
SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

Řada A — Historie Svazek XXIV (1970), číslo 1/2
Series A — Historie Volumen XXIV (1970), No. 1/2

SBORNÍK PRACt к ŠEDESÁTINÁM RUDOLFA TURKA

B. DOSTAL, Universita J. E. Purkyně, Brno

К REKONSTRUKCI KŮLOVÝCH DOMŮ 
Z BŘECLAVI-POHANSKA

Při výzkumu velmožského dvorce na velkomoravském hradisku Pohan- 
sku u Břeclavi byly zjištěny mimo jiné též pozůstatky velkých nadzemních 
domů kůlové konstrukce. Poněvadž slovanská archeologie disponuje ne
velkým počtem pozůstatků staveb tohoto druhu* 1) a stupeň jejich zachova- 
losti poskytuje jen málo podkladů к úvahám o jejich rekonstrukci, je zmí
něné zjištění cenným doplňkem našich poznatků.

Pozůstatky kůlových staveb na Pohansku se vzhledem к tamějším půd
ním podmínkám, nepříznivým pro uchování dřeva, jevily pouze jako tmavé 
skvrny výplně kůlových jamek a žlábků na žlutavém písčito-sprašovitém 
podloží. Stavby byly tedy zachyceny pod úrovní jejich někdejší podlahy,2) 
která se nacházela zhruba v rovině povrchu terénu z 9. stol., tj. asi 20—30 
cm nad podložím. Na základě jednoho z nejúplněji zachovaných půdorysů 
(obj. 107) chci se v tomto příspěvku pokusit nastínit obraz jejich původ
ního vzhledu. Pokus o rekonstrukci bude mít pochopitelně různý stupeň 
pravděpodobnosti v jednotlivých částech stavby. Nejpravděpodobnější 
bude v těch partiích, kde konstrukční prvky mají bezprostřední odraz 
v půdorysných pozůstatcích, menší pravděpodobnost a větší variabilita vý
kladu bude u těch částí, které logicky navazují na prvky zakotvené v zemi 
a v oblasti dohadů zůstanou úvahy o rekonstrukci střechy, štítů, vchodů, 
a proto některé z nich, stejně jako otázku vazeb jednotlivých dřev, v textu 
ani na obrázcích neřeším. Pro nedostatek archeologických nálezů tohoto 
druhu ze slovanského světa se při rekonstrukčních úvahách opírám o ana
logie z oblasti hojného výskytu germánských kůlových domů z doby řím
ské a raného středověku v dolním Porýní, Holandsku a severozápadním

t) Nejsouborněji o nich pojednává /. Kostrzewski, Kultura prapolska, Poznaň 1947, 
119—125 (Santok, Hnězdno, Gostkow, Kleck, Poznaň, Dobczyn, Zgnilka, Kcyfi, Lubom);
I. Borkovský, AR 5 — 1953, 641—645, obr. 286—289, 291 (Levý Hradec) ; J. Kudrnáč, AR 7 
1955, 75; řýž, AR 9 — 1957, 194; íýž, Referáty Liblice 1957, 101—106 (Kluěov); Z. Klanica, 
Přehled výzkumů 1963, tab. 23; týt, Přehled výzkumů 1966, tab. 29 (Mikulčice); ve výcho
doslovenském prostředí se o hospodářských nadzemních stavbách s palisádovými nebo 
pletenými stěnami zběžně zmiňují: I. I. Ljapuškin, Slavjaně vostočno] Jevropy ... MIA 
152, 1968, 131 ; týž, Gorodlšče Novotroickoje, MIA 74 — 1958, 209, obr. 115:9; A. N. Mos
kalenko, Gorodišče Titčicha, Voroněž 1965, 60—61.

2) S. Venci, К otázce interpretace pravěkých staveb, AR 20 — 1968, 493.
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Německu, kde se v bažinatém prostředí zachovaly i dřevěné části staveb 
do značné výše.3)

Objekt 107 byl v podstatě obdélníkový, o délce stran 1100X650—710 cm 
a o ploše asi 75 m2. Jeho celkovou půdorysnou dispozici bylo možné bez
pečně zjistit v podloží jen proto, že do něj byla promítnuta situace z úrov
ně podlahy, ev. i z úrovně nad podlahou.4) Jeho obvod byl vymezen žláb- 
kem 20—25 cm širokým a 5—12 cm hlubokým, čtyřikrát na kratším úseku, 
jednou na jihozápadní štítové straně — patrně v místě vchodu — v délce 
2,5 m přerušeným5) (tab. V:l—3). Žlábek byl s největší pravděpodobností 
pozůstatkem po stěně pletené z proutí, které byly zapouštěny až 40 cm pod 
úroveň podlahy.6) Podle zaoblení rohů a zprohýbání žlábku u obj. 107 lze 
soudit, že spodní část pletené stěny nebyla zasazena do podvalového trá
mu,7 8) nýbrž že svislé tyčky (0 5 cm) tvořící kostru pletiva byly po staro
bylém způsobu zapouštěny přímo do země. Zmíněné kratší mezery v žlábku 
mohly vzniknout v místech, kde výplet nesahal stejně hluboko, kde humus 
dosahoval větší síly, nebo kde bylo při výzkumu podloží více seškrábnuto. 
Pletená stěna nemohla mít funkci nosnou, nýbrž pouze vyplňující a izolač
ní; v žlábku totiž nejsou patrné žádné výraznější stopy po silnějších ků
lech, které by mohly nést poměrně těžkou střechu. Nosnou funkci měly 
kůly táhnoucí se asi v 0,5—1 m vzdálenosti podél vnitřní strany okapových 
stěn, a dále dva kůly na podélné ose stavby. Zachovaly se po nich kůlové 
jamky o průměru 24—33 cm a hloubce 5—25 cm; kůly mohly mít průměr 
do 20 cm a zapuštěny byly pod podlahu 25-35-45-55 cm. Kůly táhnoucí se 
podél vnitřní strany okapových stěn byly vzdáleny navzájem 10—100—200 
cm; některé z nich zřejmě souvisely se staršími objekty 107 a 109, které 
objekt 107 překrýval (tab. Důležité je, že některé z kůlů v proti
lehlých řadách tvoří dvojice (celkem 7 dvojic kůlů vzdálených navzájem 
v podélném směru 1—2 m, v příčném směru 4—5 m; tab. VI:1). Nadzemní 
výška těchto kůlů musela mírně přesahovat výšku dospělého člověka a či
nila tedy minimálně 180—200 cm. V jejich pravděpodobně vidlicovitém 
ukončení byly upevněny podélné trámce, o něž se opíraly, nebo do nichž 
byly zapuštěny spodní části střešních krokvic. Zůstává otázkou, zda dvoji
ce kůlů při protilehlých stěnách byly spojeny příčnými břevny; autoři se

3) Poslední soupis nálezů těchto staveb z doby římské podal B. Trier, Das Haus im 
Nordwesten der Germania Libera, Münster-Westfallen 1969; raně středověkých nálezů 
z širší západoevropské oblasti si všímají: W. Krämer, Germania 29 — 1951, 139—141 
(Burgheim); L. Hussong aj., Germania 22 — 1938, 180 n. (Gladbach); W. Winkelmann, 
Germania 32 — 1954, 189—213 (Warendorf) ; M. V. Rudolph, Germanischer Holzbau der 
Wikingerzeit, Neumünster 1942 (Stellerburg); A. Zippellus, Das vormittelalterliche drei
schiffige Hallenhaus in Mitteleuropa, Bonner Jahrbücher 153 — 1953, 13—45; řýž v práci 
A. Herrenbrodta, Der Husterknupp, Köln-Graz 1958, 123—200 aj.

4) Srov. úvahu S. Venda, AR 20 — 1968, 504.
5) Podrobný popis nálezové situace tohoto i některých dalších kůlových objektů jsou 

v článku B. Dostála, Typy slovanských sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E 
12 — 1967, 103—110; vyslovené úvahy o rekonstrukci zde upřesňuji a částečně pozměňuji.

в) В. Trier, 1. с. 76—82.
7) Srov. nález zbytků domu ze Sigtuny — M. V. Rudolph, 1. c., 147—148, obr. 120—121.
8) Podrobněji u B. Dostála, 1. c., 103—110.
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v úvahách o nutnosti příčného spojení okrajových nosníků střechy různí.9) 
jisté je, že tímto technickým opatřením se nosná konstrukce značně zpev
ní proti bočnímu tlaku způsobenému vahou střechy. Proto jeho použití 
u obj. 107 nelze vyloučit, protože zahloubení nosných kůlů je při značné 
šířce objektu poměrně neveliké. Skelet střešní krytiny tvořily patrně tyče 
zaklesnuté nebo zapuštěné horním koncem do hřebenové vaznice, upevně
né v rozsochách dvou středových kůlů, vysokých asi kolem 4 m, mělo-li se 
dosáhnout optimálního sklonu střechy.10) Je pravděpodobné, že hřebenová 
vaznice byla protažena asi 1,5 m severovýchodním směrem a její koncová 
opěra byla zapuštěna do příčného trámce spojujícího postranní nosné 
kůly; tím bylo dosaženo, že obě kratší valbové střechy měly zhruba stejné 
rozměry a sklon. Pro konstrukci valbové střechy svědčí nepřítomnost nebo 
aspoň nedostatečná prokazatelnost kůlových jamek ve středu štítových 
stěn a dále mírně obloukovitý půdorys pletené štítové Stěny. Vzhledem 
к mírně excentrickému umístění středových kůlů se sklon střechy na jed
notlivých stranách poněkud různil. Okraje střechy přesahovaly podélné 
okrajové nosníky i pletenou stěnu, jejíž výška v důsledku rozdílného sklo
nu střechy kolísala mezi 120—160 cm. Šikmé krokvice upevněné na hřebe
nové vaznici a okrajových nosnících musely být navzájem podélně propo
jeny lehčími tyčemi nebo pruty a na takto vzniklém mřížovém skeletu byla 
uchycena vlastní krytina v podobě svazků slámy, rákosu aj.

Existují ještě další problematické otázky spojené s rekonstrukcí obj. 107. 
Především nelze vyloučit, že vzhledem к malé hloubce jamek po kůlech 
nesoucích hřebenovou vaznici střechy (5—8 cm), nesplynuly krajní jamky 
s obvodovým žlábkem. V takovém případě by bylo nutné rekonstruovat 
střechu jako sedlovou a štítové stěny by bylo třeba vyvést až к hřebeni. — 
Dále nelze zodpovědět otázku, zda byl nějak oddělen v celé délce stavby 
nebo v její části půdní prostor. Nebylo by to zvláštním technickým problé
mem, zejména byly-li dvojice protilehlých postranních nosných kůlů spo
jeny příčnými břevny. — Konečně lze položit otázku jak byl využit prostor 
mezi pletenými stěnami a řadami nosných kůlů, který byl na větší části 
obvodu široký pouze kolem 0,5 m a jen na kratším úseku u východního 
rohu kolem 100 cm. Není vyloučeno, že byl vyplněn tepelnou izolací (seno, 
sláma aj.) a byl oddělen od vlastní užitkové plochy stěnami z prken za
puštěných do svislých žlábků v postranních nosných kůlech. Obdobně byl 
vybudován tzv. střední dům ze Stellerburgu z doby vikinské (9 stol.).11)

Kůlová stavba 107 je půdorysem a velikostí velmi blízká čtyřem dalším 
kůlovým objektům z Pohanská (č. 106, 109, 110, 113) jakož i sedmi dalším 
domům, jejichž pozůstatky jsou zlomkovitější. V detailech by bylo možné 
rekonstruovat u těchto staveb výplně stěn a tvar střechy jinak, ale nevy
jdeme tím ze sféry pravděpodobnosti. Základní společné znaky zejména 
u zmíněných pěti objektů, jejichž pozůstatky vyžadují jen minimální re
konstrukce nálezové situace, jsou tyto: 1. Jsou poměrně veliké, 10—14 m

9) Viz diskuse zaznamenaná u B. Triera, 1. c., 119—120.
1U) B. Soudský, Bylany ..., Praha 1966, 25: z technických důvodů pokládá za optimální 

sklon střech neolitických domů 35° ; v raném středověku dovolovaly patrně dokonalejší 
vazby dřev i větší sklon střechy.

11 ) M. V. Rudolph, 1. c., 81—86, Taf. 15—19.
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dlouhé, 6,5—8,5 m široké; 2. nosnou konstrukci střechy tvoří dvě řady 
kůlů táhnoucí se v nevelké vzdálenosti podél vnitřní strany okapových stěn 
a několik kůlů na delší ose stavby; 3. stěny mají pouze vyplňující a izolač
ní, nikoliv nosnou funkci; nelze též vyloučit, že byly zdvojené a prostor 
mezi nimi byl vyplněn tepelnou izolací. Uvedené znaky vytvářejí z kůlo
vých staveb z Pohanská výrazný stavebně-konstrukční typ. Od poměrně 
vzácných slovanských kůlových staveb (Levý Hradec, Klučov, Mikulčice, 
Santok aj. zejména polská naleziště)12] se liší velikostí i rozmístěním kon
strukčních prvků, které jsou u známých slovanských nálezů poměrně ne
jednotné. Od četných germánských kůlových staveb se liší tím, že nejsou 
trojlodní, okrajové nosníky střechy jsou zevnitř a nikoliv vně stavby a jsou 
doplněny nosníky hřebenové vaznice, vchody jsou vždy na štítové straně 
a konečně tím, že stavby z Pohanská jsou kratší než většina germánských 
halových staveb. Stejný stavebně konstrukční typ mohl sice vzniknout 
v etnicky i geograficky rozdílných oblastech nezávisle,13) avšak mezi slo
vanskými stavbami je zatím ojedinělý. Poněvadž ze slovanského raného 
středověku je známo kůlových staveb poměrně málo (i když od neolitu 
nebylo jejich budování v celé Evropě technickým problémem) a většina 
z nich se nachází na území západního Slovanstva, nelze vyloučit, že se zde 
aspoň v jednotlivých případech uplatnil vliv ze západoevropského germán
ského prostředí. Zejména na Pohansku u Břeclavi lze o tom uvažovat pro
to, že jde o jednu z nejvýznamnějších velkomoravských lokalit, na níž síd
leli též příslušníci vyšších společenských vrstev, v jejichž duchovní i hmot
né kultuře se západoevropské vlivy projevují.

12 ) Viz pozn. 1.
13j l. 1. LjapuSkin, Karnauchovskoje poselenije, MIA 62, Moskva-Leningrad 1958, 265— 

285, obr. 7; jde o stavby saltovomajacké kultury z konce 9. a počátku 10. stol.
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ZUR REKONSTRUKTION DER PFOSTENBAUTEN IN BŘECLAV—POHANSKO

Der Verfasser behandelt die Entdeckung der Überreste einiger Pfostenbauten auf 
dem grossmährischen Burgwall Pohansko bei Břeclav. Aus einem Rekonstruktionsversuch 
gut erhaltener Bauspuren des Siedlungsobjektes Nr. 107 zieht er den Schluss, dass es sich 
in Pohansko um einen besonderen baugeschichtlichen Typ der Pfostenbauten handelt, der 
sich durch folgende Merkmale heraushebt: 1. eine beträchtliche Grösse von 10—14 m 
Länge und 6,5—8,5 m Breite ; 2. die Stützen des Daches bilden zwei Pfostenreihen längs 
der Innenseiten der Traufwände und eine Firstsäulenreihe af der Langachse; 3. niedrige 
Flecht- oder palisandenartige Umfassungswände haben nur raumabschiiessende und isolie
rende, nicht tragende Bedeutung ; es ist nicht ausgeschlossen, dass in einigen Fällen die 
Wände verdoppelt waren und so entstandener enger Zwischenraum durch Isoliermaterial 
(Stroh, Heu, usw.) ausgefüllt wurde. Der Verfasser schliesst nicht aus, dass sich in der 
Konstruktion der Pfostenbauten in Pohansko die westeuropäischen Einflüsse durchsetz
ten, die auch in anderen Erscheinungen der materiellen und geistlichen Kultur der gross
mährischen Oberschicht bemerkbar sind.
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