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»Jednou z otázek slovanské archeologie, pro jejíž řešení byl získán materiál rozsáhlými výzkumy 

v poválečných letech, zejména na Moravě, je problém sídlištních forem a speciálně otázka velmož- 
ských dvorců u raněstředověkých Slovanů. J. Poulík sejí dotkl v souvislosti s hodnocením objevů 
v Mikulčicích. Po několikaletém výzkumu na této lokalitě došel k závěru, že sídlištní aglomerace 
mimo vlastní hradiště netvoří jednolité podhradí, nýbrž několik samostatně opevněných dílčích 
sídlišť, která navrhl pomocně označovat za velmožská sídla nebo dvorce. Zdůraznil, že jde 
o útvary neagrárního charakteru (někdy mluvil přímo o jejich městském rázu) závislé vyjma 
chovu dobytka na produkci okolních zemědělských osad, že v nich byla soustředěna řemeslná 
výroba a že na nich stály vlastnické kostely se hřbitovy velmožských rodin, jejich družin a čeledi.1 
Řadil-li původně mezi velmožské dvorce i sídliště s řadami domů s náběhy k vytváření ulic v trati 
Štěpnice, v pozdější práci toto sídliště od nich odlišuje, aspoň pokud jde o uspořádání vnitřní 
zástavby.2 Jistá labilita v interpretaci je ovlivněna tím, že ani jeden z uvedených komplexů nebyl 
v úplnosti prozkoumán; jubilant si proto vyhradil právo na korekturu původních hypotéz.

Názory o podstatě velmožských dvorců se různí a bylo by užitečné shodnout se na jejich jednotné 
charakteristice (i když v konkrétních případech se budou v jednotlivostech lišit), aby nedocházelo 
k záměně pojmů. Uvedu proto nejdříve téže jednotlivých badatelů vyslovené k tomuto tématu a 
ve srovnání s archeologickým pozorováním, učiněným na jednom z mála v úplnosti prozkoumaných 
sídlištních celků tohoto druhu na Pohansku u Břeclavi, se pokusím nastínit celkovou charakteristiku 
velmožských dvorců a stanovit jejich odlišnosti od jiných sídlištních forem vyšší společenské vrstvy.

Na Moravě první interpretoval některá archeologická naleziště (Modrá, okolí kostela ve St. 
Městě-Špitálkách, Sady) jako velmožské dvorce V. Hrubý. Existenci velmožských dvorců před
pokládá na exponovaných, ale neopevněných polohách v blízkosti raněstředověkých měst, v po
lohách s bohatě vybavenými hřbitovy kolem vlastnických kostelů, u nichž je záhy ve středověku 
doloženo pozemkové vlastnictví. Mluví o velmožských dvorcích příslušníků knížecí družiny, 
ztotožňuje pojem velmožské sídlo a velmožský dvorec a s poukazem na situaci na Západě rozlišuje 
pánovo sídlo či dvorec a sídla drobných pracovníků.3

H. Preidel na rozdíl od většiny slovanských archeologů odmítá představu o existenci vesnic 
v raném středověku a za jedinou sídlištní formu uznává panské dvory, o nichž soudí, že zpočátku 
byly nechráněné nebo obehnané palisádami a později byly obklopeny více či méně mohutnými 
dřevěnohlinitými hradbami — tedy přeměnily se v útvary nazývané hradiště. Rozsáhlá velko
moravská hradiště podle něho nejsou nic jiného než lépe vybudované a zvětšené panské dvory. 
Jejich vály neměly podle něho opevňovací význam, nýbrž smysl právně-symbolický a reprezenta

I. J. Poulík, Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, Praha 1963, 106, 113, 125—126.
2. J. Poulík, Pevnost v lužním lese, Praha 1967, 200.
3. V. Hrubý, Velkomoravská města a velmožské dvorce, Referáty Liblice 1961, 100—106, zejména str. 105; týž, 

Staré Město, velkomoravský Velehrad, Praha 1965, 358; týž, Staré Město-Velehrad, Praha 1964, 21—27.
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tivní, měly pouze zamezovat nahlížení a volnému vstupu lidí i zvířat dovnitř jejich areálu, který 
byl zčásti využíván jako zahrada, pole a ohrady pro dobytek. Ve velikosti velkomoravských hradišť 
spatřuje hlavní argument proti jejich vojenskému významu. Vychází totiž z představy, že raně- 
středověká vojska byla početně slabá (několik desítek osob) a stavba rozsáhlých opevnění proti 
nim byla tudíž nepotřebná, ba naopak nevýhodná, neboť takováto opevnění vyžadovala velký 
počet obránců. Teprve menším hradištím od 10. století výše přičítá H. Preidel vojenskou funkci.4

U východních Slovanů se pro velmožský dvorec používá termín zamok (značící doslovně 
panské sídlo) nebo usaďba (znamená usedlost, statek, panské sídlo, panský dvorec).5 6 Feudální 
dvorec 11.- 12. století charakterizuje B. A. Rybakov jako malou pevnůstku tvořenou několika dře
věnými sruby postavenými těsně vedle sebe do kruhu tak, že uvnitř vznikalo nevelké nádvoří. 
Soudí (avšak nálezy konkrétně nedokládá), že takové dvorce, jimž podle něho v pramenech 
odpovídá termín choromy, dvoř, grád, vznikaly už v 8.—9. století na celé Rusi. Knížecí dvorec 
(knjaž dvoř) byl centrem votčiny (feudálního velkostatku). V dvorci — choromech — žil občas 
kníže, byly tam domy jeho vyšších (ogniščanin, tiunové) i druhořadých sluhů, různé hospodářské 
stavby — konírny, ohrady pro dobytek, drůbež aj.® Jako příklad prozkoumaného knížecího dvorce 
uvádí B. A. Rybakov hradiště Ljubeč.7 Též z práce T. N. Nikolské, která uvádí četnou literaturu 
к tomuto tématu, plyne, že za velmožské (feudální) dvorce jsou na Rusi pokládána malá hradiště 
11.—13. století8, která by bylo možné srovnávat s plochými kruhovými hrádky s obvodovou 
zástavbou ze střední Evropy (s tzv. saskými hrádky nebo i slovanskými hrádky německé literatury) 
z konce 9., ale zejména až z 10.—12. století,9 eventuálně s drobnými středověkými opevněními — 
tvrzemi z 12.—15. století, u nichž ovšem převažuje funkce opevněného sídla nad funkcí hospodář
skou. Přímé archeologické nebo písemné svědectví o ruských velmožských dvorcích z 8.—10. stol., 
tedy z doby, která nás zajímá z hlediska hodnocení velkomoravských nálezů, nemáme.

Též v Polsku se v souvislosti s otázkou velmožských sídel mluví jen o opevněných útvarech —- 
hradištích, a to většinou až od poloviny 10. století.10 Pokud se mluví o dvorcích ve smyslu zeměděl
ského podniku, pak jde o interpretaci venkovské osady buď bez zjevné místní spojitosti s panským 
sídlem (např. Luboň u Poznaně),11 nebo ve spojitosti s ním (např. Lisewo), ale potom má vlastní 
sídlo podobu hradiště stojícího odděleně od dvorce.12 Stejně je tomu i ve východním Německu, 
i když počátky drobných panských sídel jsou tam doloženy podstatně dříve—již od 8. století.13 
,7- Hermann pouze předpokládá existenci lehce opevněných panských dvorů na vesnických 
sídlištích.14

L. Niederle rozlišoval zřejmě pod vlivem ruské terminologie dvůr a dvorec, i když ne vždy zcela 
důsledně. Za dvůr pokládal komplex obytného domu a hospodářských staveb (zásobní a odpadkové 
jámy, ohrady pro dobytek, chlévy, stodoly, sušírny obilí, seníky, studny, lázně aj.), obehnaný 
ohradou s vraty.15 Jako dvorec označoval knížecí, bojarský, vojvodský nebo velmožský dům, který

4. H. Preidel, Die Anfänge der slawischen Besiedlung Böhmens und Mährens II, Gräfelfing bei München 1957, 137 ; 
týž, Slawische Altertumskunde des östlichen Mitteleuropas III, Gräfelfing bei München 1966, 32, 46—50, 77—79.

5. Srov. Velký rusko-český slovník 1, Praha 1952, 5, Praha 1962.
6. В. A. Rybakov, Feodal’nyj zamok XI—XII vv., Istorija SSSR, I, Moskva 1966, 522—225.
7. B. A. Rybakov, Istorija SSSR, I, 526—529.
8. T. N. Nikol’skaja, К voprosu о feodal’nych zámkách v žemle vjatičej, Kul’tura drevnej Rusi, Moskva 1966, 

184—190.
9. A. Hejna, Příspěvek к poznání nejstarších panských sídel v Cechách, Vznik a poč. Slov. 2 1958, 290—294; týž, 

Příspěvek к otázce původu a významu kruhového blatného hrádku v Cechách, Pam. arch. 48 1957, 218—237.
10. A. Hejna, К situační a stavební formaci feudálního sídla v Evropě, Pam. arch. 56 1965, 536—540; zde je též 

přehled vývoje ruských hrazených sídel na str. 534—536.
11. W. Hensel, Poznaň w zaraniu dziejów, Wroclaw 1958, 120—121.
12. J. Delekta, Badania na podgrodziu w Lisewie w pow. Wabrzeskim, w ziemi chelmiňskiej, WA 16 1939—1948, 

304.
13. A. Hejna, Pam. arch. 56 1965, 546—550; srov. též J. Herrmann, Slawische Stämme zwischen Elbe und Oder, 

Berlin 1968, 174 a d.
14. J. Herrmann 1. c., 212.
15. L. Niederle, Život starých Slovanů 1/2, Praha 1913, 798, 814—817; týž, Rukověť slovanských starožitností 

Praha 1953, 275.
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podle něho sestával z velké budovy (síně—gridnice—haly) s větším počtem kletí bud přistavených 
к hlavní budově, nebo vzniklých jejím vnitřním členěním; sloužily jako obydlí družiny, čeledě, 
žen, jako zásobárny, sklepy, lázně, věznice.16 V podstatě mu tedy splývá dvorec s pojmem pan
ského domu -— paláce. Na druhé straně o ruském dvorci, který ztotožňuje s choromy, připomíná, 
že to nebylo jedno velké stavení, ale řada budov spojených síněmi s krytými přechody. Též celý 
kamennou hradbou obehnaný komplex v Plisce označuje jako dvorec, stejně jako Priskem popiso
vané sídlo Attilovo, obklopené dřevěnou hradbou s věžemi, za níž se nacházelo množství budov. 
Je třeba si uvědomit, že při charakteristice knížecího dvorce vychází Niederle prakticky pouze 
z písemných zpráv a při charakteristice dvora převážně z etnografických a zčásti i z písemných 
pramenů; archeologické prameny mohl použít jen к ilustraci detailů. B. A. Rybakov měl již к dis
posici bohaté výsledky archeologických výzkumů.

Nejnověji se zabýval otázkou velmožských dvorců v rámci řešení problematiky feudálního 
sídla v Evropě A. Hejna. Ne velmožských dvorcích shledává spojení funkce obytné (sídelní), 
hospodářské a případně obranné, což výrazně demonstruje na příkladě merovejsko-karolinských 
dvorců (curtes) a falcí.17 Termín sídlo nadřazuje pojmům dvorec, fale, hrádek aj.; např. západo
evropská feudální sídla dělí na dvorce (s charakterem hospodářské usedlosti, soukromého královské
ho sídla a falce — rezidence s reprezentativním a dvorským posláním) a hrady (ve výšinné situaci, 
s vnějším opevněním, mající vedle funkce sídla i funkci vojenskou, která významově převažuje). 
Někdy však označuje za dvorce útvary s palácem, kostelem (ev. s věží a hradbou) — tedy mající 
pouze charakter sídla bez hospodářského akcentu — a blíží se tím Niederlovu pojetí.18

Pokládám Hejnovu terminologii, uplatněnou ve větší části citované práce (mimo uvedenou 
partii), za správnou jak z hlediska jazykového, tak z hlediska interpretace sídlištního útvaru 
archeologicky prozkoumaného na Pohansku u Břeclavi. Podle slovníků českého jazyka označuje 
dvorec větší hospodářství, statek a jde původně o zdrobnělinu od slova dvůr, kterým se rozumí 
větší hospodářská usedlost, zpravidla o samotě (selský, panský, poplužní) a též sídlo šlechtice, 
panovníka s družinou, s nej vyššími úřady (královský dvůr), vedle dalších významů nás v této 
souvislosti nezajímajících. Sídlem se rozumí bydliště vznešenějších osob.19 Pojetí dvorce jako jed
notky v podstatě hospodářské, v níž je samozřejmě začleněn i obytný dům, umožňuje obecné 
používání toho pojmu. Prostý dvorec s jednoduchým obydlím a několika hospodářskými stavbami, 
oplocený či neoplocený, můžeme chápat jako selský dvorec (přičemž archeologické prameny 
samozřejmě neumožní zjistit, zda šlo o majetek svobodného nebo závislého sedláka),20 lépe vybu
dovaný dvorec s důkladnějším obydlím nebo komplexem obytných budov, případně s chrámem 
a větším množstvím hospodářských staveb, oplocený nebo opevněný palisádou (avšak nikoliv 
válem pokud jde o velkomoravské prostředí), můžeme pokládat za velmožský dvorec. Přitom 
archeologické prameny nemohou prokázat, zda šlo o dvorec knížecí, biskupský či jiného feudálního 
hodnostáře, nebo zda šlo o jeden z dvorců dominikálu či jeho dvorec ústřední. Prosté selské dvorce 
mohly být též součástí rustikální části feudálního velkostatku, tzv. Grundwirtschaft, tj. oné roz
ptýlené formy pozemkové držby, kdy jednomu feudálnímu vlastníkovi patřily osady daleko od sebe 
vzdálené a netvořící souvislé území.21 To však neznamená, že kromě vazeb к velkostatku neměly 
jednotlivé selské dvorce vzájemné vazby sousedské a že netvořily venkovské osady — vsi. Preidlovo 
odmítání existence vsí v raném středověku je neopodstatněné.22 Neexistovaly samozřejmě vesnice 
v dnešním slova smyslu co do velikosti i uspořádání. Nebyly to patrně ani výrazné ulicovky nebo

16. L. .Niederle, ŽSS 1/2, 779—789; týž, Rukověť slovanské archeologie, Praha 1931, 94—95; týž, Rukověť slovan
ských starožitností, 274—275.

17. A. Hejna, Pam. arch. 56 1965, 519, 521, 526.
18. A. Hejna, Pam. arch. 56 1965, 531—532, 571—572.
19. P. Vála- F. Trávniček, Slovník jazyka českého, Praha 1937; Příruční slovník jazyka českého I (A—-J), Praha 

1935—7; Slovník spisovného jazyka českého I (A—M), Praha 1960.
20. V tomto smyslu chápe selský dvorec většina autorů; pouze V. Nekuda použil výjimečně termínu dvorec pro 

označení středověkého vesnického domu v Pfaffenschlagu (CMMB 46 1961, 72—73) ; později od tohoto pojetí upouští 
a přiklání se к běžnému usu (P. Nekuda, Zmizelý život, Brno 1967, 22, 26).

21. Srov. např. J. Válka, ČMM 73 1954, 218.
22. J. Herrmann 1. c., 213—219.
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Obr. 1. Břeclav — Pohansko. Schématický plán velmožského dvorce. 1 — průběh starší fáze opevnění ; 2 — mladší 
fáze palisádového opevnění; 3 — kůlové jamky a menší zahloubené objekty; 4 — obrysy větších zahloubených 
ev. nadzemních objektů; 5 — žlábky po palisádových stěnách objektů, ev. ohrad; 6 — zbytky kamenných ker 
a podezdívek objektů; 7 — plochy vypálené mazanice; 8 — hroby s rozlišitelnými jámami (obdélník), s nerozlišitel
nými jámami (schéma kostry) a hroby, z nichž se zachovala pouze lebka (křížek); 9 — pozitivní základy kostela; 
10 — negativní základy kostela; 11 —-blok zříceného zdivá chrámu; 12 — kamenné pece; 13 —hranice výkopu; 

14 — rozhraní hektarové sítě; 15 — nakupení nálezů v místě nerozlišitelného objektu. Kresba A. Šik.
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okrouhlíce, o nichž se uvažovalo na základě pozdního středověkého materiálu, ale šlo asi nejčastěji 
o rozptýlený nebo shlukový typ osad, který je archeologickými výzkumy doložen téměř výlučně, 
i když některé prozkoumané sídlištní komplexy se interpretují jako ulicovky nebo okrouhlíce.23

Pojetím velmožského dvorce jako komplexu hospodářského, jehož součástí je obydlí vlastníka, 
dosahujeme shody s náplní termínu curtis karolinského Západu, jak je charakterizována v nej
novějších historických a archeologických pracích. Pokládám tuto okolnost za velmi důležitou. 
Uznáváme-li marxistickou tezi o obecně platných zákonitostech společenského vývoje, pak musíme 
připustit, že existuje řada shodných znaků a tendencí ve vývoji západoevropské a středoevropské 
feudalizující se společnosti, které se ovšem neprojevovaly ani současně, ani ve všech detailech 
totožně. Je tudíž možné srovnávání průvodních jevů, к nimž patří velmožské dvorce. Nesdílím 
v této otázce skeptické stanovisko Fialy, vysvětlování určitých jevů pomocí analogií není pře
nášením východofranských poměrů na tehdejší Moravu. Ostatně Z- Fiala sám se při úvaze o po
stavení velkomoravských kostelů nacházejících se mimo opevněná sídliště opírá též o analogie 
ze středního a jižního Německa.24 Dvorce jsou v karolinské oblasti poměrně dobře popsány v pí
semných pramenech, čehož se nám ve slovanské oblasti v téže době nedostává. Dále se otázka 
curtes řeší na Západě již od počátku 20. století jak cestou studia písemných pramenů, tak cestou 
archeologických výzkumů a prvotní výsledky založené na povrchních kombinacích jsou překoná
vány hlubokou kritickou analýzou, zatímco u nás a ve slovanském světě vůbec je studium dané 
otázky zejména na základě archeologického výzkumu teprve zahajováno. Proto srovnání může 
být jen na prospěch věci.

Shodou okolností se po postavení otázky existence velmožských dvorců na Moravě v 9. století 
podařilo záhy v úplnosti archeologicky prozkoumat sídlištní komplex, který může podstatně 
přispět к jejímu řešení. Jde o palisádou opevněný, téměř pravoúhlý útvar z velkomoravského období, 
zjištěný na Pohansku u Břeclavi. Uvnitř palisádového opevnění se vedle kostela a přilehlého 
hřbitova s bohatými milodary prozkoumalo několik náročně vybudovaných obydlí a řada dalších 
staveb, které lze interpretovat jako stavby hospodářské, tedy typický velmožský dvorec s funkcí 
hospodářskou a sídelní.

Uvedená interpretace sídlištního komplexu z Pohanská je komplikována skutečností, že dvorec 
leží uvnitř areálu chráněného mohutným válem. Dosavadní výzkumy valu prokázaly, že je velko
moravský, nepodařilo se však blíže upřesnit jeho chronologii v rámci velkomoravského období. 
Existují jisté náznaky, že vznikl až na samém sklonku 9. století, zatímco dvorec sám, přesněji jeho 
palisádové opevnění, se bezpečně konce velkomoravského období nedočkalo, neboť jeho pozůstatky 
jsou porušeny velkomoravskými hroby.25 Není tedy vyloučeno, že dvorec stál původně na nechrá
něné ploše. I kdyby se však ukázalo, že byl vybudován až po nasypání valu, nepadá tím dosavadní 
interpretace, neboť nejlépe vysvětluje jeho odlišnost od ostatních sídlištních komplexů zjištěných 
na hradisku i v jeho okolí a nevymyká se dnešním dosud labilním představám o charakteru 
a funkci velkomoravských hradišť.

Velmožský dvorec z Břeclavi-Pohanska byl budován nadvakrát. Ve starší fázi palisáda uzavírala 
téměř čtvercovitou plochu (4.230 m2) o délce stran 65—70 m; uvnitř opevnění byl žlábkem 
vymezen protáhlý prostor o rozměrech 15—16 m X 65 m a z vnější strany к němu přiléhaly 
dvě ohrady, na severovýchodní straně patrně kultovní o rozměrech 17 X 21,5 m, na jihovýchodní 
straně nadvakrát budovaná ohrada o rozměrech 11—13,5 m X 63—70 m, určená asi pro dobytek. 
Spolu s ohradami obnášela chráněná plocha ve starší fázi asi 5.488 m2. Žlábky po ohradách se 
od žlábků palisádového opevnění lišily svou mělkostí, z čehož plyne, že ohrady byly podstatně 
nižší než palisáda (podle propočtů se výška palisády pohybovala kolem 3 m, výška ohrad kolem 
1,5 m). V mladší fázi uzavíralo palisádové opevnění podstatně větší lichoběžníkovou plochu

23. L. Niederle, Rukověť slovanské archeologie, 89; týž, Rukověť slovanských starožitností, 347; A. Pitterová, 
Typy nejstarších slovanských sídlišť vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů, český 
lid 55 1968, 169—179.

24. Z- Fiala, Pokus o syntézu dějin Staré Moravy, CsČH 12, 1964, 230—231.
25. B. Dostál, Slovanská minulost Pohanská, Břeclav 1964, 6, 14; (ýz, К prehistorii a protohistorii Břeclavi, Břeclav 

— dějiny města, Břeclav 1968, 24, 26.

274



(7.900 m2) o stranách 80—100 m. Palisádové stěny i hlavní objekty byly orientovány zhruba 
stejně jako ve starší fázi; v obou fázích byl vchod na severovýchodní straně. Zdá se, že některé 
stavby a ohrady zbudované ve starší fázi fungovaly i ve fázi mladší; opevnění bylo zřejmě zvětšeno 
proto, aby se do areálu dvorce dostal kostel postavený podle všeho záměrně na místě starého 
kultovního místa. To vše svědčí pro to, že mezi zánikem staršího a vznikem mladšího opevnění 
není časová mezera. Lze-li tento moment spojit se stavbou kostela a zřízením hřbitova kolem něho 
(jak nasvědčuje stratigrafický vztah kostela a hrobů), pak podle milodarů z hrobů jej lze položit 
do třetí čtvrtiny 9. století. Můžeme-li trvanlivost dubové palisády vystavené povětrnostním vlivům 
odhadnout na čtvrt a nejvýš na půl století, pak starší fáze dvorce vznikla nejpravděpodobněji 
někdy na počátku 2. čtvrtiny 9. stol. a mladší fáze mohla zaniknout na sklonku poslední čtvrtiny 
9. století. Zánik mladší palisády v této době potvrzuje i skutečnost, že žlábky po ní jsou porušeny 
13 hroby, z nichž dva mají typický velkomoravský inventář (ostruhy typu I B a skleněný knoflík 
s kovovým ouškem). Datování obou fází dvorce do 9. století potvrzuje i keramika ze sídlištních 
objektů, která je rámcově středohradištní, stejně jako převážná část keramiky ze sídlištní vrstvy.26

Uvnitř dvorce bylo přes 50 sídlištních objektů; řada dalších byla v jeho těsné blízkosti a část 
z nich s ním časově i funkčně souvisela. Se starší fází souvisely většinou velké kůlové stavby (plocha 
75—96 m2) obytného i hospodářského rázu; mají obdoby v germánských halových domech 
ze severozápadního Německa, zatímco v soudobém slovanském světě archeologicky dosud zjištěny 
nebyly. S mladší fází lze vedle kostela spojovat srubové stavby (plocha kolem 40 m2), z nichž 
některé měly kamenné podezdívky zalévané maltou, jiné zděná nároží s hlubokým základem 
kombinovaným s ohništěm (obdobné zařízení je známo z královské falce v Paderbornu) a další 
mazanicové podlahy a maltou omítnuté stěny. Byly většinou jednoprostorové, v jednom případě 
dvouprostorové a v jednom snad i tříprostorové. Vytápěny byly hliněnými nebo kamennými 
pecemi, případně kameny obloženými ohništi, opatřenými někdy dymníkem. Stály v řadě za koste
lem a byly zřejmě sídlem velmožské rodiny. Ve dvorci byly i stavby zahloubené, a to větší obytné 
i hospodářské (sklepy, chlévy) a menší jámy hospodářského účelu. Stejně tak i o některých nad
zemních stavbách se lze domnívat, že byly používány jako kletě, stodoly, sýpky, zásobárny, stáje 
apod.27 Prokázat účel jednotlivých staveb jednoznačně nelze. Archeologicky můžeme relativně 
nejbezpečnčji identifikovat dílny, objevíme-li v nich surovinu, výrobní odpad, polotovary a pří
slušné zařízení; avšak již určení, zda byl jistý objekt obytný či nikoliv, je problematické; ještě 
pochybnější je stanovení hospodářského účelu objektu (stodola, seník, chlév, zásobárna, sýpka), 
v němž se pozůstatky obsahu nezachovaly. V této souvislosti zejména vyniká význam srovnání 
dvorce z Pohanská s popisy karolinských curtes, které řadu hospodářských budov znají a vypočí
távají je.

Otázka curtes je v Německu řešena již více než půlstoletí a je spojena se jménem slavného 
archeologa C. Schuchhardta. Nebudu se zabývat celou historií problému, o níž jsem se zmínil jinde.28 
Dotknu se pouze posledních prací vztahujících se к této otázce, které přinesly její kritické pře
hodnocení. V roce 1958 zdůraznila H. Diillingová na základě podrobného rozboru písemných 
pramenů, že curtes byly především hospodářské podniky — dvory a nikoliv pevnosti. Nebyly 
obehnány vály, ale pouze plotem. Nebyly též útvarem typicky franským, ale podle svědectví 
zákoníků byly známy i jiným germánským kmenům. Diillingová podrobně rozebrala práce Riibelovy, 
Schuchhardtovy a jiných autorů, ukázala na slabiny jejich argumentace a dokázala, že archeologicky 
zjištěné útvary označované za curtes nelze takto nazývat, neboť neodpovídají popisům v pramenech. 
Jejich mohutná dřevěnohlinitá nebo kamenná opevnění je řadí к útvarům, které jsou v pramenech 
označovány jako castra nebo castella.29 К požadavku H. Dôllingové vypustit pojem curtis z úvah 
o karolinských opevněních se přiklání H. Hing. Podle svědectví Capitulare de villis a Brevium 
exempla soudí, že curtes byly velkými specializovanými hospodářskými podniky, které nemusely

26. B. Dostál, Opevnění velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi, SPFFBU E 14, 1969 (v tisku).
27. B. Dostál, Typy slovanských sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E 12, 1967, 81 —132.
28. B. Dostál, SPFFBU E 14, 1969 (v tisku).
29. H. Dölling, Haus und Hof in westgermanischen Volksrechten, Münster — Westfalen 1958, 63—71.
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být ani dvojčlenné nebo trojčlenné (curtis, curticula, pomoerium), ani pravoúhlé, jak soudil 
Schuchhardt aj. Curtis nebyla opevněna, ale jen ohrazena buď palisádou (tunimus), nebo pleteným 
plotem (sepis), výjimečně zdí (murus). Trní (spinae) zmiňované v pramenech mohlo být upevněno 
na vrcholu plotu a nemuselo jít o živý plot, jak si představoval Schuchhardt ve snaze zdůvodnit, 
že curtis musela být opevněna hlinitým válem. Brány v oplocení byly buď dřevěné, nebo kamenné 
a byly někdy opatřeny tzv. solárii, tj. otevřenými nadstavbami nad branou, sloužícími jako stráž
nice a pozorovatelny. Uvnitř curtis byla vedle panského domu (casa dominicata) řada hospodář
ských stavení (camerae, cellarium, torcolarium, mansiones, stabula, coquina, pistrinum, horrea, 
spicaria, granecae, scurae aj.; v popisech je uváděno 14—33 budov), zatímco na archeologicky 
zkoumaných opevněních označovaných jako curtes byla zástavba podstatně menší. Popisy curtes 
neznají vály, příkopy a bermy. Hinz dále upozorňuje, že jednotlivé části opevnění označované 
Schuchhardtem jako curtes, nebývají mnohdy současné. Uzavírá svou studii konstatováním, že sku
tečná curtis nebyla zatím ještě nikdy prokopána a popsána podle archeologických zjištění.30

Srovnáme-li písemná svědectví i úvahy podložené archeologickými výzkumy o karolinských 
curtes s nálezem pozůstatků slovanského sídlištního komplexu na Pohansku, zjistíme řadu společ
ných základních znaků. Stejně jako curtes, je i dvorec na Pohansku ohrazen dřevěnou palisádou 
a nikoliv válem (jak u curtes předpokládal Schuchhardt). Soudím sice na rozdíl od citovaných autorů, 
že palisáda měla funkci obrannou, jak o tom svědčí její mohutnost i skutečnost, že v hrobech 
u kostela, který byl součástí dvorce, byli pohřbeni jízdní bojovníci příslušníci knížecí družiny, 
kteří v dvorci žili. Dalším výrazným znakem dvorce z Pohanská je jeho vybavení četnými stavbami 
obytného i hospodářského rázu. Jde o 34 větších staveb a 25 menších jam. I když je třeba tento 
počet rozdělit mezi dvě stavební fáze (není ovšem vyloučeno, že některé z nich existovaly v obou 
fázích), je to stále ještě počet uváděný průměrně u popisů curtes. Velikost opevněného areálu 
a jeho vybavení četnými stavbami obytného i hospodářského rázu dovoluje interpretovat celý 
sídlištní komplex jako dvorec, a to dvorec velmožský, neboť vedle funkce hospodářské byla u něho 
značně vyvinuta i funkce sídelně reprezentační. Stál v něm chrám s nartexem, v němž se mohly 
vedle bohoslužeb konat různé obřady, jednání atd. V dvorci sice ještě nebyl palác, ale několik 
dobře zbudovaných, patrně srubových objektů s kamennými podezdívkami na maltu, které se 
řadily do jedné linie za chrámem a tvořily tak pevně sevřený sídlištní útvar v témže spojení obyt
ných a církevních staveb jako u pozdějších feudálních sídel. Zdůrazněná sídelně-reprezentační 
stránka dvorce na Pohansku ho přibližuje к funkční náplni falcí, které byly původně hospodář
skými dvory, v nichž postupně zesílila stránka sídelně reprezentační proto, že v nich občas pobýval 
panovník; v obytné části se proto objevil palác a dále chrám, který byl nutným zařízením dvorské 
reprezentace a hmotným výrazem spojení světské a církevní moci31. Nelze vyloučit, že i velko
moravská knížata vykonávala svou vládu, správní a soudní funkce při objíždění jednotlivých 
oblastí své říše, přičemž dočasně pobývala na jednotlivých větších dvorcích, podobných dvorci 
zjištěnému na Pohansku. Zanedbatelným znakem není ani pravoúhlý tvar opevnění dvorce 
v obou stavebních fázích, připomínající tvar římské zemědělské usedlosti — vily. H. Hinz označuje 
pravoúhlý tvar curtis za hypotetický předpoklad Schuchhardta a jeho následovníků; tuto domněn
ku však nelze zcela odmítnout ani písemnými, ani archeologickými argumenty. I když žádný 
písemný pramen neříká, jaký tvar karolinská curtis měla, fakt karolinské renesance antických tradic 
je nesporný a nelze vyloučit, že se projevil i ve stavebních dispozicích tohoto sídlištního útvaru.

Po uvedeném srovnání můžeme konstatovat, že palisádou ohrazený sídlištní komplex z Břeclavi- 
Pohanska má všechny podstatné znaky karolinské curtis, jak je zachycují franské písemné prameny 
a jak je kriticky interpretují historikové i archeologové. Je pravděpodobné, že půdorysný tvar, 
vnitřní uspořádání a některé stavby v dvorci na Pohansku jsou odrazem vlivů za západní karolin
ské oblasti, které se v našich zemích uplatňovaly od sklonku 8. století v různých sférách duchovní 
i hmotné kultury. Na druhé straně je třeba konstatovat, že vznik tohoto sídlištního útvaru je vý
sledkem vnitřního vývoje velkomoravské ekonomiky a společenské struktury, která byla zřejmě

30. H. Hinz, Die Stellung der Curtes innerhalb des karolingischen Wehrbaues, Germania 45 1967, 130—142.
31. A. Hejna, Pam. arch. 56 1965, 530—532; R. Pörtner, Die Erben Roms, Düsseldorf 1964, 296—304.
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poměrně blízká franské, mohla-li v některých případech převzít vnější znaky sídlištních forem 
spojených s vyšší společenskou vrstvou z této oblasti. Nález z Pohanská je výrazným dokladem, že 
velmožské dvorce charakteru karolinských curtes v našem prostředí již v 9. století existovaly.

Tímto tvrzením se dostávám do rozporu s míněním některých našich historiků (F. Graus, 
Z- Fiala, M. Štěpánek), kteří existenci velmožských dvorců v době Velké Moravy odmítali s tím, 
že pro ně nejsou písemné ani archeologické doklady.32 Archeologická zjištění к této otázce ne
uznávali zejména pro jejich nedostatečnou publikaci a pro některé protichůdné formulace v práci 
J. Poulíka.33 Z- Fiala pouze připouštěl možnost, že velkomoravské velmožské dvorce mohou být 
archeologicky objeveny. Vycházíme-li pouze z toho, co bylo v první polovině šedesátých let к této 
otázce archeology publikováno, je kritický přístup historiků к danému problému pochopitelný. 
Na druhé straně je pravda, že potřebná archeologická fakta (aspoň pokud jde o Pohansko) byla již 
tehdy známa; nebudu opakovat známé důvody vedoucí objektivně к tomu, že archeolog potřebuje 
více času к přípravě důkladné publikace objevu než historik pracující pouze s písemnými prameny 
a literaturou. Proto je teprve nyní možné předložit hlouběji zdůvodněnou interpretaci palisádou 
opevněného sídlištního komplexu z Pohanská. Pravděpodobnost, že jde v tomto případě o velmož
ský dvorec, je taková, že ji musí akceptovat každý, kdo je ochoten přiznat aspoň jisté vypovídací 
schopnosti archeologickým pramenům v historické problematice. Tím se také posunuje vpřed 
diskuse o společensko-ekonomickém charakteru Velké Moravy aspoň v tom smyslu, že byla pro
kázána platnost jednoho z argumentů uváděných archeology,34 35 i když samozřejmě ani ten nestačí 
к jednoznačnému důkazu o jejím feudálním rázu.

Velkomoravské velmožské dvorce nemusely mít vždy tentýž vzhled jako dvorec na Pohansku, 
neboť vyrůstaly z místních podmínek, ale v zásadě bylo pro ně charakteristické jejich vnitřní 
členění, odpovídající jejich hospodářské a sídelní funkci. Moment sídelně reprezentační mohl být 
v jednotlivých případech rozdílný, ale vždy byly vedle obydlí i hospodářským podnikem velmožů. 
Z tohoto důvodu pokládám za správnější označovat sídlištní komplexy s vlastnickými kostely, 
hřbitovy vyšší společenské vrstvy a s palisádovými či kamennými opevněními na podhradí mikul- 
čického hradiště obecněji za velmožská sídla, jak to ostatně J. Poulík ve svých původních formula
cích činil.36 O jejich celkovém rázu nevíme zatím nic bližšího. Kdybychom je měli označovat 
za dvorce, museli bychom připustit jejich agrární charakter, což J. Poulík vylučuje. Publikované 
důvody tohoto tvrzení pokládám sice za nedostatečné, zejména když autor připouští, že obyvatelé 
těchto sídlištních komplexů se zabývali chovem dobytka, který v našich podmínkách byl vždy 
spojen se zemědělstvím. Ostatně určení zemědělského a nezemědělského charakteru sídliště je 
vzhledem к vzácnosti nálezů zemědělského nářadí problematické. Zemědělský ráz se zpravidla 
přičítá tomu sídlišti, které je malé, rozptýlené, má jednoduché stavby, chudé vnitřní zařízení 
a inventář, přísluší к němu pohřebiště s prostou výbavou a nachází se v terénu vhodném pro pěsto
vání zemědělství, tedy podle příznaků ne zcela jednoznačných a plně průkazných. Zatím však 
je třeba v hodnocení ohrazených komplexů na mikulčickém podhradí respektovat mínění J. Poulíka 
o jejich neagrárním charakteru, neboť nejsou známy všechny okolnosti, které ho к němu vedly; 
proto jejich označení za velmožská sídla pokládám za vhodnější.

Za velmožské dvorce je možné nadále pokládat lokality uváděné T. Hrubým (Sady, St. Město- 
Špitálky, Modrá), pokud výzkum na posledních dvou nevnese do tohoto názoru korektury. Sady 
mají nesporně mimořádně vyvinutou funkci sídelně-reprezentační, a i když je V. Hrubý označuje 
za sídlo biskupa a klášterní komunity,36 neztrácejí charakter dvorce s jistou funkcí hospodářskou,

32. F. Graus, Říše velkomoravská, její postavení v současné Evropě a vnitřní struktura, Konferencia o Vefkej 
Moravě a byzantskej misii, Brno—Nitra 1963, 21 (přetištěno francouzský ve sborníku Das Grossmährische Reich, 
Praha 1966, 189) ; Z- Fiala, Bemerkungen zur Frage des soziologischen Charakters des Grossmährischen Reiches, . . . 
Das Grossmährische Reich, Praha 1966, 303—304; týž, čsČH 12, 1964, 230—231; M. Štěpánek, Opevněná sídliště 
8.—12. století ve střední Evropě, Praha 1965, 120.

33. J. Poulik, Staří Moravané budují svůj stát, Gottwaldov 1963, 120, 167, 175.
34. J. Poulík, Archäologische Entdeckungen und Grossmähren, Das Grossmährische Reich, Praha 1966, 41.
35. J. Poulík, Archeologické výzkumy a Velká Morava, AR 15 1963, 571 ; týž, Archeologické objevy o Velké Moravě, 

Konferencia o Velkej Moravě a byzantskej misii, Brno—Nitra 1963, 86.
36. V. Hrubý, Staré Město — Velehrad, Praha 1964, 26—27.
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která byla u klášterů běžná. Citovaný autor sice označuje dvanáct staveb ohrazených palisádou 
za neagrární, na druhé straně však srovnání sídlištní situace v Sadech s plánem kláštera v St. Gallen 
předpokládá přičtení hospodářského účelu některým budovám; v plánu svatohavelského kláštera 
jejich uváděna celá řada.37

Závěrem můžeme na základě uvedeného přehledu názorů a konkrétních archeologických 
zjištění shrnout, že velmožský dvorec je jednou z forem raněfeudálního sídla, které je nerozlučně 
spjato s hospodářskou usedlostí velmože, tvořící jádro jeho velkostatku. Tato forma byla v našem 
prostředí patrně typická pro rané obdodí 8.—10. století, zatímco později dochází к postupnému 
oddělování hospodářského dvora od vlastního sídla mohutně opevněného a nabývajícího vojen
ského významu. Počátky takovýchto sídel-hradů snad existovaly již v raném období, nelze к nim 
však šmahem připsat všechna velkomoravská hradiště pro jejich značnou plochu, která zatím 
zůstává na většině z nich neprokopaná (a tudíž každá jednoznačně formulovaná interpretace 
je předčasná), stejně jako je nelze prohlašovat za lépe vybudované velmožské dvorce bez vojenského 
významu. Proti tomu mluví právě vály, které jsou zhruba téže konstrukce jako vály hradišť z 10. až 
12. století, o jejichž vojenském významu ani H. Preidel nepochybuje; přičítat mohutně budovaným 
opevňovacím stavbám pouze právně-symbolický význam je protismyslné.38 Dosavadní výzkumy 
ukazují, že velkomoravská hradiště nebyla také jen velmožskými sídly, ale byla mnohem složitěj
ším organismem, v němž významově často převažovaly jiné funkce. Tyto poznatky nelze zevšeobec
ňovat na současná i pozdější hradiště z jiných částí slovanského světa, kde jsou možné i jiné zčásti 
zde uvedené interpretace.

Recenzoval d^deněk Váňa

37. H. Reinhardt, Der St. Galler Klosterplan, St. Gallen 1952.
38. Ch. Warnke, Recenze H. Preidla, Slawische Altertumskunde des östlichen Mitteleuropas im 9. und 10. Jahr

hundert, Göttingische Gelehrte Anzeigen 221, 1969, Heft 1/2, 116—117.
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ZUR FRAGE DER HERRENHÖFE BEI DEN SLAWEN

B. DOSTÁL

Der Autor knüpft an J. Pouliks Interpretierung der befestigten Siedlungskomplexe am Fusse der Mikulčicer Burg 
als Herrenhöfe an. Er führt die Ansichten verschiedener Autoren (£. Niederle, F. Hrubý, A. Hejna, H. Preidel, B. A. 
Rybakov, W. Hensel u. a.) auf das Wesen und die Form frühmittelalterlicher Herrenhöfe an, wie sich dieselben aus dem 
Studium der schriftlichen Quellen und aus archäologischen Beobachtungen ergeben. Er konfrontiert sie mit den 
Ergebnissen, die sich aus der völlig beendeten Grabung eines mit Palisaden befestigten Siedlungskomplexes (mit 
einer Kirche, einem Friedhof und mit mehreren Wohn- und Wirtschaftsgebäuden) des 9. Jahrhunderts in Břeclav— 
Pohansko ergeben. Ausgehend von der Erkenntnis analoger Merkmale und Entwicklungstendenzen des west- und 
mitteleuropäischen Feudalismus, sowie aus den konkreten archäologischen Beweisen westlicher Einflüsse auf diese 
Lokalität (Pfostenbauten, Bauten mit gemauerten Ecken, rechteckige Form der Palisadenbefestigung u. a.), vergleicht 
er das erforschte Gebilde in Pohansko mit der Form der karolingischen curtis, wie sie aus der kritischen Beurteilung 
ihrer Beschreibungen in schriftlichen Quellen bekannt ist. Er stellt so viele wesentliche Analogien fest (Palisaden
befestigung, mehrere Wohn- und Wirtschaftsbauten, Herrenhaus, Kirche u.a.), so dass er zu der Schlussfolgerung 
einer funktionellen Gleichheit dieser Siedlungsform im grossmährischen und westeuropäischen Raume kommt. Diese 
Herrenhöfe definiert er als eine der Formen der frühfeudaler Sitze, welche untrennbar mit dem landwirtschaftlichen 
Unternehmen des Adeligen oder Fürsten zusammengeknüpft sind und den Kern seiner Guts- oder Grundwirtschaft 
bilden. Der Begriff eines Herrensitzes ist — dem Autor gemäss — viel allgemeiner und übergeordneter: ein Herren
sitz kann neben der Form eines Hofes (verbunden mit wirtschaftlicher Funktion) auch die Form einer Burgstätte 
haben (verbunden mit militärischen Funktion), ev. auch die Form einer ausschliesslichen Residenz (ohne wirtschaft
liche oder militärische Betätigung). Die grossmährischen Burgwälle hält er weder für Höfe, noch für blosse Herrensitze, 
sondern für mehr kompliziertere Organismen. Die befestigten Komplexe bei der Mikulčicer Burgstätte empfiehlt er, 
im Hinblick auf die Ansicht J. Pouliks auf ihren nichtwirtschaftlichen Charakter nicht als Höfe, sondern vorerst 
allgemeiner als Herrensitze zu bezeichnen, solange durch weitere Grabungen ihr Charakter nicht näher geklärt sein 
wird.

Übersetzt von A. Löwensteinova
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