv. podunajského původu 
vycházejí z místních tradic a jsou šperkem lidovým. Na pohřebišti 
u kostela je nacházíme pouze v okrajových hrobech, na předhradích 
jsou běžným inventářem většiny ženských hrobů. Jde o prosté bron
zové kroužkovité náušnice, náušnice s očkem, náušnice se závěskem 
z plechové trubičky a v druhé polovině 10. století již i o esovité zá- 
ušnice. Chronologická průkaznost většiny těchto náušnic není zatím 
dostatečně pevná; některé z nich vystupují dlouhou dobu, u jiných 
se zdá, že mají omezenější existenci. Vliv slovinského karantánského 
okruhu, který pozorujeme v raněstředověkýcli špercích na jižní Moravě, 
se projevil i na Pohansku nálezem bronzové náušnice se čtyřmi hlad
kými bubínky. Knoflíky podunajského původu jsou skleněné se zata
venými bronzovými nebo železnými oušky. Vyskytl se i honosnější 
kus skleněného knoflíku, zdobeného zkříženými filigránovými pásky, 
který je patrně západního původu, kde má analogie ze 6. století.
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Z prstenů podunajského původu jsou pro velkomoravské období cha
rakteristické štítkové prsteny zdobené vybíjeným ornamentem; v 10. 
století se objevují další typy: prosté páskové tvary, kusy zdobené 
dvěma vodorovnými rýhami a kusy se zahrocenými konci.

Nevelkou nálezovou skupinu v ženských hrobech představovaly 
náhrdelníky ze skleněných korálků. Korálky z Pohanská nejsou příliš 
pestré ani tvarově, ani barevně. Nejhojnější jsou příčně členěné a ko- 
toučkovité tvary z taženého skla, žluté, modravé, nazelenalé a stříbřité 
barvy, dále nazelenalé a namodralé soudkovité a podélně členěné tvary, 
několik větších prstencovitých korálů, ojediněle větší válcovitý korálek 
s malovanou výzdobou a pestrý millefiorový korál. Korálky se obvykle 
pokládají za cizí import z předoasijské nebo porýnské oblasti. Vzhledem 
к tomu, že některé z nich jsou nataveny na bronzovou trubičku, což 
vyžaduje obdobný výrobní postup jako u skleněných knoflíků s bron
zovými oušky, o nichž se soudí, že jsou podunajského původu, nelze 
vyloučit, že i některé lypy korálků se vyráběly v blízkém Podunají, 
ne-li právě na Moravě. Za náznak sklářské výroby přímo na Pohan
sku, ale patrně až v 10. —11. století, lze pokládat nálezy kamenů 
se sklovitě roztaveným povrchem, objevené v destrukci kostela.

Ozdoby mužského oděvu představují soupravy přezek, 
nákončí a průvleček, zdobených jednak karolinskými vrubořezovými 
motivy, jednak sasánovským způsobem rytého ornamentu, vystupují
cího na puncovaném pozadí. Jde o výrobky synkretického stylu, který 
je v poslední době označován jako mikulčický a datován do první polo
viny 9. století. Ze staršího avarsko-slovanského horizontu 8. století 
se zachovalo nákončí zdobené rostlinným motivem. Unikátním nálezem 
z pokročilého 9. století je silně zlacené nákončí zdobené modrým, 
zeleným a červeným přihrádkovým emailem; podrobnější studium by 
mohlo rozřešit, zda jde o vliv karantánského či byzantského emailérství.

VÝZBROJNA 'VÝSTROJ
Členové velmožské družiny, pohřbívající u kostela, měli ve svých 

hrobech bohatou a rozmanitou výzbroj a výstroj, která výmluvně ho
voří o jejich denní činnosti: organizování válečných tažení za účelem 
získání kořisti a území pro svého seniora i pro sebe nebo zase obranu 
vlastního území před vnějšími nepřáteli. Nejcennějším nálezem jsou 
čtyři železné meče typu H а X, kterými byli zpravidla vyzbrojeni nej
významnější velmoži. V souvislosti s tím, že kapitulare Karla Velikého 
z roku 805 obsahuje zákaz vývozu mečů ke Slovanům a že franské
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meče jsou tvarové shodné se slovanskými, pokládají se vesměs za zá
padní import. Jednoduché tvary mečů X však nevylučují i jejich míst
ní původ, uvážíme-li, že Slované ovládali techniku výroby oceli a ko
vářství u nich bylo na vysoké úrovni. Běžnou zbraní byly sekery, 
z nichž jsou na Pohansku zastoupeny různé typy: moravské bradatice, 
tvary úzké, širočiny i tvary bez protáhlého týlu, hojně rozšířené 
v Cechách a na západě vůbec. 0 používání luků jako válečné zbraně 
svědčí nálezy šipek v hrobech i na sídlišti. Jsou to jak starobylé troj- 
břité šipky rozšířené převážně ve starší době hradištní, tak zejména 
šipky tulejkovité buď se zpětnými háčky, nebo s listovitou čepelí a ko
nečně i rombické šipky s trnem, jejichž objevení ve střední Evropě 
se spojuje s příchodem Maďarů do Karpatské kotliny. Kopí je zastou
peno v nálezech na Pohansku zatím jediným exemplářem. Zato běž
nou zbraní byly velké bojové nože, zasunuté do dřevěných pochev 
často po dvou kusech.

Z bojovnické výstroje se zachovalo nejvíce ostruh se soupravami 
přezek, nákončí a průvleček z řemení, jímž byly připevněny к obuvi. 
Byly nalezeny v 31 hrobech, což ukazuje, že značné procento pohřbe
ných tvořili družiníci. Ostruhy byly i atributem vyššího společenského 
postavení, neboť se našly i v hrobech dětí, které na koni nemohly 
jezdit. Na symbolický význam ostruh ukazuje i to, že mnohé z nich 
byly bohatě zdobeny tausií buď jen na bodcích či ploténkách, nebo 
i po celé délce ramen. Výzdoba na ostruhách koresponduje s tausií 
na upínacích soupravách. Na Pohansku jsou zastoupeny všechny typy 
ostruh známé z jiných moravských lokalit. Zvláštností Pohanská jsou 
ostruhy s dlouhými bodci, které jsou typické až pro 10. -století a doka
zují nejen že kostelní hřbitov byl v této době používán, ale že zde ještě 
v této době pracovaly vyspělé kovářské dílny, v nichž patrně tyto kusy 
vznikly. К jezdecké výstroji patřil také postroj, uzdy, sedla a třmeny, 
které však nebyly přikládány do hrobů a nezachovaly se. S výstrojí 
bojovnické družiny patrně souvisely velké železné kotle, které byly 
nalezeny v jámě před branou velmožského dvorce.

DOMÁCÍ POTŘEBY
Masově zastoupeným výrobkem denní potřeby byla keramika, slou

žící к přípravě potravy, uchovávání tekutin a jiných zásob. Na Pohau- 
sku máme zachycen celý její vývoj od dob slovanské expanze (5.-6. 
století) s nezdobenou keramikou pražského typu přes neuměle vyrábě
nou a zdobenou keramiku starší doby hradištní (7.-8. století) a doko
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nalou keramiku střední doby hradištní (9. až polovina 10. století) až 
po tuhovou, rýhami a vrypy zdobenou keramiku mladohradištní (2. po
lovina 10. až 11. století). Je třeba zdůraznil, že keramika souvisící 
na Pohansku s velkomoravskými objekty je typologicky mimořádně 
vyvinutá, se složitě profilovanými okraji a dokonale vypálená. Hlavním 
problémem studia keramiky z Pohanská bude odlišení vlastního velko
moravského materiálu od povelkomoravského.

К podobným účelům jako keramika sloužila i dřevěná okovaná 
vědra. Na Pohansku jsou jak kusy stažené tenkými obroučkami, tak 
i kusy cele pobité plechem. Hojné jsou nálezy zlomků jejich kování 
zejména v sídlištním materiálu. К pečení masa sloužily železné misky 
nalezené jak na hradisku, tak i na předhradí. S přípravou stravy rov
něž souvisely železné ocílky s lyrovitě nebo vícekrát složenými rameny 
a kamenná křesadla, pomocí nichž se rozdělával oheň.

К potřebám spojeným s denním životem každé domácnosti patřily 
přesleny, používané jako setrvačník na vřeteno při soukání nití z rost
linných a živočišných vláken. O další úpravě látek na oděvy svědčí 
železné jehly. Sídla sloužila při šití obuvi, kostěné proplétáčky při ple
tení z lýka, zejména při zhotovování lýkové obuvi — laptí. К přibru- 
šování kovových a kostěných nástrojů sloužily různé druhy kamenných 
brousků. Z toaletních předmětů lze uvést zlomky hřebenů a zbytky 
železných zavíracích břitev. S obydlími souvisely nálezy klíčů. Zastou
peny jsou hákovité i otáčivé typy. Jejich výskyt souvisí s rozvojem 
soukromého vlastnictví a s potřebou chránit je před zcizením.

Již z tohoto stručného výčtu vidíme poměrnou mnohostrannost vy
bavení slovanských domácností na Pohansku; ve skutečnosti však byla 
ještě mnohem bohatší, neboť dřevěné vnitřní zařízení obydlí se nám 
nezachovalo.
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ZÁVĚR

Hradisko Pohansko u Břeclavi se postupně vynořuje z temna za
pomnění. Jestliže před půlstoletím prozrazoval pouze romantický název 
dávné povědomí lidu o někdejším významu tohoto místa skrytého 
v lužních lesích a vedl-li první odborný průzkum před necelými čtyři
ceti lety к hypotéze, že šlo o velkomoravské opevnění, pak teprve 
archeologický výzkum posledních let způsobil, že Pohansko se stalo 
známé odborníkům, archeologům a historikům v celé Evropě, kteří sc 
na něm již několikrát shromáždili a diskutovali o problematice raně- 
středověkých, zejména slovanských dějin. Stále více vchází tento pa
mátník naší národní minulosti i ve známost našeho lidu, jak o tom 
svědčí četní návštěvníci, jimž je tento katalog určen.

Výzkum nejen potvrdil, že tu bylo důležité velkomoravské hradisko, 
ale prokázal i dávné osídlení tohoto místa a jeho širšího okolí Slovany. 
Skýtá možnost postupně. rekonstruovat obraz života slovanských oby
vatel od dob jejich příchodu přes vytvoření prvního státního útvaru 
na našem území — Velké Moravy — až к začlenění této oblasti 
do rámce českého státu v 11. století. Je to období rodícího se a postup
ně se upevňujícího feudálního řádu. Je-li nástup feudalismu v prostředí 
bývalého západořímského impéria poznamenán úpadkem a rustikal i- 
zací kultury, v prostředí slovanských národností znamená feudalizace 
spojená s vytvářením prvních státních celků kulturní vzestup ve srov
nání s tím, co bylo u Slovanů dříve. Objevy na Pohansku podávají 
názorný obraz toho, jak slovanská kultura, původně jednoduchá a bar
barská, postupně vstřebávala starší tradice jižnější kultury římské a na
pojovala se jako rovnocenný partner na význačná kulturní centra teh
dejšího světa.
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DIE SLAWISCHE VERGANGENHEIT 
DES BURGWALLS POHANSKO

ZUSAMMENFASSUNG

Der Burgwall Pohansko bei Břeclav (Lundenburg), der sich 
im Überschwemmungsgebiet von Thaya auf einer Fläche von 28 ha 
erstreckt, ist in der Zeit des Grossmährischen Reiches, im 9. Jahr
hundert, entstanden. Die slawische Besiedlung ist aber in seinem Areal 
schon vom 5. bis zum 11. Jahrhundert durch archäologische Funde 
belegt. Grabungen dieses Burgwalls werden von Institut für Vorge
schichte der Philosophischen Fakultät der J. E. Purkyne-Universität 
in Brünn seit dem Jahre 1959 durchgeführt. Die wichtigsten Grabungs
ergebnisse sind wie folgt:

Der Wall, der mehr als 2 km lang und jetzt noch über 3 m hoch ist, 
enthielt eine gut erhaltene Mauer aus Bruchstein, die durch einen Block 
aus gebranntem Ton verbunden wurde, dahinter befindet sich ein stu
fenartiger Lehmkörper der Befestigung, der sich auf der Innenseite 
auf eine hölzerne mit Pfählen verstärkte Wand stützte und der auf 
einem hölzernen Rost lag. Die Versuchgrabungen des Walles zeigten, 
dass seine Konstruktion nicht überall gleich war. Gräben wurden nicht 
entdeckt; ihre Funktion übten die Flussarme der Thaya aus.

Die Kirche, derer gut erhaltene Fundamente im nordwestlichen Teil 
des Burgwalls, an der Stelle des quadratischen, durch Palisade ge
schützten Baumes (vielleicht handelt es sich um einen Heidentempel) 
entdeckt wurden, war 18,6 m lang und 7,2 m breit. Sie wurde während 
der Wirkung der byzantinischen Mission in Mähren nach dem Jahre 863 
in drei Phasen erbaut: zuerst das Schiff mit der Apsis, dann der Nartex 
und endlich ein Zubau. Die Wände waren aus Stein, verputzt, im Innern 
mit farbigen Fresken verziert. Die Kirche ist indirekt durch das Grab
inventar der umliegenden Beisetzungen datiert. Sie wurde während 
des 10. Jahrhunderts zerstört. Es handelte sich um die sg. Eigenkirche.

Das Gräberfeld rund um die Kirche enthielt 408 verschieden ausge
stattete Gräber, ln den reichsten Männergräbern fand man eiserne 
Schwerter, Äxte, Sporen, in den Frauengräbern goldene und silberne
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Ohrringe, Fingerringe, Knöpfe und Perlen. Die Gräber kann man vom 
letzten Drittel des 9. bis zur Hälfte des 10. Jahrhunderts setzen. Auch 
wenn es sich um einen christlichen Friedhof handelte, waren hier 
manche Spuren von den heidnischen Uberlebseln aufgefunden. Es lag 
hier wahrscheinlich das Gräberfeld einer privilegierter Gruppe vor, die 
aus 80 — 90 Menschen bestand, vielleicht die Bewohner eines fürstlichen 
Gehöftes.

Das fürstliche Gehöft, das im nordwestlichen Teil des Burgwalls ent
deckt wurde, hatte eine fast quadratische Form und war durch eine 
Palisade befestigt. Die gegenseitige Beziehung einiger Teilen der Pali
sade, ihre Beziehung zu der Kirche und den Gräbern zeigen, dass das 
Gehöft in zwei Phasen erbaut wurde. Die erste Phase lag zwischen dem 
Ausgang des 8. und dem Anfang der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts, 
die zweite Phase nach den sechziger Jahren des 9. Jahrhunderts und 
ging wahrscheinlich noch im 9. Jahrhundert unter, weil die jüngeren 
Palisadenrillen durch grossmährische Gräber zerstört sind. Im Gehöft 
wurden 8 Bauten mit einer Untermauerung und mit Streifen gegossener 
Mörtelfussböden entdeckt; die Öfen waren aus Stein oder Ton. Ausser 
diesen Objekten wurden noch Grubenwohnungen und Pfostenbauten 
festgestellt. Von den Produktionsobjekten wurde ein Eisenschmelzofen 
und einige Ausheizherde ausgegraben. — Ausser dem fürstlichen Gehöft 
kamen auf dem Burgwall einige unbefestigten Gruppen von Siedlungs
objekten zum Vorschein, die auf eine relativ dichte Besiedlung der 
ganzen Fläche des Burgwalls liinweisen.

Ungefähr in der Mitte des Burgwalls wurde ein Brandgräberfeld 
aus dem 6.-8. Jahrhundert blossgelegt. In 26 entdeckten Gräbern war 
die Keramik des Prager- und von jüngeren Typen und sehr wenige 
Eisengegenstände vorhanden. Dieses Gräberfeld ist ein Beweis für die 
Besiedlung des Areals von Pohansko seit der Zeit der slawischen Ex
pansion.

Vorburgen wurden nördlich und südlich von der Befestigung er
mittelt. Bei den Rettungsgrabungen wurden darauf Gräber und Sied
lungsobjekte aus dem 9, —10. Jahrhundert entdeckt. Die Gräber weisen 
starke heidnische überlebsei auf und ihr Inventar ist arm (Keramik, 
bronzener Schmuck, eiserne Messèr, Feuerstähle usw.). Die Siedlungs
funde weisen auf die einfache bäuerliche Lebensweise der Vorburgs
bewohner und auf die Verbreitung des Handwerks (Funde der Hand
werksinstrumente, vor allem der holzverarbeitenden) hin. Die land
wirtschaftliche und handwerkliche Produktion wurde auf die Befriedi
gung der Bedürfnisse der Burgwallbesiedlung eingestellt.
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Die durch Grabungen erworbenen Funde ermöglichen uns, das Le
bensbild der Burgwallbesiedlung teilweise zu rekonstruieren. Vertreten 
ist hier die Landwirtschaft (Sichel, Sense, Hacke, Pflugrute, Weinbauer
inesser, Mühlsteine), die Viehzucht (Knochenreste, Schafwollschere, 
Striegel, Sporen), von der handwerklichen Tätigkeit die Eisenverhüttung 
(Fund eines Eisenschmelzofens und viele Eisenschlackstücke), das 
Schmiedehandwerk (Ausheizherde, Axtbarrep, Schleifsteine, häufige 
Eisenerzeugnisse), Goldschmiederei (Tiegel, Goldrohstoff, Halbfabrikate 
von einem Ohrring und Kreuz usw.), Holzbearbeitung (Äxte, Bohrer, 
Schnitzeisen usw.), Lederbearbeitung' (Lederreste, Ahlen) und Knochen
bearbeitung (verschiedene Knochenerzeugnisse, oft verziert). Eine be
merkenswerte Fundgruppe bildet der Schmuck: prunkvolle Ohrringe, 
Knöpfe, Fingerringe byzantinisch-orientalischen Gepräges und auch der 
einfache Schmuck donauländischen Ursprungs), weiter die Bewaffnungs
und Ausrüstungsgegenstände (Schwerter, Äxte, Lanze, Pfeilspitzen, 
Sporen und Garnituren von Schnallen, Schlaufen und Riemenzungen) 
und schliesslich das Hausgerät (Keramik, Eimer, Feuerstähle, eiserne 
Schalen, Spinnwirteln, Knochcnahlen, Kämme, Schlüssel usw.). Alle 
diese Funde, die einen Bestandteil der sg. toten Kultur bilden, zeigen 
die vielseitige Tätigkeit der Burgwallbewohner und ihr hohes kulturelles 
Niveau.

Die Ausgrabung auf Pohansko enthüllen immer mehr die Bedeutung 
dieses Ortes in der slawischen Vergangenheit der hiesigen Gegend. Sie 
ermöglichen eine Rekonstruktion der Lebensweise seiner Bewohner 
seit der Zeit der slawischen Expansion im 5.-6. Jahrhundert über die 
Gestaltung des ersten staatlichen Gebildes auf unserem Gebiet — des 
Grossmährischen Reiches — bis zur Eingliederung dieses Gebietes in 
den Rahmen des böhmischen Staates im 11. Jahrhundert.
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