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К PREHISTORII A PR OTO HI STO R 11 
BŘECLAVI 

Bořivoj Dostál

Má-li archeolog vylíčit pravěkou minulost některé současné obce, 
stojí vždy před nevděčným úkolem vtěsnávat obraz vývoje poznatelného 
pouze v širších geografických rámcích a odehrávajícího se v jemu blíže 
neznámých jednotkách (loviště tlup a rodů, teritorium osady, rodu, sku
piny velkorodin apod.) do Prokrustova lože obecního katastru, který je 
výtvorem správních opatření moderní doby. Tyto úpravy nemají nic spo
lečného se starším historickým vývojem, tím méně pak s vývojem pra
věkým. Na druhé straně je však určení rozsahu přirozených ekonomicko- 
společenských areálů rovněž problematické, neboť jednak se v průběhu 
doby měnily (např. lovecký či pastevecký rod potřeboval ke své obživě 
větší území než rod zemědělský), a jednak můžeme k jejich vymezení 
dospět pouze soustavným archeologickým průzkumem regionu a namá
havou rekonstrukcí geografického rázu krajiny v minulosti (tj. zjištěním 
pravděpodobného rozsahu lesů, bažin, stepi, obdělávaných ploch na zá
kladě bonity půdy atd.),1) která je nemožná bez široké kooperace řady 
vědních oborů. Zůstane tedy i v této práci břeclavský katastr oním umě
lým rámcem výkladu, i když k dokreslení situace bude v některých pří
padech použito nálezů ze sousedních katastrů. Záměrně však není využí
váno veškerého archeologického materiálu z Břeclavska, neboť práce by 
se tím příliš rozrostla. Pokládal jsem za nutné říci k tomuto omezení ně
kolik úvodních slov, aby mi nebylo vytýkáno vytrhávání nálezů ze sou
vislostí, o nichž jsem sám přesvědčen.

Přírodní prostředí

Břeclavský katastr tvoří poměrně úzký útvar (šířka asi 5 km) pro
tažený od severu k jihu (délka přes 15 km). Leží v rovinaté nížině, jejíž 
výškové rozdíly kolísají mezi 167—154 m nadmořské výšky. Západní hra-
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Obr. 1. Břeclav. Geologická mapa okolí. — Podle návrhu dr. F. Němce kreslil A. Šik
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ni ci katastru tvoří z větší části starý tok řeky Dyje, v ostatních směrech 
je hranice umělá.

Nejmladší geologická historie Břeclavi a jejího nejbližšího okolí je 
charakterizována ukládáním pliocénních hornin, tj. panonu, pontu, po
případě levantu (obr. lj. Zatím co panon je tvořen ve své nejvyšší části 
zelenošedými jíly s vložkami uhelných jílů a lignitu, jsou pro pont typic
ké pestré jíly. V obou formacích se místy nacházejí též rozlohou omezené 
čočky písků. Panon se vyskytuje po celé popisované oblasti, kdežto pont 
se nachází pouze na pokleslé kře šternberského zlomu (obr. 1), který 
v tomto území byl v činnosti až po ukončení pontské sedimentace. V již
ním okolí Břeclavi je uloženo v nadloží panonu i pontu diskordantně a 
transgresivně souvrství štěrků prokládaných, popřípadě střídajících se 
místy s vrstvami písků. Štěrkové valouny mají převážně velikost 2—4 cm, 
maximálně 10 cm. Jsou většinou dobře opracované. Skládají se hlavně 
z křemene, křemenců, vzácně z krystalických hornin a rohovců. Písky 
jsou jemné až hrubozrnné, šedé nebo žlutě až rezavé zbarvené, převážně 
křemité, místy slídnaté. Mocnost celého souvrství se pohybuje v břeclav- 
ské oblasti od 2,5 do 13 m, přičemž se velmi rychle mění, a to i na po
měrně krátkou vzdálenost, což je ve shodě s morfologií povrchu, na kte
rém se tyto vrstvy usazovaly a jehož drobné nerovnosti tak vyplnily. Nej
větší mocnosti se nacházejí západně Pohanská. V nejbližším okolí vy- 
kopávek byla zjištěna mocnost tohoto souvrství 6,5 m, přičemž převlá
dajícím materiálem je zde štěrk. Souvrství bylo původně pokládáno za 
kvartérní. V současné době2} je řazeno к levantu(?). Jedná se pravděpo
dobně o fluviatilní sedimenty usazené tokem směřujícím do pliocénního 
jezera, nacházejícího se v oblasti jihovýchodně odtud. Kvartérní usazeni
ny, jejichž mocnost nepřesahuje 14 m, jsou tvořeny v převážné části po
pisované oblasti štěrky a písky, jež jsou podobné sedimentům levantským. 
Především v jižní části území se nachází mimo to též jílovité a písčito- 
jílovité usazeniny, jež obdobně jako písky a štěrky jsou naplaveninami 
recentních toků, především řeky Dyje. Nejvyšší část kvartéru tvoří již jen 
zvětralé půdy.3)

Říční náplavy dávají půdu bohatou na vegetaci a vhodnou pro ze
mědělství. Počátky zemědělské výroby a rozsah kultivované plochy byly 
určovány vodním režimem řeky Dyje, která v minulosti často měnila své 
koryto, vytvářejíc množství ramen a bažin napájených každoročními zá
plavami. Velikost záplav byla ovlivňována i řekou Moravou, tvořící vý
chodní hranici sousedního plochého katastru lanžhotského, na němž se 
Dyje do Moravy vlévá. V době záplav se značná část katastru měnila 
v rozsáhlé jezero, takže jenom zvýšené polohy, tzv. hrúdy, zůstávaly vhod
né pro trvalé osídlení a obdělávání. Rozsah inundace se však v minulosti 
z různých příčin (výkyvy podnebí, vymýcení lesů na horních tocích řek 
aj.J měnil, o čemž nejlépe svědčí stopy po sídlištích v terénech dnes inun- 
dováných (např. jižní předhradí PohanskáJ.

Dnes je severní polovina katastru přeměněna v souvislá pole, kde 
sice mohou zrak potěšit lány vlnícího se obilí, zelené plochy cukrovky, 
kukuřice a jiných monokultur, zanedlouho však pohled na nesmírnou ro
vinu unaví. Zato však jižní část katastru, která je ještě dnes ovládána 
Dyjí a Moravou a jejich záplavami, skrývá nesčetné přírodní krásy. Bujný
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porost listnatého lužního lesa přecházejícího místy v prales, protkaný ra
meny Dyje, jezírky a bažinami, se tu střídá se svěže zelenými lukami, 
zdobenými bizardními tvary ojediněle stojících staletých dubů. Vedle 
uměle pěstovaných stád zvěře — jelenů, srnců, daftků, divočáků — je 
tato oblast přirozenou rezervací původní květeny a zvířeny. V minulosti 
měla i severní část katastru, zejména v okolí Dyje, shodný ráz.

Paleolit a mezolit

V paleolitu — starší době kamenné (RÜ0 000—10 000 let před 
n. l.j se nacházelo území dnešní Břeclavi přibližně ve středu asi 300 km 
širokého průchodního prostoru mezi západní a východní Evropou, který 
zůstával volný i v době největšího rozšíření skandinávského a alpského 
ledovce. Blízkost ledovců, jejich postupy a ústupy, ovlivňovaly bezpro
středně klima, porost a zvířenu, za níž přicházely i lovecko-sběratelské 
tlupy a později rody prvních lidí. Přicházely od západu i od východu, 
přinášely s sebou první kulturní poznatky z obou sfér a rozvíjely je na 
našem území, nacházejíce zde dobré životní podmínky. V severozápadní 
části břeclavského okresu leží na svazích Pavlovských kopců světoznámé 
stanice mladopaleolitických lovců mamutů — Dolní Věstonice a Pavlov. 
Jejich dlouholeté výzkumy poskytly nepřeberné množství štípaných ka
menných a kostěných nástrojů, přinesly doklady pozoruhodného paleoli
tického umění v podobě drobných plastik lidí i zvířat, odhalily pozůstatky 
obydlí i hrobů tehdejšího člověka. Z katastru Břeclavi samé však žádné 
paleolitické nálezy neznáme. Z toho přirozeně nelze vyvozovat, že tudy 
neprošla noha paleolitického lovce. Je docela dobře možné, že pozůstatky 
jeho činnosti zůstaly skryly pod holocénními náplavami a nebyly dosud 
objeveny. Není však též vyloučeno, že vodnatá Dyje činila své rovinaté 
okolí pro trvalejší lidské osídlení v diluviu nevhodným.

Teprve z mezolitu — střední doby kamenné (10 000—5000 let 
před n. l.j, která probíhala již v době poledové, v holocénu, shledáváme 
stopy lidského osídlení na Pohansku. Za tehdejšího vlhkého atlantského 
klimatu nebyly tu patrně přírodní podmínky příliš odlišné od dob dilu- 
viálních, ale změněné zdroje obživy a patrně i organizace společnosti 
umožňovaly člověku využívat i takových terénů. Mezolitický člověk byl 
stále ještě lovcem a sběračem, ale vyhynutí velké lovné zvěře způsobilo, 
že se musel orientovat na zvěř drobnější, ptáky a rybolov. Velké lovec
ké rody s relativně pevnými tábořišti se musely rozpadnout na menší 
skupiny, které mohl uživit lov na drobnější zvěř. Život lidí se stal pohyb
livější. V honbě za obživou pronikali i na místa dříve nenavštěvovaná. 
Stopy po jejich pobytu jsou nepatrné a vzácné, neboť šlo pouze o pře
chodná přístřeší a ohniště, jejichž zbytky se mohly zachovat jen za výji
mečných okolností pod holocénními náplavami. Tím vzácnější je zmíněný 
nález z Pohanská. Jde o zbytky dvou sídelních objektů vymezených roz
hozenými kamennými nástroji drobných tvarů. Chybí však mikrolity pra
videlných geometrických forem. Mezolitické objekty z Pohanská před
stavují druhý stratifikovaný objev z této doby z Moravy.4)
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Neolit a e neolit

V n e o 1 i t u — mladší době kamenné (5. až pol. 3. tisíciletí před n. 1.) 
prošlo lidstvo důležitými hospodářsko-společenskými proměnami, jejichž 
souhrn bývá označován jako neolitická revoluce. Její podstata spočívala 
v přechodu od výlučně kořistnického způsobu získávání obživy z přírody 
к způsobu výrobnímu, tj. od lovu a sběru к zemědělství a chovu dobytka. 
S tím byly spojeny i důležité změny v hmotné kultuře. Objevuje se první 
keramika, hlazené a vrtané kamenné nástroje, které umožňovaly zpraco
vání půdy, klučení porostů a dokonalejší zpracování dřeva jak při stavbě 
obydlí a lodí, tak při výrobě různých nástrojů a potřeb, rozvinula se tex
tilní výroba z vlny zvířat i rostlinných vláken a následovaly další prů
vodní jevy v ekonomické, ideologické i společenské oblasti. К uvedeným 
změnám došlo nejdříve na Blízkém východě, kde se vyskytovaly divoce 
jak obiloviny, tak zvířata vhodná к ochočení a pěstování. Odtud se neo
litická civilizace šířila vlnovitě do Evropy a její nositelé osídlovali pře
devším nejúrodnější kraje se sprašovými půdami. Podíváme-li se na ma
pu neolitického osídlení Moravy,5] vidíme, že se koncentruje ve středních 
částech země a celému dolnímu Pomoraví a Podyjí se vyhýbá. Zřejmě byla 
tato oblast za tehdy vládnoucího atlantského klimatu příliš ohrožována 
záplavami, než aby byla vhodná pro zemědělce. Proto asi jsou neolitické 
nálezy na břeclavském katastru skrovné a svědčí jen o procházení, popří
padě krátkém pobytu člověka: několik ojedinělých nálezů, kamenných 
nástrojů (kopytnatý klín, 2 sekery, sekeromlat — tab. 1:7—9), sklad 
polotovarů kamenných seker a jedna pozdnělengyelská jáma. Nedostatek 
neolitických nálezů sotva může být projevem mezery v bádání, neboť 
břeclavské okolí patří к nejlépe prozkoumaným oblastem, a eneolitem po
čínaje můžeme tam v nálezech sledovat nepřerušený tok pravěkého vý
voje. Je tedy pravděpodobné, že kdyby tam bylo neolitické osídlení za
stoupeno v takové míře jako ostatní kultury, bylo by v přiměřené míře 
i registrováno.

Sklad polotovarů kamenných nástrojů byl nalezen v opuštěném pís
kovišti v trati Šibenice, asi 300 m západně od ohbí silnice Břeclav—Brno. 
Nacházel se v jamce asi 50—60 cm pod povrchem. Obsahoval šest kusů 
plochých kamenů, hrubě přitesaných do podoby seker lichoběžníkovitého 
tvaru o velikosti 17—33 cm (tab. I :1—6]. Podle doc. dr. J. Štelcla jsou 
zhotoveny z aktinolit-amfibolitické břidlice, která pochází nejpravděpo
dobněji ze severní Moravy (Sobotínsko) nebo Slezska (Rychlebské hory 
i Hrubý Jeseník].6) Depot je zajímavým příspěvkem к otázce počátků 
obchodu a specializace některých prací vyžadujících zvláštních znalostí 
již v hluboké minulosti. Dosavadní studium těchto otázek ukazuje, že to 
byl právě sklonek mladší doby kamenné, kdy se vytvořily předpoklady 
pro vznik dálkového obchodu.7)

Obsah porušené pozdnělengyelské jámy z písečníku v Předních Čtvrt
kách, charakterizovaný pozdními již nepomalovanými střepy, hlásícími 
se tvarově do okruhu moravské malované kultury,8] nasvědčuje, že к pro
nikání neolitických lidí na území Břeclavi docházelo až na sklonku neoli
tu. Tehdy se totiž začala projevovat i klimatická změna: nastávalo sušší 
subboreální podnebí, které vedlo к vytvoření suchých ostrůvků na zvý
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šených místech v bažinatém terénu dolního Pomoraví a Podyjí. Na sklon
ku neolitu dochází též к zvýšení významu chovu dobytka, který umožňo
val hospodářsky využívat míst méně vhodných pro čistě zemědělská spo
lečenství.

V eneolitu — pozdní době kamenné, popřípadě době měděné — 
(2. pol. 3. tis. — poč. 2. tis. před n. 1.) zmíněné klimatické a ekonomické 
změny vrcholí. V hmotné kultuře se vzácně projevuje nový materiál — 
kov, především měď a zlato, vyskytující se v přírodě v ryzí formě. Jestliže 
rozvoj chovu dobytka vedl к první velké společenské dělbě práce mezi 
pasteveckými a zemědělskými kmeny, pak objev a zpracování kovů za 
čalo vytvářet předpoklady к druhé velké společenské dělbě práce — 
oddělení řemesla od zemědělsko pastevecké prvovýroby. Tím se samo
zřejmě vytvářely předpoklady pro narůstání významu směny. Prvními ko
vovými výrobky byly převážně šperky (vlasové kroužky, korálky, jehlice) 
a zčásti zbraně (dýčky, sekeromlaty). Většina pracovních nástrojů i zbra
ní zůstala nadále z kamene. Jeho opracování se však velmi zdokonalilo 
a v kameni jsou často napodobovány předlohy (vějířovitě rozšířená ostří, 
hranění boků apod.J. Též v keramice se objevují nové tvary, zejména 
džbánky a poháry. Mezi kultovními předměty postupně mizí ženské sošky 
typické pro neolit. Souvisí to patrně s přechodem od matriarchátu к pat
riarchátu, který je charakteristický pro pastevecká společenství.

Ve starším a středním eneolitu, kdy si ještě podrželo u domácích kul
tur značný význam zemědělství, známe z břeclavského katastru stále ještě 
málo nálezů. Je to pouze sídlištní jáma vykopaná u bývalé prachárny ve 
Staré Břeclavi, patřící kultuře nálevkovitých poháru, která náleží к nej
staršímu horizontu našich eneolitických kultur a vyvinula se snad na zá
kladě některé ze skupin středoevropských kultur lengyelských. Jáma ob 
sahovala rozpadlou amforu a pohár zdobený dvěma řadami kolkovaných 
trojúhelníků pod okrajem (tab. I : 10j.9) Též na severovýchodním před- 
hradí Pohanská se v sídlištní vrstvě našel zlomek nálevkovitého poháru 
a střep s plastickou klikatkou (obr. 3 :1—3), střepy zdobené přesekáva- 
nými lištami a řadami kruhových důlků a střepy pokryté ornamenty 
z půlobloučkovitých kolků (obr. 3:5—6), odpovídající středoeneolitické 
kultuře kanelované, zejména její poslední fázi označované jako bošácký 
typ.10} Z blíže neoznačené polohy břeclavského katastru pochází zlomek 
kamenného obuchu, řazený ke kultuře šňůrové,11) a téže, popřípadě jiným 
eneolitickým kulturám lze přičíst i novější nález kamenného obuchu 
z Poštorné s náznaky hránění při ostří (tab. I : 11).

S ojedinělými staršími eneolitickými nálezy kontrastuje svou veli
kostí a množstvím nálezů pohřebiště nejmladší eneolitické kultury zvon- 
eovitých pohárů, objevené v pískovně na Zvolencícli a na obecním past
visku jižně Staré Břeclavi. Od roku 1922 do současné doby tam byly občas 
zkoumány (někdy jen zachraňován inventář) žárové i kostrové hro
by12), jejich celkový počet nelze odhadnout. V muzejních fondech 
je však odtud uložena více než stovka nádob, což ukazuje na značný roz
sah pohřebiště. Jde o krásné hnědočervené leštěné poháry zdobené pásy 
husté kolkované výzdoby vyplněné bílou inkrustací (tab. II :1 vlevo) a 
mísy s rozšířenými okraji — tvary dříve v našem eneolitu neznámé, svěd
čící o invazním charakteru této kultury. Zformovala se na Pyrenejském
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poloostrově a její nositelé — bojovní pastevečtí lukostřelci (v jejich 
hrobech jsou nalézány kamenné šipky a destičky, chránící zápěstí před 
úderem tětivy) pronikli do celé západní a části střední Evropy. Tito pas
tevci žili vedle domácího zemědělského lidu, který si patrně podmanili, 
hospodářsky pak využívali též oblastí, kterým se zemědělci vyhýbali. Tak 
si můžeme vysvětlit, proč právě na břeclavském katastru, dříve jen ne
patrně osídleném, po nich máme hodně památek. Původní nomádi bez 
pevných sídel se však časem začali usazovat, mísit se s místním obyva
telstvem a orientovat se na zemědělství. Projevuje se to mimo jiné v tom, 
že zvoncovité poháry časem ztrácejí výzdobu, nabývá na nich převahy 
černá barva a zatlačuje je do pozadí tzv. průvodní keramika hrnkovitých 
a džbánkovitých tvarů tmavých odstínů (tab. II : 1 vpravo, 2), odvoditelná 
ze slavonsko-staronagyrévského okruhu Karpatské kotliny.13) Zánik kul
tury zvoncovitých pohárů můžeme vysvětlit právě splynutím s domácím 
obyvatelstvem a příchozími z jihovýchodu, od nichž její někdejší nositelé 
přejali jejich ekonomiku.

Výsledkem zmíněného asimilačního procesu je kultura časněúnětic- 
ká,14) která uzavírá vývoj našeho eneolitu a stojí na samém prahu doby 
bronzové. V Břeclavi je zastoupena nálezy z okolí pískovny v Předních 
Čtvrtkách. Ze tří kostrových hrobů prokopaných tam v roce 1952 pochází 
vedle poškozené amfory stlačený kulovitý hrnek s uchem nad okraj a 
opodál byl nalezen v sídlištní vrstvě roku 1961 další shodný hrnek (obr. 
2 :2).15) Zvláštní pozornosti si zaslouží téměř kulovitý džbánek s pásko
vým žlábkovaným uchem a protilehlým uchem z Břeclavska (obr. 2:1). 
Patří к nejstarším časněúnětickým typům, které mají neobyčejný význam 
pro řešení vzniku únětické kultury. Přimyká se totiž tvarově к starým 
nagyrévským formám a naznačuje, že v jihovýchodní části Moravy, odkud 
pochází více podobných nálezů, musíme počítat se silným nagyrévským 
ovlivněním.16 )

Doba bronzová

Po celou dobu bronzovou (1800—800 před n. i.) byl břeclavský ka
tastr plynule osídlen, i když s rozdílnou intenzitou. Ekonomika tohoto 
období je založena na zemědělství a chovu dobytka, společenská organi
zace na rodech sestávajících z patriarchálních rodin a sdružujících se 
v rodové svazy a kmeny. Proti kulturní změti v eneolitu se vývoj více 
stabilizuje a vychází převážně z domácích kořenů, i když se naše země 
stávají součástí velkých kulturních okruhů (zejména počínaje střední 
dobou bronzovou) s centry v sousedních zemích. Novým materiálem, 
umožňujícím výrobu dokonalejších nástrojů byl bronz — slitina mědi a 
cínu — který postupně vytlačil z užívání kámen. Člověk již ovládl tavbu 
kovů z rud. Začali se vydělovat specialisté-řemeslníci (hutníci, slévači, 
kovotepci) a zvláštního postavení nabývaly ty rody a jejich stařešinové, 
kteří vlastnili rudná ložiska, znali tajemství zpracování kovů a používali 
zdokonalených kovových nástrojů. Umožňovaly jim zvyšovat produktivitu 
práce a životní úroveň jak cestou výrobní, tak cestou směny nebo i lupu 
se zdokonalenými zbraněmi. V důsledku toho začíná růst společenská di
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ferenciace, vyčleňuje se rodová aristokracie a místy zjišťujeme v hro
bech vskutku knížecí výbavu.

Starší doba bronzová (1800—1500 před n. 1.) je na břec- 
lavském katastru zastoupena nejhojněji nálezy kultury únětické. Tato 
kultura unifikovala vývoj na velkém území od středního Německa po ji
hozápadní Slovensko a od Dunaje do Velkopolsky. Je plynulým pokračo
váním kultury časněúnětické. Její nositelé vytvořili husté osídlení, takže 
z katastru jedné současné obce lze často registrovat několik jejích na
lezišť. Tak je tomu i v Břeclavi. Sídliště byla zjištěna na Štimberku, na 
Kopci u starobřeclavského hřbitova, dále v trati na Zvolencích a též 
v Předních Čtvrtkách.17) Sídliště nebyla soustavně zkoumána, takže 
o tvarech obydlí a různých zásobnicových jamách nemáme představy. 
Zato odtud známe obrovské hliněné zásobnice a mísy vedle hrnkovité a 
džbánkovité keramiky s vyleštěným povrchem, běžné i v únětických hro
bech, dále hliněné provrtané jehlance — podstavce к roštům či závaží, 
kostěnou jehlici, přesleny, parohové kladivo (tab. Ill :1—7) a jiné před
měty sídlištního charakteru. Na sídlištích se našly sklady bronzových 
předmětů, ukryté kdysi řemeslníky či obchodníky, kteří již neměli z růz
ných příčin příležitost je vyzvednout. U bývalé panské sýpky na Zvolen
cích se roku 1890 našla nádoba se 14 zcela Zachovalými náramky svinu
tými z dvojitého drátu, s jehlicí a spirálovými korálky (tab. IV :1).18) 
Podle šavlovitého prohnutí jehlice lze soudit, že depot patří sklonku star
ší doby bronzové. Druhý sklad z blíže neznámého naleziště obsahoval 
11 měděných kruhů — hřiven (průměr asi 15 cm) kruhového, trojhran- 
ného či vícehranného průřezu, zpravidla se žlábkem na vnitřní straně a 
s konci roztepanými a svinutými v očka (tab. IV :2J.19) Hřivny jsou po
kládány za jednu z forem, v nichž byla transportována kovová surovina. 
Vzhledem к analogiím ze Sýrie a Egypta, kde jsou datovány do 1. polo
viny 2. tis. před n. 1., nelze vyloučit, že šlo o jakýsi druh platidla. Vy
skytují se v celé střední Evropě, v hrobech vždy s vyspělými tvary úně
tické kultury. Na Moravě se koncentrují do střední a jižní části země. 
Právě bohaté depoty z Břeclavi, Poštorné, Kostic, Čejkovic, Prušánek a 
Hodonína, obsahující více než polovinu všech moravských hřiven, nazna
čují směr, odkud к nám přicházela měděná surovina, tj. ze středního Podu- 
nají.20) V souvislosti se sídlišti lze uvést ojedinělý nález kamenného se- 
keromlatu s obvodovým žlábkem (tab. Ill: 8), které byly používány při 
různých těžkých pracích.21)

Únětické pohřebiště bylo zkoumáno v trati na Zvolencích (1931,1934, 
1961).22) Kostry se nacházely ve skrčené poloze, lebkami к jihovýchodu. 
Byly u nich četné milodary, zpravidla nádoby — džbánky, hrnky, am- 
forky, misky, osudíčka, dále bronzové kličkovité záušnice, náramky 
z dvojitého drátu, trojúhelníkovité dýky a jehlice (tab. Ill :9—14, 17 až 
23). Druhé pohřebiště bylo zjištěno v pískovně v Předních Čtvrtkách 
(1952, 1961), jednak s hroby časněúnětickými a jednak se skrčenými 
kostrami bez milodarů,23) ale též se zničeným hrobem, obsahujícím osu- 
díčko se sedmi plastickými žebry (tab. 111:16), nasvědčující, že se tu 
pohřbívalo v pozdní fázi únětické kultury. Nález dvoukónického osudíčka 
s třemi výčnělky na okraji (tab. Ill : 15) a zlomků drátěných bronzových 
náramků ze zničeného kostrového hrobu v trati Šibenice signalizuje patr-

16



ně další pohřebiště. Únětická pohřebiště jsou dokladem vyvinutého a dů
sledně uplatňovaného pohřebního ritu, svědčícího o složitých nábožen
ských představách. Přísný řád v uspořádání hrobů svědčí, že na nich 
pohřbívalo několik patriarchálních rodin, které vytvářely skupinky hrobů 
či společné hrobky. Rozdíly ve vybavení hrobů prozrazují počínající ma
jetkovou diferenciaci. Rozmístění únětických pohřebišť, odpovídajících 
jednotlivým osadám, především v pahorkatinách a na mírných vyvýšeni- 
nách, nasvědčuje smíšenému hospodářství jejich nositelů — zemědělství, 
chovu dobytka, lovu a rybolovu,24) pro něž byly podmínky i na Břeclav-

Obr. 2. Břeclav. Časněúnětické hrnky (1 — z Břeclavska, 2 — z Předních Čtvrtí); 
zlomek bronzového srpu z Pohanská (3); depot mohylové kultury (4—6); náramek 
a sekerky ze střední až mladší doby bronzové (7—11), iužický okřín ze žárového 
hrobu ze Zvolenců (12); keramika horákovské kultury (13—16J. — Kresba: A. Šik 
(3—11) a S. Ševčík (1, 2, 12).
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sku. — Značná kumulace únětických pohřebišť (St. Břeclav, Lanžhot, 
Ladná, Kostice), jim příslušných osad a zmíněných depotů ukazuje na 
směr obchodních a kulturních styků s jihem a vymezuje zřejmě i oblast, 
kudy toto spojení procházelo.

Vývoj únětické kultury vyvrcholil na moravském území za přispění 
jihovýchodních složek (kultura madarovská, severopanonská, kisapostág- 
ská) v tzv. věteřovský typ, charakterizovaný odlišnou keramikou, změna
mi v pohřebním ritu (pohřby v sídlištních jámách a v nádobách) a výšin- 
nými opevněnými sídlišti, budovanými snad po vzoru jihovýchodní Evropy 
(mykénská oblast), odkud к nám pronikly některé importy. Na břeclav- 
ských únětických sídlištích pozorujeme v keramice jisté náběhy к formo
vání věteřovských tvarů: bezuchá amforka s prohnutým odsazeným hrd
lem a koflík se široce rozevřeným ústím (tab. V : 1, 2).25) Podobné tvary 
můžeme pozorovat i na blízkém lanžhotském pohřebišti. Zachovává ještě 
únětický ritus, ale jeho keramika prozrazuje silný vliv severopanonské 
kultury, která byla jednou ze složek podílejících se na formaci věteřov- 
ského typu.26) Věteřovský typ je vysloveně smíšenou kulturní skupinou, 
jež měla poměrně krátkou dobu trvání (kolem poloviny 2. tis. před n. 1.), 
podílela se však významně na formování středobronzové kultury mohy
lové. Jako příklad přechodných věteřovsko-mohylových tvarů je možno 
uvést z Břeclavska amforu s prohnutým hrdlem, vytaženým na okraji ve 
čtyři laloky, a s kulovitým spodkem, opatřeným na výduti třemi vypnuli- 
námi a jedním nízko položeným uchem (tab. V :3).

Střední doba bronzová ( 1500—1300 před n. 1.) je u nás 
charakterizována mohylovou kulturou. Na břeclavském katastru není za
stoupena výraznými celky, přítomnost jejích nositelů zde však dosvědčuje 
několik ojedinělých nálezů. Jde především o amforu s prohnutým hrdlem 
a čtyřmi vypnulinami na výduti (lab. V :5), pocházející ze žárového hro
bu ze Zvolenců, v němž byla i lužická keramika.27) Dále sem patří depot, 
z něhož se zachovala bronzová dýka, přeražená sekerka s postranními 
lištami, ještě únětického rázu, a náramek s rozšířenými konci (obr. 
2:4—6).28) Též ojedinělé nálezy čtyř bronzových sekerek a hladkého 
bronzového náramku (obr. 2:7—11) lze rámcově zařadit do střední až 
mladší doby bronzové. Sem též patří zlomek bronzového srpu z Pohanská 
(obr. 2:3). Četné nálezy mohylové keramiky a bronzů z okolních obcí — 
Ladné (džbán s vypnulinami — tab. V : 9, miska s laloky), Moravského 
Žižkova (amfora, šálek — tab. V : 8), Kostic (2 dýky — tab. V : 6, 7), 
Poštomé (hrotitý knoflík, zdobený náramek) spolu s uvedenými nálezy 
břeclavskými nasvědčují, že Břeclavsko bylo lidem mohylové kultury 
osídleno. Byl to lid převážně zemědělský, jehož kultura se z větší části 
vyvíjela na domácím základě. V jižní části Moravy položil základy více 
než půl tisíciletí se vyvíjející zemědělské kultury (nejméně do počátku 
HB, tj. kolem r. 1000 před n. 1.).

V mladší době bronzové (BD — HA, tj. asi 1300—1000 před 
n. 1.) zasáhla na Břeclavsko expanze lužické kultury, která vznikla a vy
víjela se především v dnešním Polsku a zaujímala též severní část našich 
zemí, kde trvala až do sklonku starší doby železné a příchodu Keltů 
к nám. V Polsku se shledávají doklady o jejím plynulém vývoji až ke 
kultuře historických Slovanů a spatřuje se v ní nejstarší postižitelná kul
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tura praslovanská. Expanzi lužické kultury na jih se dříve přičítal značný 
význam a spojovala se s etnickými pohyby velkého historického dosahu, 
jako pád říše Hetitů v Malé Asii, nájezdy mořských národů na Egypt a 
s expanzí Dórů do Řecka.24) Dnes se domníváme, že lužická expanze ne
měla takový dosah, nicméně jistý pohyb к jihu doložen je. V mohylovém 
prostředí jižní Moravy jej dosvědčuje několik lužických nálezů, к nimž 
patří i objevy v Břeclavi. Jde o žárové hroby ze Zvolenců (u dvora Pa
dělku), z nichž se zachovala okřínová popelnice (obr. 2:12) a velká 
mísa s uchem (tab. VI : 2) vedle zmíněné již amfory mohylového rázu 
(tab. V: 5), a jinou skupinu žárových hrobů, objevenou již roku 1893 
v pískovně u bažantnice u lesíka Breitenwaldu. Z uvedených žárových 
hrobů patrně též pochází dvouuché lužické osudí (tab. VI : 1). Jak v Břec
lavi, tak i na jiných jihomoravských a dolnorakouských lokalitách se 
však jedná jen o ojedinělé zásahy z oblasti kompaktního osídlení lužické 
kultury, často ve velatickém kulturním prostředí, což odporuje představě 
o velké lužické expanzi.30)

Základem vývoje v mladší době bronzové je na jižní Moravě kultura 
velatická, vycházející z mohylového prostředí ovlivněného lužickou kul
turou. Počet velatických nálezů v Břeclavi je značný, i když nebyl dosud 
v odborné literatuře registrován. Je to způsobeno tím, že u starších ba
datelů nebyla velatická kultura rozlišena a její nálezy byly označovány 
za lužické. Tím se také komplikuje zjišťování přesného místa původu 
jednotlivých nálezů; patrně však jde o Červinkou zmiňovaná „lužická“' 
naleziště na Zvolencích a u Breitenwaldu. Velatické střepy zjistil též 
V. Podhorský při výzkumu na Předních Čtvrtkách. Můžeme se tedy domní
vat, že v Břeclavi bylo jak velatické sídliště, z něhož pochází 10 krabic 
střepů uložených v Moravském museu v Brně, tak žárové pohřebiště, z ně
hož patrně pochází inventář uložený v mikulovském muzeu. Jde o hnědo- 
žlutou či šedohnědou leštěnou keramiku, zejména šálky s prohnutým 
hrdlem a s hráněným uchem převyšujícím okraj, s dnem někdy dovnitř 
promáčklým, kónický miskovitý hrnek s uchem nad okraj a hrnek soud
kovitý (tab. VI :4—8). Patří sem patrně i do šedočerna vyhlazené osudí 
s odlomeným hrdlem, úzkým dnem a s odraženými uchy na horní části 
výdutě se slabě znatelnou kanelací (muzeum Mikulov, inv. č. A/B 27). 
S velatickou kulturou též asi souvisí tyčinkovitý náramek s větvičkovitě 
zdobenými konci a středem (tab. VI: 9). Uvedené nálezy dokládají, že 
sídlištní areál ve Staré Břeclavi, který se zformoval na konci eneolitu, 
byl i v mladší době bronzové plně osídlen.

Starší doba železná

Z nálezů zůstává zatím nejasné, zda starobřeclavské sídliště existo
valo i v pozdní době bronzové (HB, asi 1000—800 před n. 1.), neboť od
tud neznáme nálezy kultury podolské, která je reprezentantkou tohoto 
období na jižní Moravě.3’) Avšak četné nálezy kultury horákovské 
(HC—HD, asi 800—500/400 před n. 1.) v témže prostoru svědčí spíše pro 
kontinuitu osídlení týmž lidem od mladší doby bronzové do rané doby že
lezné. V roce 1930 byly na Zvolencích prokopány I. L. Červinkou ploché

19



žárové hroby, obsahující popelnice přikryté miskami, a v jednom bylo 
i železné kopí. Většina popelnic měla baňatý tvar s nízkým válcovitým 
hrdlem (tab. VII :3—5, 6, 7). Jedna z nich byla zdobena tuhovaným kli- 
katkovitým ornamentem (tab. VII :6J. Jiným tvarem byla amfora s kó
nickým hrdlem a nálevkovitě rozevřeným okrajem (tab. VII :1). Žárové 
hroby ze Zvolenců jsou příkladem prostých plochých horákovských po
hřebišť.32) Horákovská kultura však zná i reprezentativnější typ hrobů 
mohylových s žárovými i kostrovými pohřby. Takové mohyly byly zjištěny 
a zčásti prokopány v lese při hranicích rakouské obce Bernhardstal, na 
jejímž katastru bylo zkoumáno několik chronologicky shodných mohylo
vých skupin, na základě jejichž inventáře označil R. Pittioni pozdněhal- 
štatskou skupinu dolnorakouských nálezů, jako Typus Bernhardstal.33] 
Z břeclavských mohyl s žárovými hroby se zachovala hruškovitá amfora 
s baňatým tělem silně zúženým ke dnu, vysokým kónickým hrdlem s mír
ně rozevřeným okrajem (tab. VI : 12), vysoká mísa a část šálku s ostře 
odděleným hrdlem a výrazným lomem na výduti (tab. VI : lij. S tímto 
mohylníkem patrně souvisí nález žárového pohřbu, učiněný při kopání 
pařezů v trati Pohansko (místo blíže neznámé); byl uložen v situle s kó
nickým hrdlem, zdobené na plecích prstovanými důlky (tab. VI : 10). — 
Horákovské sídliště bylo zachyceno rovněž na Zvolencích;34) pochází 
z něho miskovitý cedník, zlomek misky se zataženým okrajem a nožko- 
vitým dnem, tuhou leštěná hrncovitá miska a osudí (obr. 2:13—16). 
V Moravském museu v Brně je ještě uloženo několik krabic střepů z toho
to sídliště. V mikulovském muzeu je šálek s páskovým uchem, protlače
ným dnem, s vlešťovaným vzorem v podobě kříže uvnitř a nízká nádobka 
s kónickým hrdlem (tab. VII : 8, 9); o těchto nálezech není známo, zda 
pocházejí ze sídliště nebo z hrobů.

Horákovská kultura je první kulturou skutečné doby železné; železo 
se sice ojediněle objevilo už v pozdní době bronzové (HA, HB), na šper
cích, na větších předmětech jako inkrustace, masověji se však uplatňuje 
při výrobě zbraní, koňských postrojů a nástrojů teprve v horákovské kul
tuře. V jejím rámci se také začaly výrazněji projevovat ekonomické a 
společenské důsledky ovládnutí železa člověkem (sídla rodově kmenové 
aristokracie, její hroby aj.j. Břeclavské nálezy horákovské kultury mají 
velký význam a je škoda, že zdejší sídliště a pohřebiště z pozdní doby 
bronzové a starší doby železné (BD—HD) nebylo soustavně prozkoumáno. 
Je totiž nesporné, že sem zasahují vlivy dolnorakouské mladohalštatské 
kultury kalenderberské (HB—LB, 8.—4. stol. před n. 1.); někdy se břec
lavské halštatské nálezy stupně HB—HD řadí ke zvláštní větvi kalender
berské kultury, označované jako mikulovská skupina. Zhodnocením míry 
těchto vlivů by též břeclavská naleziště mohla při soustavném výzkumu 
přispět к řešení otázky vzniku horákovské kultury, zda totiž navázala 
více méně plynule na mohylovou složku velatické kultury,35) jak by se to 
zdálo podle sídlištní situace ve Staré Břeclavi, či zda se na jejím for
mování podílela výlučně kultura podolská.36) Není také jasné, zda se 
halštatská osada v Břeclavi dočkala konce halštatského období, kdy vý
chodně a západně našeho území vrcholí formování dvou významných po
litických a kulturních celků — Skytů a Keltů, jejichž vlivy později pro
nikly i к nám.
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Laténské období

Probíhá u nás v posledních čtyřech stoletích před n. 1. ve znamení 
nadvlády prvního historického národa na našem území — Keltů. Starší 
domácí obyvatelstvo sice zcela nevymizelo, ba dokonce si v odlehlejších 
oblastech ještě po nějakou dobu uchovávalo svou kulturu, podléhalo však

Obr. 3. Břeclav-Pohansko. Střepy kultury nálevkovitých pohárů (1—3) a kultury ka- 
nelované (4—6) ze severovýchodního předhradí; laténské střepy (7—9), zlomky náramků 
(10—12) a korálu (13); střepy římsko-provinciální keramiky (14—17); na kruhu točený 
střep z období stěhování národů (18) a v ruce hnětená keramika (19—20) z obj. 72. — 
Kresba: A. Šik.
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časem kulturní, jazykové a etnické asimilaci Keltů, kteří v průběhu 4. 
stol. před n. 1. vojensky dobyli značnou část střední Evropy a na svých 
válečných výpravách pronikali i do Itálie, na Balkán, do Podunají, ba 
i do Malé Asie. O tom, že Keltové к nám přišli jako dobyvatelé a tvořili 
zpočátku vojenskou okupační vrstvu, svědčí plochá kostrová pohřebiště, 
v nichž jsou mužské hroby vybaveny zbraněmi — meči, kopími, noži, 
štíty — a ženské hroby ušlechtilými ozdobami — náramky, nánožníky, 
korály, sponami. Takové hroby byly zjištěny ve Staré Břeclavi pod býva
lými sýpkami, na Zvolencích,37) ve městě u zámku a patrně i v pískovně 
ve Žlebech. Pocházejí z nich jednak bronzové náramky — 2 hladké s rý
hovanými konci a 1 vývalkovitý (tab. VIII : 4, 5) a černé, na kruhu vy
ráběné nádoby situlovitého, mísovitého a lahvovítého tvaru (tab. VIII : 
: 1—3, 6} ; našly se v nich též zlomky spon, pochvy meče, brousky. Velmi 
charakteristická je široká situla s rýhovaným povrchem z pískovny ve 
Žlebech (tab. VIII: 7). Názorný příklad hrobu keltského bojovníka lze 
uvést z Lanžhota-Padělků: obsahoval meč s pochvou a závěsem, kopí, 
železný náramek, 2 železné spony ze šatu a nádobu.38) Ojedinělé keltské 
hroby a sídlištní nálezy jsou známy i z Kostic a Ladné.

Keltové přinesli do našich zemí řadu vymožeností. Vynikli především 
jako železáři a kováři. Teprve za nich se stává železo vševládnoucím 
kovem ve výrobě i ve válce. Zavedli u nás používání hrnčířského kruhu. 
Byla na něm vyráběna keramika jak ze starobřeclavských hrobů, tak síd
lištní keramika zjištěná na Pohansku (obr. 3:7—9); odtud známe též 
pestrobarevný skleněný korál a úlomky skleněných zdobených náramků 
(obr. 3:10—13), které jsou produktem vyspělého keltského sklářství. 
Jako zdatní obchodníci zavedli u nás Keltové mincovní systém, napo
dobující řecké vzory. Z Břeclavi známe dvě stříbrné keltské mince zdo
bené na líci hlavou, na rubu koníčkem a liliovitým motivem (tab. VIII : 8).

Přes vyspělé vojenství, řemeslnou výrobu a rozvinutý obchod, který 
se v pozdním laténském období soustřeďoval na opevněných střediscích 
městského rázu — oppidech, nevytvořili Keltové větší politické útvary. 
Tato skutečnost a pak vystavení jejich území dvojímu tlaku, od jihu ze 
strany římského impéria a od severu ze strany expandujících germán
ských kmenů, způsobilo, že se keltská moc kolem přelomu letopočtu de
finitivně zhroutila a nadvládu v jejich sféře získal zčásti Řím, zčásti Ger- 
máni. Zbytky keltského obyvatelstva se svými výrobními znalostmi žily 
však na našem území dále ještě po několik desítiletí či staletí, než pod
lehly definitivní germanizaci.

Římské období

Období římských vlivů zahrnuje v našich dějinách prvá čtyři staletí 
n. 1. Kolem přelomu letopočtu dosáhlo římské impérium Dunaje, vytvořilo 
jižně od něho řadu provincií (Raetia, Vindelicia, Noricum, Pannonia) a 
koncem 1. stol. n. 1. dunajskou hranici opevnilo — vznikl tzv. Limes ro- 
manus. Jeho součástí byly předsunuté vojenské stanice severně od Dunaje. 
Na Břeclavsku byla zkoumána taková stanice и Mušova, postavená X. 
římskou legií za císaře Marca Aurelia (161—180).39) Naše země však ne
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ovládali Římané, nýbrž germánské kmeny Markomanů a Kvádů, které 
к nám přitáhly na sklonku 1. stol. před n. 1. ze západu. Břeclavsko patrně 
patřilo do sféry kvádské. Jeho poloha při důležité severojižní cestě (zvané 
jantarová], která právě v době římské nabyla největšího věhlasu, jakož 
i skutečnost, že tam byla vybudována předsunutá římská stanice, nasvěd
čují, že hrálo ne zcela periferní úlohu v germánských politických uskupe
ních na našem území (Marobudovo, Katvaldovo, Vibiliovo, Vanniovo krá
lovství) i při taženích římských císařů do germánského prostředí, ať 
jako průchodiště římských vojsk, či nástupiště germánských bojovníků. 
Nálezy z doby římské známe téměř ze všech obcí sousedících s Břeclaví: 
z Poštorné (mince, hrob), Ladné (mince, sídliště, hrob), Moravského Žiž- 
kova (mince, sídliště), Lanžhota (sídliště), Kostic (sídliště).

Ze samého břeclavského katastru není římských nálezů mnoho, zato 
však pokrývají značnou část doby římské a ilustrují jeho etnickou i eko
nomickou situaci. Nejdůležitějším nálezem je žárový hrob rozkopaný při 
stavbě a úpravě letiště ve Staré Břeclavi v roce 1935. Obsahoval spodní 
část terinovité popelnice, dvě bronzové vendické spony, zlomky dvou 
importovaných římských nádob (pánve a sítka), roztavené úlomky skle
něných nádob a dva železné nože (tab. IX : 1—8). Podle tvarů spon, nožů 
i maxima výskytu importů pánvic a sítek lze hrob datovat do 2. poloviny 
až na sklonek 1. století n. I.40) — U hájku u letiště byly též při povrcho
vém sběru zachyceny stopy germánského sídliště. Prozrazují ho střepy 
tzv. barbarské keramiky, zdobené hřebenovými obloučky, nehtovými vry- 
py, čtverhrannými a trojúhelníkovitými otisky, mřížkováním aj., které lze 
rámcově datovat do 2.—3. stol. n. I.41] Můžeme tedy v tomto prostoru 
hledat hlavní areál osady z doby římské. Styk obyvatel břeclavského ka
tastru s římským impériem, ať přímo s Itálií či s provinciemi, je mnoho
stranně doložen. Vedle importovaných bronzových nádob, které pocházely 
převážně z Capuy, a zlomků skleněných nádob v popsaném žárovém hro
bě, svědčí pro obchodní styky nálezy římských mincí. Již roku 1886 byl 
v Břeclavi vyorán měděný antoninian císaře Aurelia (270—275) a půl- 
follis císaře Konstantina Velikého (306—337) a v roce 1887 se u Staré 
Břeclavi našel sestercius císařovny Julie Mammaey (zemřela r. 235).42) 
Na obchodní spojení s římskými provinciemi, především Pannonií, uka
zují nálezy střepů na kruhu vytáčené provinciální keramiky z jemně pla
vené hlíny, které se nacházejí porůznu v sídlištní vrstvě na Pohansku. 
Jsou to především úlomky z prstencovitě odsazených den nádob (obr. 
3 :15—17) a zlomek antického kahánku z šedé jemně plavené hlíny (obr. 
3:14), který by bylo možno rámcově zařadit do starší doby římské.43] 
V našem prostředí unikátní nález představuje dvouuchý džbán, získaný 
v Jungmannově ulici roku 1953. Má na kruhu točené baňaté tělo s dvěma 
vyhráněnými plochami, z nichž horní je zdobená šikmými pásy vpichů, 
má prstencovité dno, nízké hrdlo u ústí zesílené a opatřené uvnitř pře
pážkou s několika otvory. Ucha nasazená u ústí jsou kosočtverečného 
průřezu. Povrch je světle hnědý, pórovitý, lom cihlově červený (tab. 
IX :9). Pro jednoduché i dvouuché džbány s klenutou i hráněnou výduti 
lze najít četné analogie v porýnských i podunajských provinciích.44) 
Podle povrchového opracování bude náš exemplář patřit nejspíše do 
3.—4. století.
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Doba stěhování národů

Zahrnuje sklonek 4. a 5.—6. století. Germánské kmeny využívaly 
v mladší době římské hluboké hospodářské krize, která zachvátila řím
skou říši a neustále útočily na Limes. V důsledku toho muselo impérium 
v druhé polovině 3. stol. rezignovat na udržování dunajské hranice. Ger- 
máni se dostali do zesíleného pohybu po roce 375, kdy hunský kmenový 
svaz pronikl do černomořských stepí a vyvrátil tam říši Gótů, kteří za
čali ustupovat na západ. Tlak Hunů a Gótů uvedl do pohybu řadu dalších 
germánských i jiných kmenů, mimo jiné i kmenů slovanských, které v prů
běhu stěhování národů v podstatě obsadily svá historická sídla. Staré 
germánské kmeny na našem území byly bud decimovány, nebo asimilo
vány nově příchozími kmeny germánskými (část kvádských sídel zaujali 
Skirové a Herulové, všechny uvedené kmeny pak utrpěly porážku od 
Ostrogótů), jiné ze země odtáhly (např. Markomani odešli na jihozápad, 
kde dali vznik kmeni Bavorů). К nejdůležitějším germánským kmenům, 
které nově prošly naším územím, patří Langobardi, jejichž cesta z dol
ního Polabí do severní Itálie je objasněna historickými prameny. Lango- 
bardům je připisován hrob ze Staré Břeclavi-Ctvrtí, proti původním úda
jům patrně kostrový, z něhož se zachovala v ruce vyrobená mísovitá ná
doba zdobená širokými šikmými žlábky na výduti a na hrdle trojúhelníky 
omezenými rytými rýhami a vyplněnými trojúhelníkovitými kolky (tab. 
X :2). Tato výzdoba je typická jak pro langobardské hroby v Rugilandu 
a Pannonii, tak pro polabské hroby germánské a lze ji tudíž přičíst Lan
gobardům.45) Zda druhý kostrový hrob ze Čtvrtí, obsahující dvoukónickou, 
černou, na kruhu točenou nádobku, zdobenou v horní části výdutě pásem 
vlešťovaných až slabě vyrytých rýh, tvořících místy mřížku a místy kli- 
katku (tab. X :3), lze připsat Langobardům, je sporné, neboť jde o kera
miku vyráběnou patrně v pomoravských dílnách s římskoprovinciálními 
tradicemi. Jejich výrobky se pochopitelně mohly dostat do hrobu přísluš
níka kteréhokoliv kmene, který se v dané době na jižní Moravě zdržoval. 
Obě nádoby lze rámcově datovat do prvé poloviny 6. století.

Do období stěhování národů, nejspíše do 6. století, můžeme zařadit 
též poklad stříbrných šperků, z Poštorné.46} Obsahoval dvě plechové če
lenky, jednu hladkou, druhou zdobenou dvěma liniemi a klikatkou z vy
bíjených pukliček, tordovaný náhrdelník s roztepanými konci, zdobenými 
puncovanými trojúhelníky a opatřenými otvorem a háčkem к sepnutí, 
pečetidlovitý konec nákrčníku, tři páry náramků s rozšířenými a orna
mentovanými konci a stříbrný slitek (tab. X:l). Charakteristické jsou 
zejména náramky, jejichž původ je spatřován v černomořských dílnách 
a které byly v období stěhování národů nejrozšířenějším typem.47} Na 
východě byly shodné exempláře nalezeny spolu s paprsčitými sponami 
na Pastýřském hradišti; analogie čelenek jsou na Moščinském hradišti. 
Oba nálezové komplexy lze datovat do 5.—6. stol. Zda šlo v Poštorné 
o poklad ukrytý bohatým příslušníkem válečnické družiny, které byly 
nositeli četných pohybů v období stěhování národů, či o majetek řemeslní
ka, který se zabýval výrobou šperků, nelze rozhodnout. V každém případě 
je však poklad dokladem dalekých kulturních proudů, které v té době 
procházely i Břeclavském.
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Ze změti kmenů, které prošly v období stěhování národů našimi ze
měmi a většina z nich i komunikačně exponovaným Břeclavskem, zůstali 
na našem území trvale usazeni Slované, kteří asimilovali zbytky cizího 
staršího obyvatelstva. Příchod Slovanů do našich zemí neobjasňuje žádná 
historická zpráva. Pouze ze zprávy к roku 512 o tažení Herulů z Podunají 
do Skandinávie přes země osídlené Slovany, kterou můžeme vztahovat 
i na naše území, vyplývá, že Slované tu již na počátku 6. století byli. Zda 
však přišli náhle jako nová kolonizační vlna s vojenskou silou, či po
stupně infiltrovali snad po několik staletí mezi cizí obyvatelstvo a teprve 
během času nabývali převahu, není známo, i když druhá varianta se zdá 
pravděpodobnější. Svědčí pro to četné místní názvy hor a řek převzaté 
od staršího obyvatelstva v průběhu delšího mírového soužití, vlivy ger
mánské keramiky pozdní doby římské a stěhování národů na nejstarší 
slovanské keramice pražského typu a konečně i společný výskyt kera
miky pražského typu s „germánskou“ keramikou stěhování národů v ná
lezových celcích. S kontrolou důležitého komunikačního spoje severo
jižního směru v místech ztížených přechodů patrně souvisí kumulace na
lezišť s keramikou pražského typu v dolním Podyjí a Pomoraví.48) Tato 
kumulace zřetelně vyniká i na Břeclavsku. Jedno staroslovanské žárové 
pohřebiště, na němž bylo zachyceno 34 hrobů a 6 žárovišť (z toho v ně
kolika hrobech byly nádoby pražského typu — tab. XI : 1—4,6), bylo 
prozkoumáno v okolí pískovny v Předních Čtvrtkách;49) není vyloučeno, 
že bylo zčásti současné s tamějšími langobardskými hroby. Druhé žárové 
pohřebiště, obsahující též keramiku pražského typu (tab. XI : 7—9), je 
zkoumáno na Pohansku; dosud bylo objeveno 55 hrobů. Na Pohansku je 
keramika pražského typu i v sídlištní vrstvě a v objektech, kde v jednom 
(obj. 72) byl spolu s ní i střep šedé, na kruhu točené nádoby (obr. 3 :18). 
Třetí současné pohřebiště bylo zkoumáno v lese Trnava. Г ono leží na 
břeclavském katastru, jak ukázalo přesné proměření jeho polohy na mapě 
podle údajů R. Pittioniho; v literatuře figuruje pod lokalitou Lanžhot.50) 
Tyto nálezy ukazují, že v prostoru Břeclavi vznikla již v době nástupu 
Slovanů na našem území význačná sídlištní aglomerace, využívající 
к osídlení i terénů dnes pustých a předurčila tak tuto oblast к vytvoření 
význačného centra v období velkomoravském.

Doba hradištní — slovanská

Starší doba hradištní (7.—8. stol.)

Po ukončení stěhování národů bylo již Břeclavsko trvale osídleno 
slovanským obyvatelstvem. Staroslovanská žárová pohřebiště založená 
již v době stěhování národů ve Staré Břeclavi, na Pohansku a v Lanžhotě 
byla plynule používána až do sklonku 8. stol., jak na to ukazují vyspělé 
typy zdobených popelnic z některých hrobů (tab. XI : 5, 10—12). Stejně 
tak trvá i starohradištní sídliště na Pohansku, doložené zatím jen něko
lika objekty a nálezy v sídlištní vrstvě: vedle zdobené keramiky primitiv
ních tvarů je to starobylá ostruha s háčky (tab. XVI :2) a matrice na 
lisování hvězdicovitých závěsků к náušnicím (typ Čadjavica nebo Pastyr-
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Obr. 4. Stará Břeclav. Inventář velkomoravských hrobů. Hrob 1 (1—5) a hrob 6 (6—12) 
ze Zvolenců a hrob bojovníka (13—19) ze Čtvrtí. — Kresba: St. Ševčík.
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skoje — tab. XVI : 1). Starohradištní sídliště bylo objeveno též ve Štoglo- 
vě jámě v Poštorné.51 j Vliv Avarů, kteří kulturně i politicky ovládali Kar
patskou kotlinu té doby včetně jižního Slovenska, se na Břeclavsku pro
jevil jen nepatrně. Výjimečné postavení má pohřebiště v Dolních Duna- 
jovicích,52) jehož kostrové hroby jsou vybaveny litými kováními stejně jako 
současné hroby v Karpatské kotlině, avšak v Břeclavi samé, která je 
geograficky blíže avarské sféře, jsou projevy její kultury sporé. Odrážejí 
se např. na lité bronzové průvlečce s odlomeným kroužkem na tyčinkovi- 
tém týlu z Pohanská (tab. XVI : 3), avšak karolinské prvky na témže před
mětu jej přibližují к slovanské skupině ozdob blatnicko-mikulčického rázu 
z přelomu 8.—9. století.

Střední doba hradištní (9. až pol. 10. stol.)

Na přelomu 8.—9. stol. pozorujeme v archeologických pramenech 
důležitou změnu — přechod od žárového pohřbívání ke kostrovému, která 
souvisí s hlubokými proměnami ve společnosti moravských Slovanů. De
finitivně se rozkládá patriarchálně rodová společnost, roste majetková 
nerovnost, přerůstající v rozdíly třídní, objevují se vztahy závislosti. Bo
hatství se soustřeďuje v rukou kmenových knížat, která se obklopují dru
žinou bojovníků a sídlí ve svých opevněných dvorech. Knížata se svými 
družinami mezi sebou trvale zápasí a vytvářejí nová nadkmenová politic
ká sjednocení, zaujímající stále větší oblasti. Mocná knížata z rodu Moj- 
mírovců, která dovršují v třicátých letech 9. století sjednocovací státo
tvorný proces vytvořením tzv. Velké Moravy, se stávají známá i cizím 
letopiscům, z jejichž záznamů pak můžeme sledovat vládu jejich dy
nastie téměř celé století. Na knížecí a velmožské dvory přicházejí křes
ťanští misionáři, cizí vyslanci, kupci a řemeslníci. Přinášejí novou ideo
logii vyhovující rodícímu se feudálnímu systému, znalost písma, zděné 
církevní architektury, skvělé výrobky uměleckého řemesla, které jsou 
v našem prostředí přijímány a přizpůsobovány domácímu vkusu, a tak se 
vytváří svérázná velkomoravská kultura. Avšak nejen to; potřeby knížecí
ho dvora, družiny a církve jsou mnohostranné a veliké. Je třeba stavět 
mohutná opevnění hradišť, budovat chrámy, náročná obydlí družiníků a 
knížecí paláce, družina potřebuje válečnou výstroj a výzbroj, pro knížecí 
zásobárny a kuchyně je třeba množství kvalitní keramiky apod. Proto se 
rozvíjí řemeslná práce v mnoha výrobních odvětvích: hrnčířství, železář
ství, kovářství, tesařství, stolařství, koželužství atd.

Z velkomoravského období známe na břeclavském katastru dva sí
dlištní areály — ve Staré Břeclavi a na Pohansku, s nimiž vytvářejí větší 
sídlištní okruh velkomoravská pohřebiště v okolních obcích — Lanžhotě, 
(tab. XXIV), Moravském Žižkově (tab. XXIIIJ a Bernhardstalu,53) kores
pondující patrně se zemědělskými osadami, tvořícími vedle rozsáhlých 
předhradí vyživovací základnu současného hradiska na Pohansku.

Ve Staré Břeclavi byly velkomoravské hroby rozkopávány při těžbě 
písku na Zvolencích a ve Čtvrtích, tedy v místech osídlených soustavně 
od eneolitu. Pohřebiště má venkovský ráz. Projevují se na něm silné po
hanské tradice, zejména vybavování hrobů keramikou již značně vyspě
lou (obr. 5), což patrně souvisí s časným přechodem к řemeslné produkci

27



2

Obr. 5. Stará Břeclav. Inventář velkomoravských hrobů. Z hrobu 1 (8), 2—4 (4—6), 
5 (1, 2) a z porušených hrobů (3, 7, 9, 14—18, 22) ze Zvolenců a z porušených hrobů 
(10, 19—21) ze Čtvrtí. — Kresba: St. Ševčík.
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v hrnčířství, vyvolaným blízkostí hradiska a jeho potřeb. Nálezy kopí, 
seker a ostruh (obr. 4) naznačují, že tam byli pohřbeni i bojovníci.54) 
Zřejmě v příslušné osadě, jejíž stopy se našly na Kopci u hřbitova a s níž 
asi souvisí depot sedmi železných srpů,55) nežili jen prostí zemědělci, 
nýbrž se tu začala vyčleňovat též bohatší vrstva oprávněná nosit zbraň, 
nebo tu sídlili v nějaké správní či ochranné funkci příslušníci knížecí 
družiny. Velikost velkomoravského pohřebiště ve Staré Břeclavi nelze 
přesněji odhadnout; podle množství zachovaných nálezů pouze nesoustav
ně zachraňovaných lze soudit, že bylo poměrně rozsáhlé. Chronologicky 
zahrnuje tamější pohřebiště celé období velkomoravské a plynule pokraču
je v období mladohradištním. Zda tam kostrové hroby plynule navazovaly 
na žárové pohřby ze 6.—8. stol., nelze prokázat, i když je to pravděpodobné.

Druhý velkomoravský sídlištní areál v břeclavském katastru se roz
kládá v trati Pohansko. O tomto památníku velkomoravské minulosti mů
žeme dnes říci nepoměrně víc než o celém pravěku Břeclavská, díky 
tomu, že na Pohansku je prováděn od roku 1959 katedrou prehistorie fi
losofické fakulty university J. E. Purkyně soustavný výzkum pod vedením 
prof. dr. F. Kalouska.56) Známe proto odtud nejen nálezy, ale i cenné 
nálezové okolnosti, které obraz o minulosti nesmírně obohacují a vypo
vídací význam nálezů znásobují. I tu však leží vyřešení veškeré proble
matiky související s velkomoravským osídlením této oblasti ještě v bu
doucnosti. Výzkum se totiž zatím musel omezit jen na vlastní hradisko a 
na menší zjišťovací výkopy na volných částech předhradí; velké prostory 
jsou pro výzkum nepřístupné buď pro lesní porost, vlhkost terénu nebo 
jiné překážky. Dosavadní výsledky výzkumu nasvědčují, že oblast Pohan
ská byla sice obývána již v hlubokém pravěku (mesolit, eneolit, doba 
halštatská, laténská, <římská, stěhování národů — obr. 3, tab. VI: 10), 
avšak poměrně řídce, nesoustavně a patrně bez delší kontinuity, za
tímco v době velkomoravské tam intenzita a hustota osídlení neobyčejně 
vzrostla.

Hradisko Pohansko bylo vybudováno v terénu nepatrně zvýšeném nad 
inundaci Dyje, mezi jejími četnými rameny, tvořícími přirozenou ochranu 
(obr. 6, tab. XII :1). Plocha hradiska obnáší 28 ha. Jeho nepravidelně 
oválný tvar, typický pro nížinná hradiska, je vymezen dodnes dobře Za
chovalým válem přes 2 km dlouhým, 15—25 m širokým a místy až 3,5 m 
vysokým. Patří к největším opevněním ve slovanském světě. Kdy vznikl 
jeho název — Pohansko — je nejasné. Většina historiků však soudí, že 
jeho původním jménem byl podle listiny Jindřicha III. z roku 1056 Lauen- 
tenburch — Lovetíngrad, tedy hrad Loveticů. Tento název se zachoval 
v německém označení Břeclavi — Lundenburg.57)

Opevnění hradiska bylo zkoumáno několika řezy na třech místech a 
vykazovalo všude poněkud odchylnou konstrukci. V jižní části hradiska 
byla zjištěna v desetimetrovém průkopu na čelní straně hradby jedno
stranně lícovaná zeď z lomového kamene, široká asi 80 cm a vysoká ještě 
dnes až 160 cm (tab. XIII :1). Podle množství kamene vybraného z de
strukce lze soudit, že zeď dosahovala výšky kolem 4 m. Z vnitřní strany 
byla zeď svázána s blokem do červena propálené hlíny, širokým asi 2 m. 
Podle otisků plochých dřev i prutů ve spečených kusech této hlíny se 
zdá, že blok byl záměrně propálen, snad aby zvýšil stabilitu jednostranně
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Obr. 6. Břeclav-Pohansko. Plán hradiska se zkoumanými plochami. Velmožský dvorec 
(1); pohřebiště č. 2 (2); sídliště v lesní školce (3), žárové pohřebiště a velkomoravské 
sídliště (4); řezy válem (5—7); hroby a sídelní objekty pod archeologickou stanicí (8); 
sídliště a pohřebiště na jihozápadním předhradí (9J; zámeček Pohansko s archeologic
kým muzeem (10). — Kresba: A. Šik.
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lícované kamenné zdí.58) Konečný soud však může být vysloven až po 
dokončení výzkumu v tomto úseku. Za blokem propálené hlíny následoval 
dusaný jílovitý násyp, opírající se na vnitřní straně hradby o stěnu tvoře
nou dvojicemi mohutných kůlů, za něž byla zaklesnuta prkna či výplet 
z větví a proutí. Celá konstrukce, široká téměř 7 m, spočívala na roštu 
z kulatiny, kladené příčně к podélné ose valu. Zbytky dřevěných klád 
nalezené v destrukci valu nasvědčují, že na vrcholu hradby stála dřevěná 
předprseň, chránící obránce před střelami nepřítele. Celková výška hrad
by se mohla pohybovat kolem 6 m.

V severovýchodní části valu byly vedle metrové sondy provedeny tři 
pětimetrové řezy. Ve dvou se objevily rovněž zbytky čelní kamenné zdi 
(v třetím byla porušena novověkou stavbou), ale zcela jinak konstruova
né než v jižní části valu (tab. XIII :2). Sestávala z šesti vrstev kamenů 
oddělených vrstvami dusané hlíny; byla až 2,20 rn široká (ke spodu se 
zužovala až na 80 cm) a zachovala se do výše 100 cm. Za ní následoval 
hlinitý násyp hradby opřený na vnitřní straně o stěnu z kulatiny, zakles
nuté za kůly, postavené téměř v 2,5 metrových intervalech (tab. XIII : 3). 
Destrukce zuhelnatělých zbytků dřevěné stěny se velmi dobře zachovala. 
Celá hradba široká opět kolem 7 m spočívala na dřevěném roštu. Poda
řilo se zjistit i některé detaily před frontou hradby. Pod přibližně metro
vou bermou se nacházel asi 2,5 m široký a 30—60 cm hluboký příkop 
(v jednom místě se na jeho okrajích táhly řady kůlů), který ovšem sotva 
mohl plnit funkci obranného příkopu, ale naznačuje spíše místo, odkud 
byla brána hlína na násyp hradby, popřípadě souvisí s nějakým doplňko
vým zpevněním hradby, nejde-li vůbec o starší fázi opevnění. Před pří
kopem, asi 8—9 m od čela hradby probíhaly rovnoběžně s ní asi v dvou
metrových intervalech mohutné kůly (jamky o průměru 50 cm a hloubce 
až 40 cm) a ještě další dva metry před nimi se táhl souvislý žlábek (šířka 
až 20 cm, hloubka 10—15 cm), který místy přecházel v jednotlivé, těsně 
při sobě ležící kůlové jamky o průměru 8—10 cm (tab. XIII: 2). Obě 
linie kůlů, kombinované snad ještě proutěným výpletem, měly patrně 
ztěžovat přístup к hradbě v místech, kde nebyla chráněna bezprostřední 
blízkostí říčního ramene.

Rozdílná konstrukce hradby v jednotlivých částech slovanských hra
dišť není jevem neobvyklým. Bývá vysvětlována různým původem, zku
šenostmi a znalostmi pracovních skupin (rekrutovaných nejen z okolních 
osad, ale snad i z vojenské hotovosti ze vzdálenějších oblastí), které se 
podílely na stavbě opevnění, množstvím a druhem materiálu, který byl 
v průběhu stavby к dispozici (kámen se musel dovážet), časovými mož
nostmi stavitelů, popřípadě i dodatečnými opravami hradby poškozené 
buď nepřítelem, či povětrnostními vlivy.

Datování opevnění je pouze rámcové, což je dáno především omeze
nými datovacími možnostmi keramiky. Zejména pro stanovení data jeho 
vzniku v rámci velkomoravského období není dosud dostatek zcela jed
noznačných podkladů. Velkomoravské stáří opevnění je ovšem nesporné. 
Je dáno již velikostí hradiska, pro niž bychom sotva našli podmínky v ji
ném období, zejména pozdějším, jakož i maximem nálezů, nacházejících 
se v jeho areálu. Stratigraficky je doloženo středohradištní stáří opevnění 
v jeho severovýchodní části, kde bylo ověřeno, že hradba byla budována
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Tab. I. Břeclav. Depot polotovarů kamenných seker z trati Šibenice (1—6); sekeromlat, 
sekera a kopytnatý klín z blíže neznámé polohy (7—9); nálevkovitý pohár od prachárny 
ve Staré Břeclavi (10); eneolitický sekeromlat z Poštorné (11).
Uloženo; 1—6 KP UJEP Brno; 7—9, 11 M. Mikulov; 10 MM Brno.
Velikost: vše 1/4. — Foto: St. Ševčík.



Tab. II. Břeclav-Zvolence. Ukázky klasické a průvodní keramiky kultury zvoncovitých 
pohárů (1, 2).
Uloženo: MM Brno. — Foto: St. Ševčík.



Tab. III. Břeclav. Z únětického sídliště Na kopci u hřbitova (1—7); sekeromlat z ne
známé polohy (8); ukázky nálezů z únětických hrobů ze Zvolenců (9—14, 17—23); 
ze zničených únětických hrobů z Předních Čtvrtek a u Šibenice (15—16).
Uloženo: 1—7, 9—14, 17—23 MM Brno; 15, 16 M. Mikulov.
Velikost: 1—20 = 1/4; 21—23 = 1/2. — Foto: St. Ševčík.



Tab. IV. Depot bronzových ozdob únětické kultury ze Zvolenců (1); depot měděných 
únětických hřiven z neznámé polohy (2 j.
Uloženo: 1 MM Brno; 2 M. Gottwaldov-Malenovice. — Foto: St. Ševčík.
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Tab. V. Břeclav. Nádoby věteřovského typu z trati Na kopci a ze Zvolenců (1—2); 
věteřovsko-mohylová amfora z Břeclavská (3); miska a amfora středodunajské mohy
lové kultury z žárových hrobů u dvora Padělku (4, 5); dýky střední doby bronzové 
z Kostic (6, 7); šálek z Moravského Žižkova a džbánek z Ladné (8, 9) — mohylová 
kultura.
Uloženo: 1, 2, 4—9 MM Brno; 3 M Mikulov.
Velikost: 1—5, 8—9 = 1/4; 6—7 = 1/2. — Foto: St. Ševčík.
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Tab. VI. Břeclav. Osudí lužické kultury z neznámé polohy (1); mísa z lužických žáro
vých hrobů ze Zvolenců u dvora Padělku (2); bronzové kopí z blíže neznámé polohy 
(3); ukázky keramiky velatické kultury (4—8); náramek mladší doby bronzové ze 
Zvolenců (9); z mohyl horákovské kultury u bernhardstalské hranice (10—12). 
Uloženo: 1 M. Uherské Hradiště; 2—3, 10—12 MM Brno; 4—9 M. Mikulov.
Velikost: 3 = 1/1; 9 =1/2; 1, 4—8, 11 = 1/4; 2, 12 = 1/6. — Foto: St. Ševčík.



Tab. VII. Břeclav. Horákovská kultura. Z plochých žárových hrobů ze Zvolenců (1—8); 
z žárového hrobu ze Čtvrti (7 — dříve označován jako římský); osudí z neznámé po
lohy (8); šálek s vleštovanou výzdobou ze Zvolenců (9).
Uloženo: 1—7 MM Brno; 8—9 M. Mikulov.
Velikost: vše 1/4. — Foto St. Ševčík.
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Tab. VIII. Břeclav. Laténská kultura. Keramika a náramky z kostrových hrobů ze 
Zvolenců (1—3, 4, 5); nádoba od břeclavského zámku (6); situla z pískovny ze Zlebů 
(7); keltská mince (8).
Uloženo: 1—5 MM Brno; 6, 7 M. Mikulov.
Velikost: 1—3, 6, 7 = 1/4; 4, 5 = 1/2; 8 = 1/1. — Foto: St. Ševčík.



Tab. IX. Břeclav. Doba římská. Z žárového hrobu z letiště (1—8); provinciální džbán 
z Jungmannovy ulice (9).
Uloženo: 1—8 MM Brno; 9 M. Mikulov.
Velikost: 1, 9 = 1/4; 4—8 — 1/2. — Foto St. Ševčík.
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Tab. X. Doba stěhováni národů. Poštorná — poklad stříbrných ozdob (1); Břeclav 
nádoby z hrobů v Předních Čtvrtkách (2—3).
Uloženo: 1, 2 MM Brno; 3 M. Mikulov.
Velikost: 2, 3 = 1/4. — Foto: St. Ševčík.
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Tab. XI. Břeclav. Keramika ze staroslovanských žárových hrobů. Přední Čtvrtky (1—6) 
Pohansko (7—12). — Foto: St. Ševčík.



Tab. XII. Břeclav-Pohansko. Letecký pohled na hradisko (1) a na výzkum dvorce (2). 
Foto: St. Ševčík.



Tab. XIII. Břeclav-Pohansko. Opevnění hradiska. Kamenná zeď v jižní části valu (1). 
Řezy válem v severovýchodní části: pohled z vnější (2) a vnitřní (3) strany. — Foto: 
St. Ševčík.



Tab. XIV. Břeclav-Pohansko. Ukázky zbytků sídlištních objektů. Dvouprostorový dům 
č. 25 s podezdívkou z kamenů zčásti zalitých maltou (1); dům č. 110 s kůlovými (pa- 
lisádovými) stěnami (2); základ nároží srubového domu č. 37 kombinovaného s ohniš
těm (3); polozemnice č. 86 s kamennou pecí. — Foto St. Ševčík.



Tab. XV. Břeclav-Pohansko. Obnažené základy kostela a otevřené hrobové jámy (1); 
konečná fáze výzkumu jz. částí velmožského dvorce s dobře patrnými průsečíky starší
ho a mladšího opevnění dvorce (2); kultovní objekt č. 39 v blízkosti dvorce (3). — 
Foto: St. Ševčík.
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Tab. XVI. Břeclav-Pohansko. Nálezy patřící nejstarší fázi slovanského osídlení na Po
hansku ze 6.—8. století (1—2); nákončí a přezky tzv. blatnicko-mikulčického stylu 
z přelomu 8.-9. až 1. pol. 9. stol. (3—8J; nejmladší horizont nálezů z pohřebiště u kos
tela náležející do doby kolem poloviny 10. století [9—14). — Foto: St. Ševčík.



Tab. XVII. Břeclav-Pohansko. Zlaté, stříbrné a bronzové pozlacené náušnice byzantsko 
orientálního rázu z pohřebiště u kostela (tzv. veligradský horizont). — Foto St 
Ševčík.
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Tab. XVIII. Břeclav-Pohansko. Knoflíky, prsteny byzantsko-orientálního rázu z pohře
biště u kostela (veligradský horizont) a karolinské nákončí. — Foto: St. Ševčík.



Tab. XIX. Břeclav-Pohansko. Ukázky zbraní a výstroje z hrobů družiníků na pohrebišt 
u kostela. — Foto: St. Ševčík.



na humusovité sídlištní vrstvě (zřetelně se barevně odlišující od násypu], 
obsahující starohradištní keramiku včetně keramiky pražského typu. 
V jižní části opevnění se přímo v násypu hradby a v její destrukci našly 
střepy a tři celé nádoby vyspělé středohradištní profilace. Destrukce 
opevnění tu překrývala kostrové hroby s velkomoravskou keramikou, 
trubičkovitými náušnicemi a perlami kotoučkovitými a olivovitými. V se
verovýchodní části pak trosky opevnění překrývaly ruiny velkomorav
ských sídelních objektů s množstvím velkomoravského keramického ma
teriálu (tab. XXII : 8). Máme-li však dostatek důkazů o existenci opevnění 
v době velkomoravské, a podle celkové nálezové situace se zdá pravdě
podobné, že bylo zničeno a ztratilo smysl s politickým pádem Velké 
Moravy, nevíme, zda vzniklo již někdy na počátku 9. století, či později 
v průběhu existence a upevňování velkomoravského státu, nebo až v době 
jeho ohrožení vnějšími nepřáteli a postupného rozkladu po smrti Svato
plukově. Na druhou eventualitu ukazují skupiny velkomoravských hrobů 
v těsné blízkosti valu, u nichž není vyloučeno, zda některé z nich neleží 
pod tělesem valu (proto je též třeba val dále zkoumat) a zánik palisádo- 
vého opevnění dvorce a jeho porušení velkomoravskými hroby, které 
patrně ztratilo smysl po vybudování hradiska s válem.

Rozsah a mohutnost opevnění ukazují na mimořádný vojenský vý
znam Pohanská v síti velkomoravských hradišť. Kámen к jeho opevnění 
i к jiným tamějším stavbám byl dopravován ve velkém množství z pro
storu Bílých Karpat, ze vzdálenosti několika desítek kilometrů.59) Svědčí 
to o dobře vybudované dopravní síti i o vyspělé organizaci moravské spo
lečnosti 9. století, která byla schopna zajistit tak gigantické dílo, jež 
muselo být vykonáno v poměrně krátké době.

Velmožský dvorec (obr. 7, tab. XII : 2) zjištěný v severozápadní části 
hradiska je nejzajímavějším komplexem, který byl na hradisku prozkou
mán. Jde o téměř pravoúhlý útvar opevněný dřevěnou palisádou, po níž 
se zachovaly v podloží výrazné žlaby (šířka 30—50 cm, hloubka až 
125 cm), vyplněné kulturní vrstvou. Stratigrafické poměry ukazují, že 
dvorec byl opevňován dvakrát. — Ve starší fázi zaujímal dvorec téměř 
čtvercovitou plochu o straně asi 65 m; к opevnění přiléhala na jihový
chodní straně podle všeho ohrada pro dobytek (šířka 11—13,5 m, délka 
63—70 m), na severovýchodní straně obdélníková ohrada (17x21,5 m) 
snad kultovního významu a uvnitř opevnění byl vyčleněn protáhlý prostor 
o rozměrech 15—16 m x 65 m. Všechny tyto tři prostory vymezené pře
vážně mělčími žlábky souvisejí nesporně se starším opevněním dvor
ce, neboť probíhají rovnoběžně se starší palisádou, navazují na ni a ne- 
protínají ji. Vchod do dvorce ve starší fázi byl na severovýchodní straně 
a jeví se jako přerušení palisády. Doba existence starší fáze dvorce je 
dána keramikou z objektů a z kulturní vrstvy v prostoru staršího opev
nění; s výjimkou několika jam a roztroušených střepů starohradištních 
jde o keramiku rámcově středohradištní. S ohledem na nevelkou trvan
livost dřevěné palisády, jejíž pozůstatky nevykazují stopy dodatečných 
oprav, lze vznik starší palisády datovat do první poloviny 9. století, nej
níže na sklonek 8. století. Potvrzuje to i nález bronzové průvlečky s odlo
meným kroužkem zdobené rostlinným ornamentem (tab. XVI :3), obje
vené ve výplni palisádových žlábků. Horní mez existence starší palisády
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Tab. XX. Břeclav-Pohansko. Ukázky nástrojů, pomůcek a polotovarů (15—17) souvise
jících s řemeslnou (12—2G) a zemědělskou (1—7) výrobou, chovem dobytka (9—10) 
a rybolovem (8). — Foto: St. Ševčík.



Tab. XXI. Břeclav-Pohansko. Ukázky domácích potřeb: kotle (1—2); vědra (3—4); klíče 
(5—7); ocílky (8—9); nože 110—12); kostěné ozdobné ploténky (13—14); brusle (15); 
přesleny (16—17); proplétáček (18). — Foto St. Ševčík.



Tab. XXII. Břeclav-Pohansko. Ukázky keramiky z hrobů u kostela (1—3, 6), z velkomo
ravských sídlištních objektů (4, 5, 7], z objektů pod destrukcí valu (8), z objektu 20, 
porušujícího mladší palisádu (9), z vrstvy na ruinách kostela (10). — Foto: St. 
Ševčík.



1 2 3 4

Tab. XXIII. Moravský Žižkov. Břeclavské jochy. Velkomoravské pohřebiště. Náhrdelník 
(1—7), nádoba (8), náušnice (9—12), srp (13) z hr. 2; nože z hr. 7 (14), z hr. 4 (18),
z hr. 9 (19—20); nádoba z hr. 6 (15); nůž a nádoba z hr. 5 (16—17); náušnice a nůž
z hr. 3 (21—22); nádoba z porušeného hrobu (23).
Velikost: 1—7, 9—12, 21 = 1/1; 8, 15, 17, 23 = 1/4; 14, 16, 18—20, 22 = 1/3; 13 = 1/6
Uloženo: MM Brno. — Foto: St. Ševčík.



Tab. XXIV. Lanžhot. Padělky. Velkomoravské pohřebiště. Náhrdelník (1), náušnice 
(2—5), nože (6, 7) a vědro (8) z hr. 6; nůž (9) a přezka (10) z hr. 3; nádoba (11) 
z porušeného hrobu; ocllka (12), nůž (13), kování tašky (14—15) z hr. 4; nůž (16) 
z hr. 2; sekera (17), kování (18), nůž (19), zlomky ostruh (20), přezky a nákončí (211 
a nádoba (22) z hr. 18.
Velikost: 1 = 1/2; 2—5 = 1/1; 6, 7, 9—10, 12—21 = 1/3; 8, 11, 22 = 1/4.
Uloženo: M. Mikulov. — Foto: St. Ševčík.



À

Obr. 7. Břeclav-Pohansko. Schématický plán dvorce. Průběh starší fáze opevnění (1); 
mladší fáze palisádového opevnění (2); kůlové jamky a menší zahloubené objekty (3); 
obrysy větších zahloubených, eventuálně nadzemních objektů (4); žlábky po palisádo- 
vých stěnách objektů eventuálně ohrad (5); zbytky kamenných podezdívek objektů (6); 
plochy vypálené mazanice (7); hroby (8); pozitivní základy kostela (9); negativní 
základy kostela (10) ; blok zříceného zdivá v kostele (11); kamenné pece (12). — 
Kresba: A. Šik.
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je dána vznikem mladšího palisádového opevnění, které stopy starší pa
lisády protíná a jehož účelem zřejmě bylo začlenit do areálu dvorce nový 
kostel, postavený podle inventáře okolních hrobů v poslední třetině 9. 
století. — V mladší fázi uzavíral dvorec lichoběžníkovou plochu o stra
nách 80—100 m. Průběh palisády a hlavních objektů je orientován shodně 
jako ve fázi předešlé, takže mezi zánikem staršího a mladšího opevnění 
nemůže být časová mezera. Též na mladší palisádu navazovaly na jižní 
straně ohrady pro dobytek nebo oplocení samostatných usedlostí, avšak 
žlábky po nich se zachovaly jen torzovitě (obr. 7). S jednou z těchto used
lostí souvisí též skupina 12 velkomoravských hrobů, z nichž jeden obsa
hoval zlaté knoflíky. Není vyloučeno, že některé ohrady a objekty uvnitř 
dvora ze starší fáze zůstaly v používání i později. Vchod do dvorce byl 
v mladší fázi opět na severovýchodní straně a měl podobu náročněji zbu
dované brány kůlové konstrukce. Je-li postižitelné, kdy došlo к zřízení 
mladšího palisádového opevnění, nevíme přesněji, kdy došlo к jeho záni
ku. Jisté pouze je, že se tak stalo v době používání kostelního hřbitova, 
neboť 13 hrobů stopy po mladší palisádě porušuje. Není vyloučeno, že 
příčinou pozvolného zániku mladšího palisádového opevnění dvorce bylo 
vybudování mohutného opevnění hradiska v době vzrůstajícího nebezpečí 
maďarských a íránských nájezdů, kterým ztratilo slabé opevnění dvorce 
smysl. К této situaci mohlo dojít již na sklonku 9. století. Příčiny zániku 
dvorce a jeho chronologické souvislosti mohly však být i jiné; definitivně 
tuto otázku rozhodnou nálezy upřesňující chronologii valu.

S dvorcem souviselo na 120 sídlištních objektů.50) S mladší fází lze 
vedle kostela spojovat stavby s mělkými kamennými podezdívkami, místy 
zalévanými maltou (tab. XIV : 1), obydlí s hluboce zapuštěnými zděnými 
nárožími kombinovanými s ohništěm (tab. XIV :3)61) a domy s maltou 
omítnutými stěnami a mazanicovými podlahami, jejichž nadzemní část 
lze rekonstruovat jako srubovou. Koncentrovaly se v jedné linii za kos
telem. Jsou většinou jednoprostorové, ale též dvuprostorové (v jednom 
případě by bylo dokonce možné rekonstruovat stavbu tříprostorovou), 
vytápěné hliněnými nebo kamenými pecemi, popřípadě pečlivě kameny 
obloženými ohništi, upravenými snad v některých případech jako krby 
s dymníkem. Tyto domy byly patrně obydlím velmožské rodiny. Nasvěd
čuje tomu uplatnění nové stavební techniky — zdění při jejich budování, 
použité dosud jen v chrámových stavbách; lidová tradice se projevila 
v úpravě horní části provedené ve dřevě a v izolaci jednotlivých míst
ností do jednotlivých staveb (jen ojediněle je tato tradice narušena více- 
prostorovostí jednotlivých staveb). Není tu ještě vytvořena palácová stav
ba v plném smyslu slova. Se starší fází souvisí většina zde objevených 
velkých staveb kůlové konstrukce (šířka 6—7 m, délka 8—13 m, plocha 
64—96 m2, tab. XIV : 2, obr. 7, vpravo) obytného i hospodářského rázu. Ta
kové stavby nejsou blíže známy ze slovanského světa, ale mají obdoby 
v germánských halových domech zejména ze severozápadního Německa. 
Nelze vyloučit, že tu šlo o transformovaný vliv ze západu, který se pro
jevil i ve šperku, sakrální architektuře a ideologii. Kromě toho se v pro
storu dvorce, zejména v jeho těsné blízkosti objevily i stavby zahloubené, 
buď nevelké (3x3 m) obytné (tab. XIV : 4), s kamennými pecemi či ohniš
ti, nebo velké, protáhlé (délka 12—16 m, šířka 4—5 m), interpretovatelné
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jako chlévy. Rozsáhlá polozemnice (8,7x7,8 m) s dvěma hliněnými ko
pulovitými pecemi a velkou předpecní jámou sloužila patrně jako pekár
na. O některých zahloubených i nadzemních stavbách lze se domnívat, že 
byly používány jako kletě, stodoly, sýpky, zásobárny, stáje pro koně či 
jiný dobytek, ale též jako shromažďovací prostoru pro knížecí družinu, 
její jednání a hostiny a plnily tutéž funkci jako nordické haly, známé 
z výzkumů i ság. Množství menších jam a kůlových staveb sloužilo buď 
jako obilnice (jámovité obilnice tu patří starší fázi osídlení), či sklípky 
na menší zásobu potravin či jiných potřeb pro denní užívání; podle ků
lových jamek na obvodu či ve středu lze soudit, že byly překryty stříš
kou, nědy snad posuvnou. Nález železářské pece, obdélníkovitých výhní, 
strusky, tyglíku, polotovaru křížku, zlomků sekerovitých hřiven atd. (tab. 
XX : 11—25), z nichž část se koncentruje ve zvláštním areálu vně seve
rovýchodní strany mladšího opevnění dvorce, ukazuje, že tu existovala 
i řemeslnická kolonie, zabývající se zpracováním kovů — hutnickými, ko
vářskými i liteckými operacemi.

Sledujeme-И celkový tvar a charakter opevnění, jakož i vnitřní zá
stavby dvorce na Pohansku, nemůžeme se ubránit srovnání s karolinským 
dvorem (curtis). Představu o jeho vzhledu na základě kombinace písem
ných i archeologických pramenů vnesli do literatury K. Rübel a C. 
Schuchhardt62) a později uvažoval o jejich systému W. Görich.63) Základ
ními znaky karolinské curtis je podle nich pravoúhlý tvar (renesance 
tvaru římských opevnění), rozčlenění na dvě části (curtis a curticula), 
opevnění (kamenné), chrám, reprezentativní obytný dům (tyto dvě části 
nabývají na významu zejména v těch curtes, v nichž častěji pobýval pa
novník, tzv. falcích), hospodářské budovy, tedy části, které i ve dvorci na 
Pohansku nacházíme. I když moderní rozbor písemných pramenů i ar
cheologických objektů označovaných jako curtes ukázal Schuchhardtovy 
představy jako nepřesné (padla zejména představa o nutné dvojčlennosti 
curtis a jejím opevnění kamennou zdí),64) ukazuje se, že dvorec na Po
hansku odpovídá přesněji popisům curtis v písemných pramenech (mluví 
se v nich např. o ohrazení curtis plotem — tunimus, sepis), než kterýkoli 
objekt zkoumaný archeologicky v oblasti íránské říše a označovaný dosud 
jako curtis. V nejnovější literatuře se konstatuje, že curtis nebyla vlastně 
dosud nikdy archeologicky prozkoumána a vyslovuje se pouze naděje, že 
se takovýto objekt podaří v budoucnosti zachytit. Dalo by se tedy říci, 
že jsme na Pohansku objevili ideální podobu karolinské curtis dříve, než 
se ji podařilo archeologicky zjistit tam, kde byla předmětem popisů sou
časníků. Mohli bychom tedy uvažovat o íránských vlivech uplatněných 
při budování dvorce na Pohansku. Zcela je nelze vylučovat, uvážíme-li 
i neobvyklý tvar kůlových staveb tam zjištěných i jiné již uvedené okol
nosti. Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že dvorec z Pohanská je 
nesporně slovanský, jak prozrazuje veškerý jeho inventář. Upozornil jsem 
již dříve, že tvar opevnění připomíná římské vily a vojenské tábory a je 
pouze otázkou, jak pronikl do jihomoravského prostředí (zda přímo jako 
tradice ze sousedících bývalých římských provincií, nebo přes karolin- 
skou renesanci; ostatně tvar karolinských curtes je neznámý, Schuch- 
hardt pouze předpokládal, že byl pravoúhlý). Jinak potřeby formujících 
se špiček feudální třídy, zejména zeměvládců, byly na větší části evrop
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ského území (a snad i jinde v podobných geografických a hospodářských 
podmínkách] stejné a mohly tudíž jejich hospodářské dvory a sídla vzni
kat zcela konvergentně s velmi shodnými rysy v různém etnickém pro
středí. Výzkum a hodnocení dvorce na Pohansku přispívá tedy к řešení 
širší evropské problematiky raného feudalismu.

Křesíanský chrám (tab. XV :1) byl nejreprezentativnější budovou 
zjištěnou v prostoru dvorce. Jeho začlenění do opevného sídla nasvědčuje, 
že šlo o tzv. vlastnický kostel.65] Zachovaly se z něho jen základy (šířka 
SÜ cm, hloubka 70 cm], většinou v originále. Na celokamennou stavbu 
ukazuje část zřícené stěny v nartexu a též nadzemní zdivo přístavku, na 
němž ještě lpěla omítka. Stavba byla provedena na maltu z lomového 
pískovce, dováženého z oblasti Bílých Karpat.66] Měla protáhlé kněžiště 
s půlkruhovým závěrem, obdélníkovou loď a téměř čtvercovitou předsíň 
(délka 18,65 m, šířka 7,2 m). Mimo příčky mezi lodí a nartexem byla 
v lodi i zděná předkněžištní příčka, ve středu přerušená (obr. 7); snad 
nesla dřevěný ikonostas. Ve středu lodi byla obdélníková jáma (100x180 
cm] se stavební destrukcí, související patrně s konstrukcí vnitřku chrá
mu. Vnitrní stěny byly omítnuty a vymalovány barevnými freskami. Vchod 
byl patrně v přístavku, ale též v průčelní stěně nartexu, jak naznačuje 
mezera mezi hroby na jihozápadní straně kostela. Uvnitř chrámu byly 
zjištěny podél stěn kůlové jamky obložené kameny, které zřejmě sloužily 
jako opora lešení při stavbě. Chrám byl budován ve více fázích. Nesporné 
je dodatečné zřízení přístavku, o čemž svědčí rozdílná hloubka základů 
i skutečnost, že přístavek překrývá hroby, které jinak kostel respektují 
a jeho hlavním zdivém jsou nedotčeny. Zdá se však, že i nartex byl po
staven o něco později než loď (přerušení ve spodní části základu, roz
dílná kvalita a úroveň podlahy, poněkud užší základ), i když časový in
terval zřejmě nebyl veliký, neboť nedošlo к porušení hrobů, které se ko
lem kostela po jeho založení začaly kupit. Nepřímo lze kostel na Pohan
sku datovat podle inventáře hrobů, které začaly být hloubeny v jeho 
blízkosti po jeho založení. Výraznou skupinu inventáře představuje tzv. 
veligradský šperk, datovaný do poslední třetiny 9. a 1. poloviny 16. 
stol.67) Sem tedy podle všeho patří i kostel svým založením a trváním. 
Problematické je zjištění data jeho zániku, jisté pouze je, že na destrukci 
chrámu vznikaly objekty s ohništi a vyspělou keramikou datovatelnou 
rámcově do 2. poloviny 10. a 11. století (tab. XXII : 10). Na požár chrámu 
ukazují kousky kamenů a malty zalité sklovitou hmotou, která vznikla 
tavením písku a vápna při velkém žáru.*8)

Kostelní hřbitov (srov. obr. 7 a tab. XV :1) je dalším významným 
zdrojem informací o Pohansku 9.—10. století. Obsahoval celkem 408 ko
strových hrobů s různě upravenými jámami, zbytky rakví spojovaných 
železnými skobami, s kamennými obklady i s plochými náhrobky z ka
menů spojovaných maltou. Výbava pohřbů je rozdílná. Více než polovina 
je bez nálezů, většina dalších obsahuje jen obyčejné věci denní potřeby 
a ojedinělé ozdoby a jen ve třech procentech hrobů je opravdové bohat
ství: u mužských koster leží drahé železné meče, sekery, bojové nože, 
ostruhy mnohdy pestře tauzované, se soupravami přezek a nákončí (tab. 
XIX), u ženských koster zlaté a stříbrné náušnice, knoflíky, prsteny, skle
něné korále apod. (tab. XVII—XVIII). Tuto skutečnost můžeme pokládat
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za doklad majetkové a snad i společenské diferenciace, i když připustíme, 
že v mnoha případech byli bez milodarů pohřbeni i vysoce společensky 
postavení jedinci, kteří plněji pochopili křesťanské učení, a jejich blízcí 
je pohřbili bez projevů světské nádhery. Hroby s ostruhami (celkem 31] 
nasvědčují, že pohřbení v nich byli jízdními bojovníky, zřejmě příslušníky 
družiny.69} Pozornost si zaslouží též uspořádání hrobů na pohřebišti. Za
tímco jejich větší část se soustřeďovala kolem kostela, objevily se na se
verovýchodní straně mladší palisády tři skupiny hrobů, z nichž zejména 
dvě východnější respektují jak mladší palisádové opevnění dvorce, tak 
i cestu vedoucí do dvorce. Podle inventáře jde o hroby současné s pohřby 
u kostela, nápadnější je u nich pouze častější vybavení keramikou. Celá 
tato situace — umístění hrobů mimo posvátný okruh kostelního hřbitova, 
u cesty — připomíná obsah pozdějších zákazů pohanských obyčejů, stí
hajících mimo jiné pohřbívání při rozcestích, v lesích apod. Nelze tedy 
vyloučit, že tu pohřbívali lidé, kteří ještě zůstávali pohany. — Především 
však poskytlo pohřebiště cenné poznatky chronologické. Již sama sku
tečnost, že většina hrobů respektuje směr chrámu, ač jde o orientaci ne
obvyklou (JZ—SV místo běžné Z—Vj a že jím nejsou porušeny, ač se 
právě kolem něj kumulují až ve třech vrstvách, fixuje časově nejen zalo
žení hřbitova, ale rámcově i dobu jeho trvání. Nejvíce chronologických 
údajů lze vyvodit z rozboru inventáře hrobů. К nejstarším nálezům, které 
svým původem patří již do první poloviny 9. věku, náleží meč typu H 
(tab. XIX :8J a soupravy bronzových pozlacených přezek nákončí a prů- 
vleček z hr. 13 a 193, zdobených litým vrubořezem a rytými motivy na 
puncovaném pozadí (tab. XVI :4—8], náležející do okruhu tzv. blatnicko- 
mikulčického stylu, v němž se setkávají karolinské umělecké podněty 
s tradicemi pozdněavarské litecké techniky. Těchto věcí je však jen velmi 
málo a celková stratigrafická situace a umístění na pohřebišti ukazuje, 
že se do země dostaly až v 2. polovině 9. století. Chronologicky pohře
biště výrazně charakterizují předměty datovatelné do 2. pol. 9. a 1. pol. 
10. stol., které jsou zastoupeny masově. Jsou to v mužských hrobech me
če typu X (tab. XIX :7) a většina ostruh různých typů, v ženských hro
bech šperky byzantsko-orientálního rázu: zlaté, stříbrné nebo bronzové 
pozlacené náušnice hrozníčkových, bubínkových, košíčkových, sloupeč- 
kových a lunicových tvarů v mnoha variantách, zdobených granulací, fi- 
ligránem, řetízky a závěsky (tab. XVII]. V jejich produkci se uplatnily 
vedle uvedených prvků byzantských a orientálních též vlivy černomořské 
a adriatické, které však byly v domácím prostředí specifickým způsobem 
zpracovány a transformovány v osobitý projev. Totéž se projevuje i na 
kovových knoflících. Zvlášť svérázné jsou tzv. gombíky z měděného nebo 
stříbrného, zpravidla pozlaceného plechu, zdobené rostlinnými, geomet
rickými nebo animálními motivy (tab. XVIII : 1—7]. Jejich výzdoba se 
během času zjednodušuje, rostlinný motiv se rozpadá na nesrozumitelné 
prvky (tab. XVIII: 8); z toho lze vyvozovat, že se vyráběly i po pádu 
Velké Moravy a že i tehdy se na Pohansku ještě pohřbívalo. Do té doby 
snad patří i knoflíky zdobené granulovanými puklicemi (tab. XVIII : 9), 
které jsou pozdním pokračováním knoflíků zdobených granulovanými 
vzory (tab. XVIII : 11—-15) a jež mají pokračování v polských a ruských 
(zejména volyňských) pokladech zlomkového stříbra z 10.—11. století,
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stejně jako některé typy náušnic. Ty kromě toho ovlivnily i tzv. belobrd- 
ský šperk Slovanů v Karpatské kotlině.70] Kromě zmíněných honosných 
ozdob nacházíme v hrobech na Pohansku i prostší bronzové šperky podu
najského původu, v jejichž okruhu se uplatňují vlivy slovinské. Jejich 
chronologická průkaznost však není dostatečně pevná. Skleněné knoflíky 
(tab. XVIII : 18) se rovněž pokládají za podunajské, honosnější exemplář 
s filigránovými pásky (tab. XVIII : 17) je patrně západního původu, kde 
jsou četné analogie již od doby merovejské.71) S íránskými importy bývá 
někdy spojováno nákončí zdobené přihrádkovým emailem modré, zelené 
a červené barvy a motivem hřbetů knih (tab. XVIII : 22).72) Importem 
jsou zřejmě i skleněné korálky. — Pozdní nálezovou skupinu, datovatel
nou kolem poloviny 10. stol., představují věci ze svrchních a okrajových 
hrobů — páskové prsteny, zejména kus zdobený dvěma vodorovnými rý
hami,73) prsteny se zahrocenými konci, bronzový řetízek a dokonce i eso- 
vitá záušnice (tab. XVI :9—14).

Při zjištěném téměř stoletém trvání pohřebiště a předpokládané 
4—5% mortalitě, která byla v raném středověku běžná, lze při daném 
počtu hrobů předpokládat, že tu pohřbívala skupina o počtu asi 80—90 li
dí. Tolik obyvatel měl asi velmožský dvorec. Celkový počet lidí na hra
disku a předhradích byl zřejmě větší, jak na to ostatně ukazují i současné 
hroby zjištěné na několika dalších místech hradiska. Pohřebiště z Pohan
ská přináší tedy základní poznatky o datování celého komplexu, o inten
zitě jeho osídlení v jednotlivých fázích, o majetkové a společenské dife
renciaci pohřbených, jejich šatu, domácích potřebách a hmotné kultuře 
vůbec, jejich věrských představách, obchodních a kulturních stycích se 
světem.

S dvorcem a pohřebištěm souvisejí ještě dva objekty patrně kultovní
ho významu. Mám na mysli zmíněnou již obdélníkovou ohradu o rozmě
rech 17x21,5 m, související se starším opevněním dvorce, do níž byl poz
ději záměrně umístěn ve stejné orientaci (odchylné od běžného ritu) 
křesťanský kostel. Zejména tato skutečnost, odpovídající tendenci nahra
zovat pohanská kultovní místa křesťanskými, mluví pro kultovní výklad 
stavby. Výzkum pod podlahou kostela, který mohl být jen zlomkovitý, 
objevil vedle kůlových jamek souvisejících se stavbou kostela dvě mělké 
jámy metrového průměru, ležící těsně vedle sebe, a tři objekty (jeden 
s keramikou pražského typu a jedno ohniště), které jednoznačně ke kul
tovnímu výkladu ohrady nepřispívají, ale též ho nevyvracejí. — Druhým 
objektem, který snad souvisel s regenerací pohanského kultu po pádu 
Velké Moravy, je kruhový objekt, v němž velká kůlová jamka je obklope
na osmi jámami obvodovými a žlábkem (tab. XV : 3). Objekt by bylo mož
né rekonstruovat jako osm idolů rozmístěných kolem hlavního idolu a 
chráněných zčásti oplocením. Pro chronologii objektu je důležité, že pře
krývá velkomoravský hrob, v jeho blízkosti jsou však hroby, které lze 
označit za pozdní, tj. ze sklonku 1. pol. ID. stol., a snad i z 2. pol. tohoto 
věku. Tvar, počty jednotlivých prvků, umístění mezi hroby s pohanskými 
tradicemi dovolují hledat jeho analogie v pohanských kultovních zaří
zeních východních Slovanů a s nimi sousedících etnik.7'1] Pohansko tedy 
přináší zajímavé podněty к úvahám o existenci a formách pohanského 
kultu našich slovanských předků a doklady o jeho dlouhém přežívání.
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Na vnitřní ploše hradiska byly ve větším rozsahu prozkoumány ještě 
dva sídlištní komplexy z velkomoravského období (obr. 6]. V bývalé lesní 
školce jsou to dvě skupiny polozemnic představující patrně dvě země
dělské usedlosti. Další velkomoravský sídlištní komplex byl zjištěn v již
ní části hradiska, kde zčásti porušil žárové pohřebiště. Sestával z polo
zemnic s kamennými pecemi nebo prostšími ohništi, z množství menších 
hospodářských jam i větších jam nepravidelného půdorysu a nejasného 
účelu (snad chlévy). S tímto sídlištním komplexem souvisí 25 kostrových 
hrobů, z nichž část je rozhozena v nepravidelné orientaci po větší ploše 
a obsahuje milodary typické pro střední dobu hradištní; jiné mají jednot
nou orientaci, tvoří řadu ve směru JZ—SV, jsou vesměs bez milodarů a 
některé z nich porušují velkomoravské objekty. Chronologicky patrně 
souvisejí s kruhovým kůlovým objektem, který počtem kůlů a celkovými 
rozměry je shodný s objektem zjištěným nedaleko dvorce a jemuž jsme 
přisoudili kultovní význam. — Menší skupiny hrobů a sídlištních objektů 
byly zjištěny i na jiných místech hradiska. Tyto torzovité nálezy naznaču
jí, že výzkum vnitřní plochy hradiska povede ještě к četným objevům a 
bude stále upřesňovat naše představy o jeho osídlení a funkci.

Na severní a jižní straně přiléhaly к hradisku rozsáhlé osídlené plo
chy, které pomocně nazýváme předhradí. Nevíme však, jaký měla rozsah, 
zda byla opevněna či nikoliv a zda se nerozkládala též západně a vý
chodně od hradiska. Na jihozápadním předhradí bylo při nevelkém za- 
chraňovacím výzkumu prozkoumáno 10 sídlištních objektů a 34 kostro
vých hrobů. Na severovýchodním předhradí byla prokopána pouze nevel
ká plocha pod dnešní archeologickou stanicí a našlo se na ní 12 kostro
vých hrobů a 11 sídlištních objektů. Hroby na předhradí vykazují silné 
pohanské přežitky: jsou v nich často skrčené kostry, hojná keramika, 
vědra, ocílky, nože, křesadla, náhrdelníky a náušnice výlučně podunaj
ského původu (kroužkovité, s trubičkovitými závěsy) a mezi nimi imitace 
byzantsko-orientálních hrozníčkových náušnic provedených v tordova- 
ném filigránu. Na pohřbívání ještě v 10. století ukazují zejména lité olo
věné knoflíky běžné v belobrdské kultuře a masivní prsten se zahrocený
mi konci. Ze sídlištních objektů zastoupených jak obytnými polozemni- 
cemi s prostými ohništi nebo kamennými pecemi, tak různými jámami 
hospodářského účelu pocházejí žernovy, kosa, zlomky kování věder, šip
ky, klíče, kostěné brusle, sanice, proplétáčky, roubíky, přesleny, kamen
né brousky, pořízy, vrtáky aj. (tab. XX—XXI). Nejhojnější je přirozeně 
keramika, především vyspělá velkomoravská a též žlutá keramika antic
kých tvarů. Osídlení předhradí mělo odlišnou ekonomiku a společenský 
a duchovní život než obyvatelé velmožského dvorce na hradisku. Duchov
ní život byl poznamenán silnými pohanskými přežitky: nepohřbívalo se 
kolem křesťanského kostela, nýbrž přímo v osadě, v hrobech se projevují 
typické pohanské pohřební zvyky. Inventář hrobů svědčí o chudobě oby
vatel předhradí a o jejich nižším společenském postavení proti lidem po
hřbeným u kostela na hradišti. Typy sídlištních objektů, jejich inventář a 
obsah sídlištních vrstev ukazuje na prostý zemědělský způsob života a 
dokládá pěstování řemeslné výroby, zaměřené především na obrábění 
dřeva.
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Mladší doba hradištní (±950 až ±1200)

Život na Pohansku a jeho předhradích uhasíná kolem poloviny 10. 
stol., podlomen četnými nájezdy zejména Maďarů, ale též vnitřním roz
kladem Velké Moravy na počátku tohoto věku. Pouze na ruinách kostela 
tam nacházíme menší množství střepů, datovatelných do 2. pol. 10. a do 
11. stol. (tab. XXII :10), svědčících vedle několika zchudlých hrobů, že 
slabé osídlení tu živořilo ještě v této době. Pak však celá oblast Pohanská 
definitivně zpustla.

Jinak je tomu ve Staré Břeclavi. V trati Přední Čtvrtky navazují na 
velkomoravské pohřby řadové hroby s esovitými záušnicemi z 11.—12. 
století (obr. 8 :1—5).75) To znamená, že i starobřeclavská slovanská osa
da v trati Na kopci žila nepřetržitě a prošla otřesy souvisejícími s pádem 
Velké Moravy a mocenskými zápasy o moravské území mezi státem čes
kým, uherským a polským hlouběji nedotčena. Strategického postavení 
Břeclavská pak znovu využil český kníže Břetislav — dobyvatel Moravy, 
který založil hradisko na ostrově v řece Dyji, v místě dnešního zámku.76) 
Lokalizace břetislavského hradiska není sice přímo archeologicky proká
zána, je však velmi pravděpodobná, neboť máme částečně archeologicky 
fixován mladohradištní sídlištní areál v Břeclavi, který byl buď součástí

Obr. 8. Břeclav. Esovlté záušnice a prsten z hrobů v Předních Čtvrtích (1—5); esovité 
záušnice z porušených řadových hrobů na bývalém Masarykově náměstí (6, 7); střepy 
ze sídlištního objektu porušeného při stavbě nové budovy ONV (8—11). — Kresba: 
A. Šik.
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Obr. 9. Mapa prehistorického a protohistoríckého osídlení Břeclavi. 1 - letiště; 2 hajek 
Bažantice (bývalý Breitenwald); 3 - Šibenice; 4 - Štimberk; 5 - Na kopci u hřbitova; 
6-U prachárny; 7 - Přední Čtvrtky; 8 - Zvolence; 9 - Žleby; 10 - les Trnava (stsl. žárové 
pohřebiště uváděné pod Lanžhotera); 11 - dvůr na Padělku (součást Zvolence); 12- 
U panských sýpek; 13 - obecní pastvisko; 14 - Poštorná — poklad stěhování národů; 
15 - u břeclavského zániku; 16 - náměstí Rudé armády (dříve Masarykovo); 17 - Jung- 
mannova ulice; 18 - Poštorná — Štoglova jáma; 19 - Pohansko — velkomoravské hra
disko; 20 - severovýchodní předhradí Pohanská; 21 - jihozápadní předhradí Pohanská; 
22 - pravděpodobná poloha halštatských mohyl; 23 - Moravský Žižkov — velkomoravské 
pohřebiště; 24 - Lanžhot — Padělky, únětické, laténské a velkomoravské hroby; 25 - 
Lanžhot — Stráže; řadové hroby 11.—12. stol.; 26 - přibližná poloha bernhardstalských 
halštatských mohyl; 27 - přibližná poloha slovanského pohřebiště v Bernhardstalu. 
a - plocha současných obcí; b - zalesněné plochy; c - louky; d - hranice břeclavského 
katastru; e - pravěká naleziště. — Kresba A. Šik.
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břetislavského hradiska nebo jeho předhradí. Jde o nálezy kosterních po
zůstatků a esovitých záušnic z 11.—12. stol. (obr. 8:6—7j, získané při 
kanalizačních úpravách roku 1934 na náměstí Rudé armády (dříve Ma
sarykově), v prostoru bývalé fary a pošty.77) Roku 1962 byla nedaleko 
odtud na staveništi nové budovy ONV objevena v hloubce 135—180 cm 
jáma se zbytky hliněné pece, obsahující vedle kostí, uhlíků a mazanice 
s otisky prutů i zlomek tuhové zásobnice a střepy mladohradištní profi
lace (obr. 8 : 8—11).

Od mladší doby hradištní se tedy již osídlení koncentrovalo ve dvou 
ohniscích dnešního města: ve Staré Břeclavi a v centru. Touto dobou již 
také začíná plynulý tok písemných pramenů, z nichž jsme schopni zlom
kovitě rekonstruovat osudy zdejšího osídlení. Ještě po několik staletí by 
nám ovšem mohly mnohé povědět archeologické prameny o těch strán
kách minulosti, které se v písemných pramenech neodrazily. Nejenže 
z nich nevyčteme nic o způsobu života obyvatel Břeclavi v této době, 
o jejich bydlení, práci zemědělské i řemeslné, ale neznáme ani postupný 
růst osady, polohu onoho mostu přes Dyji zmiňovaného v písemných pra
menech apod. Hmotné prameny byly zčásti zničeny, zčásti zůstávají skry
ty pod dnešní zástavbou a jen občas se snad archeologům podaří nahléd
nout i do tohoto období břeclavské minulosti. Nikdy ovšem nepodá tento 
pohled tak plastický obraz minulosti, jak to dovolil soustavný výzkum na 
nezastavěném Pohansku. Tím více je třeba využít každé možnosti při 
pozemních pracích na zastavěných a zejména nezastavěných plochách 
к archeologickému průzkumu.

Závěr

Dějinám města Břeclavi předcházel několikatisíciletý vývoj před- 
historického a protohistoríckého osídlení jejího území. Kromě slabých 
stop pobytu člověka mesolitického a neolitického jsou v Břeclavi dolo
žena sídliště a pohřebiště nositelů všech kultur od sklonku eneolitu až do 
raného středověku. Nálezy ze všech dob se soustřeďují především ve 
Staré Břeclavi v tratích Na kopci, na Zvolencích a v Předních Čtvrtkách 
a roztroušeně též v areálu Pohanská, i když tam bylo osídlení až do po
čátků středověku podstatně slabší a mezerovité. Od laténu se objevují 
nálezy i v jiných částech katastru. S příchodem Slovanů roste koncen
trace osídlení v areálu Pohanská a dosahuje maxima v období velkomo
ravském, kdy tam vzniká opevněné ekonomickopolitické a kulturní cen
trum širší oblasti s knížecím sídlem. V průběhu 10. století postupně a 
v 11. století definitivně tato oblast pustne a nové hradisko jako správní 
centrum je založeno v dnešním městě. Slovanská osada ve Staré Břeclavi 
existovala po celou tuto dobu nepřetržitě a vstoupila spolu s břetislav- 
ským hradiskem do historického období.

Uvedený přehled naznačuje, že břeclavský katastr se díky své poloze 
na významné severojižní komunikaci, využívané se stále rostoucí inten
zitou od starší doby bronzové, stává jedním z významných kulturnícn 
ohnisek na našem území a jeho studium může přispět к objasnění základ
ních otázek našeho pravěku a zejména slovanské minulosti.
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