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Krajina jižně a jihovýchodně od Břeclavi, protkaná sta
rými rameny řek Dyje a Moravy v blízkosti jejich souto
ku, pokrytá lužním lesem a slunečnými loukami, je ne
jen rezervací vzácných přírodních krás, ale skrývá i mís
ta poskytující svědectví o slavné minulostí našich ná
rodů. Staří Slované nediferencovaní ještě národnostně, 
nýbrž tvořící skupiny příbuzných kmenů, osídlili tuto 
oblast již někdy v 5.—6. stol. Jedna z jejich osad stála 
též v dnešní trati Pohansko, kde v době říše velkomorav
ské vzniklo mohutné nížinné hradisko, které je již více 
než 10 let zkoumáno katedrou prehistorie filosofické 
fakulty University J. E. Purkyně za vedení prof. dr. F. Ka
louska a autora. Dosavadní výzkumy přinesly řadu po
znatků, které zařadily již dříve známou lokalitu mezi 
nejvýznamnější památníky nejen u nás, ale ve slovan
ském světě vůbec.

Objevení žárového pohřebiště s nezdobenými popelni
cemi pražského typu i s neuměle zdobenými nádobami 
starohradištními a několik rozptýlených zbytků zahlou
bených obydlí nasvědčuje, že celý areál byl osídlen již

dávno před vznikem hradiska. Od doby slovanské expan
ze až do 9. stol. tam postupně vyrostlo několik osad 
zemědělského charakteru, z nichž některé byly částečně 
prozkoumány. К největší aglomeraci osad došlo kolem 
přelomu 8.-9. stol., tedy v době vrcholícího mezikme- 
nového zápasu za vytvoření velkomoravského státu. Šlo 
o drobnější skupiny zemnic s kamennými pecemi nebo 
prostými ohništi, s nimiž souvisely různé jámy hospo
dářského účelu a skupiny kostrových hrobů vybavených 
keramikou a chudým inventářem.

V prvé polovině 9. stol. vznikl mezi těmito osadami, 
zčásti nad jednou opustlou, dvorec významného velmo
že. buď místního knížete, nebo příslušníka mojmírovské- 
ho knížecího rodu, či snad nějakého hodnostáře jeho 
dvora. Dvorec byl zbudován podle předem promyšleného 
plánu, na čtvercové ploše opevněné dřevěnou palisádou. 
Bylo v něm několik ohrad, z nichž většina sloužila 
к ochraně dobytka, avšak jedna, zvlášť mohutně ohraze
ná, měla snad význam kultovní a chránila buď idol nebo 
posvátný strom s obětištěm, po nichž se nám vzhledem 
к pozdějším úpravám místa nezachovalo stop. Podél pali- 
sádového opevnění dvorce se rozkládalo několik velkých 
staveb s kůlovou konstrukcí stěn. Po uplynutí 30—59 let 
byl dvorec přestavěn. Jeho plocha se zvětšila téměř na 
1 ha. Nová dubová palisáda uzavírala opět čtvercovitý 
areál s branou na severovýchodní straně. V místě staré 
pohanské kultovní ohrady byl postaven z kamene na 
maltu křesťanský kostel s půlkruhovitou apsidou, jedno
duchou lodí s příčkou, přístavkem a s předsíní, s omítnu
tými stěnami, zdobenými zevnitř barevnými freskami. Za 
kostelem bylo v jedné řadě sroubeno několik dřevěných 
nadzemních domů o 1 — 2 — 3 místnostech; spočívaly 
na podezdívkách z kamene spojovaného maltou; stejnou 
technikou byla v některých upravena ohniště. Zmíněná 
řada domů tvořila vlastní obydlí velmože, jeho rodiny 
a družiny; palisáda ho spojovala v jeden celek s hospo
dářskou částí s ohradami, chlévy, sýpkami, skladišti atd.

U kostela byl založen hřbitov pro obyvatele dvorce. 
Nálezy mečů, seker a pstruh v některých hrobech na
svědčují, že tam byli pohřbeni družiníci. Zlaté a stříbrné 
nebo jen pozlacené šperky — náušnice, knoflíky, prsteny 
neobyčejně jemně vypracované — charakterizují hroby 
jejich žen. Větší část hrobů s prostou nebo žádnou výba
vou patřila většinou služebníkům, i když jsou možné 
i jiné výklady. Hrobové nálezy, zejména ozdoby, prozra
zují nejen kulturní proudy, které se moravské společ
nosti té doby dotkly, především ze sféry byzantské a ka- 
rolinské, ale umožňují též nepřímo datovat vznik kostela 
a druhé stavební fáze dvorce do třetí čtvrtiny 9. stol. 
Tato okolnost dovoluje s jistou pravděpodobností spojo
vat založení kostela s působením byzantské misie na 
Moravě. Význam pohřebiště spočívá i v samotných nále
zech kosterných pozůstatků. Dovoluje určit nejen pohla
ví, ale případně zjistit některé choroby zanechávající 
stopy na kostech. Průměrný věk pohřbených byl velmi 
nízký, pohyboval se kolem 28 let.
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Výzkum ukázal, že některé hroby porušily žlábky i po 
mladším palisádovém opevnění dvorce. To znamená, že 
ještě v době, kdy fungoval kostel a zřejmě i obytné 
a hospodářské stavby, s nimiž tvořil jeden celek, ztratilo 
dřevěné opevnění dvorce smysl. Jako pravděpodobný se 
nabízí výklad, že se tak stalo po vybudování mohutného 
opevnění, tedy po vzniku vlastního hradiska, к němuž 
mohlo dojít v poslední čtvrtině 9. století, v době zvyšují
cího se vnějšího nebezpečí pro moravský stát. Hradba 
byla původně asi 7 m široká a s předprsní mohla být až 
6 m vysoká. Spočívala na dřevěném roštu. Sestávala 
z hlinitého násypu zpevněného na vnitřní straně dřevě
nou stěnou z kulatiny, fošen a kůlů, na vnější straně, 
aspoň v některých místech, kamennou zdí, bud pečlivě 
lícovanou nebo tvořenou vrstvami hlíny a kamene. Místy

byl násyp za zdí za účelem zpevnění propalován. Opev- 
ňovací příkopy zjištěny nebyly. Nahrazovaly je místy ra
mena Dyje, místy byly předsunuté překážky ztěžující pří
stup к vlastní hradbě. К vybudování hradby dlouhé přes 
2 km a uzavírající plochu kolem 28 ha bylo třeba vy
naložit ohromné množství práce velkým kolektivem lidí. 
Šlo při tom nejen o lokální přemísťování hlíny, těžbu 
dřeva a jeho tesařskou úpravu, ale též velká kubatura 
kamene sem byla podle petrografického určení dopravo
vána až z Bílých Karpat. Už to samo nasvědčuje, že 
Pohansko muselo být až do svého zániku po pádu Velké 
Moravy v 1. pol. 10. stol. významným vojenským, hospo
dářským a správním centrem a lze ho právem nazývat 
předchůdcem dnešní Břeclavi.

Vinobraní v Krumvíři
Lákavé pozvání Slováckého krúžku při JZD v Krumvíři na slavnost vino

braní, uveřejněné v okresních novinách, přivedlo mne v neděli 20. září do 
této obce; nebyl jsem zkjamán.

V přírodním areálu, vybudovaném krumvlřskými před 6 lety jako kultur
ní středisko oblasti kloboucká, očekávalo mnoho návštěvníků malebný 
průvod, jehož čelo tvořilo krojované banderium na 13 koních. Dvě dechové 
kapely vyhrávaly do kroku krojovaným skupinám s alegorickými vozy 
a komickými postavami, zapadajícími do pořadu vinobraní, jako drábi, hota
ři, obecní písař, policajt ap.

Před naplněným hledištěm zahájil místní slovácký krúžek slavnost, resp. 
scénu vinobraní t. zv. „zarážením hory“ se všemi náležitostmi, jak tomu 
kdysi podle horenského práva bývalo. Doba dozrávání, po provedeném za
ražení hory, byla na tomto pěkném a s dobrým spádem připravovaném 
vinobraní vyplněna vystoupením národopisných skupin z Mistřína a Tvrdo- 
nic.

Mistřínští předvedli za doprovodu své dechové kppely dobře upravené 
lidové tance a za doprovodu mladé krumvířské cimbálové muziky lidové 
písně. Hromadný zpěv chasy doprovodných písní к tancům však ukázal, žs 
naše soubory jsou v tomto směru ještě mnoho dlužny tradici dobrého zpěvu 
na Slováčku. Jsou sice jedinci, kteří dovedou dobře zazpívat, avšak ve sku
pinách tomu tak není. Je proto žádoucí, aby se v tomto směru věnovala 
v souborech mládeži zvýšená péče. Kroje mistřínských pak byly opravdovou 
pastvou pro oči svou pestrostí, bohatostí a celkovou krásou a vkusem. 
Dobrým humorem doprovázel toto vystoupení mistřlnský vypravěč Jan 
Marada.

Po mistřínských vystoupili populární podlužáčtí zpěváci z Tvrdonic v čele 
s Jožkou Severínem a Jožkou Rampáčkem. Škoda však, že bez doprovodu, 
aspoň cimbálu. V písni „Vinohrady, vinohrady..zpívané mužským sbo
rem došlo v druhém hlase к nedopatřením, ke kterým dochází často při 
zpěvu lidových v měkkých tóninách. Nemělo by však к nim docházej 
u tvrdonských, při jejich pěveckých kvalitách.

Po vystoupení zmíněných skupin pokračoval místní krúžek ve scénách 
vinobraní. Tyto byly velmi dobře upraveny i připraveny obětavým národo
pisným pracovníkem a vedoucím místního krúžku Foretnlkem. On byl rov
něž iniciátorem tohoto pěkného národopisného dnu, doplněného vystoupe
ním vítězů dopolední dětské soutěžní klenotnice. Jejich vystoupení ukázalo, 
že u těch nejmladších, snad i zásluhou rodičů, kteří s dětmi doma zpívají, 
se v lidové písni blýská na lepší časy. -Pol-

BOHUMIL ROBEŠ:

PRELUDIUM
(MALOVANÝ KRAJ)

vím že poliček nezrodí růže 
jen polibek probudí 
slast a něhu
Vracím Ti břízy ztracených břehů 
u kapliček kde zimostrázy 
kóji se krvi probuzené rudy 
na lalůčcích
školaček

Lidstvo je můj miláček 
i když plevel Vašich zahrádek 
zvedá toporně šij:

Bij do mne lásko 
bij
žalmy za dobrý stesk
vylej slzy jako blesk
do loktuši které hodokvasně
uči mne zpívat
uči mne psát básně
na střechách které jak mosty
spojuji nebe
i peklo

Drž nebe pevně Aby neuteklo 
až osedlám ho pro můj lid 
Vím že slib marný a lichý 
nevrátí krev do žil jimiž teklo 
semeno nežádosti
Malovaný kraj do štětce Úprky Joži 
nalévám ránem které štít složi 
níže nežli Sámovo kopi

(Moravan nemá kopí - jen růže 
na vinné révě chladi morové rány 
poslední Trojan vysvléklý v koži 
všecko už zmůže)

Vim že strach nerodí slávu 
jenom znám výheň posledních derby 
šperkovi oblak na hrudích pištců 
s cimbálem ková na rameni rytců 
kosmický kyj:
Ty kdo jsi mne nechal snít
i v mlhách
zániku
bez pochyb krásou do srdci bij 
ó! písni bij
v zahradě procitlých poutníků. . .
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