
Ve využívání archiválií byl zazna
menán další vzestup. 144 badatelů 
uskutečnilo v archívu 613 badatelských 
návštěv a dalších 640 osob navštívilo 
archív v nejrůznějších záležitostech. 
1287 knih, 1404 kartónů a fascikly, 
101 balíků a 125 jednotlivin, předlo
žených badatelům ke studiu dokazují 
vzrůstající zájem široké veřejnosti o ar
chívní službu. Pro různorodost studo
vaných témat nelze tu podrobně uvá
dět badatele a sledované tématické 
okruhy. Převážná část badatelů byla 
však zaměřena na novodobé archiválie 
týkající se dělnického hnutí a historic
kého vývoje regionu. 513 žadatelům 
bylo vyhověno v jejich žádosti o vysta
vení duplikátů vysvědčení, výučního 
listu či jiného osobního dokladu. Dále 
bylo uskutečněno v badatelské službě 
121 zápůjček a 20 výpůjček archiválií 
a podáno 127 písemných informací o 
archívních materiálech.

Pracovníci archívu realizovali i ne
plánovanou akci - soupis znakových 
privilegií a místních znaků 19 měst a 
městeček v okrese.

Ve spolupráci s okresním muzeem 
byly vydány dvě publikace, a to : Osvo
bození Hodonínská I.-II. (dvoudílná 
publikace) a Prosinec 1920 a Hodonín
sko. V místním tisku Slovácko, v Rov
nosti a časopise Národní výbory bylo 
uveřejněno 21 drobných příspěvků 
zpracovaných pracovníky našeho archí
vu.

V roce 1966 byla instalována archí
vem výstavka ke dne tisku a v roce 
1967 výstava „60 let Slovácká“. Ar
chív se podílel svými materiály spolu 
s okresním muzeem na výstavách 
„V Madridu bojujeme ze Prahu“, „100 
let od narození Lenina“ a na putovní 
výstavě „Prosincová generální stávka 
v roce 1920 na Hodonínsku“, dále na 
okresní výstavě o tělovýchově a místní 
posádce zapůjčil archiválie к instalaci 
výstavy „50 let ČSR“. 39 přednášek 
zaměřených na dělnické hnutí v regio
nu, uskutečněných při různých příleži
tostech naznačuje, že i tato činnost ar
chívu nezůstala zanedbána. Archívních

materiálů bylo využito ve třech přípa
dech i Čs. televizí.

Hospodářská činnost archívu byla 
zaměřena na péči a údržbu archívní bu
dovy a zlepšení vnitřní vybavenosti. 
Skladové prostory byly vybaveny hasi
cími přístroji a vlhkoměry. V depozi
táři archívu v Koupelní ulici byl vybu
dován výtah pro náklady a akumulač
ní elektrické topení. Instalací vodovod
ní přípojky v délce 180 m a vnitřním 
rozvodem dosaženo zapojení depozitá
ře na veřejnou vodovodní síť. Souběžně 
s rozvodem vody byl v budově insta
lován i elektrický ohřívač vody. Vyba
vením depozitáře archívu výtahem, to
pením, studenou a teplou vodou jsme 
dosáhli podstatně lepšího pracovního 
prostředí. Péče o budovu archívu byla 
zaměřena i na vnější údržbu.

Archívní knihovna měla ke konci ro
ku 1970 7346 svazků evidenčně pod
chycených v přírůstkovém seznamu a 
kartotékou.

Sběr soudobé dokumentace byl znač
ně úspěšný. Z 612 snímků na začátku 
pětiletky se naše sbírka rozšířila za pět 
let na 3427 snímků.

V závěru poznamenávám, že touto 
zprávou nebylo možno postihnout vše
chny úseky činnosti archívu za pětiletí 
1966-1970. Je to jen hrubý počet do
sažených pracovních výsledků. Nejsou 
tu uváděny problémy, které je třeba při 
zajišťování úkolů překonávat, neuvádím 
tu ani negativní jevy, s nimiž se při za
jišťování archívní služby snad každý 
archívní pracovník setkává.

Třetí archívní pětiletku se nám po
dařilo v základních ukazatelích zvlád
nout. Nebyl tedy tento dlouhodobý plán 
jen určitou požadovanou formou; stal 
se pomocníkem při plnění úkolů v na
šem archívu. Josef Špička

Břeclav-Pohansko, Slovanský památník

Tento název nese nová archeologic
ká expozice uspořádaná pod záštitou 
rektora University J. E. Purkyně, univ.
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prof. MUDr. Jaromíra Vašků, DrSc., 
к 50. výročí založení KSČ ve velkém 
sále loveckého zámečku na Pohansku. 
Expozice byla vybudována společným 
úsilím Regionálního muzea v Mikulově 
a katedrou prehistorie filosofické fa
kulty University J. E. Purkyně v Brně, 
která provádí na Pohansku systematic
ký archeologický výzkum od roku 1958 
za vedení prof. dr. F. Kalouska a auto
ra. S iniciativou к uspořádání nové vý
stavy, jejíž potřeba byla již delší dobu 
pociťována, přišla dr. M. Horňanská, 
ředitelka Regionálního muzea v Miku
lově, která též zajistila finanční a or
ganizační stránku výroby expozice, jíž 
se ujalo Výstavnictví n. p. v Gottwal
dově (vedoucí výrobního kolektivu s. 
Jan Východský). Libreto a scénář zpra
covali doc. dr. B. Dostál, CSc., a dr. J. 
Unger. Výtvarné řešení výstavy navrhl 
a realizoval architekt L. Včelař. Vši
chni jmenovaní tvořili pracovní výstav
ní výbor, jemuž předsedal prof. dr. Ka-

Očastníci vernisáže při prohlídce nové expozice 
na Pohansku (Foto V. Prokop)

lousek a v němž byly koordinovány 
přípravné práce. Na návrzích některých 
speciálních částí expozice spolupracova
li odborníci z různých vědních oborů, 
kteří se již po řadu let podíleli na zpra
cování materiálů získaných při archeo
logickém výzkumu Pohanská; prezen
taci petrografických problémů navrhl 
dr. J. Štelcl, CSc., antropologickou část 
doc. dr. A. Lorencová, CSc., oba z pří
rodovědecké fakulty UJEP, osteologic- 
ký oddíl připravil dr. Z. Kratochvíl, 
CSc., z Archeologického ústavu ČSAV 
v Brně. Na přípravě výstavy bvla tedy 
současně demonstrována existující in
terdisciplinární spolupráce v rámci uni
versity a kooperace s Archeologickým 
ústavem ČSAV v Brně.

К slavnostnímu otevření výstavy 
došlo 16. července 1971 za účasti zá
stupců KV KSC a MěV KSC v Brně, 
OV KSC v Břeclavi, ONV a MěNV 
v Břeclavi, zástupců různých závodů a 
kulturních institucí z břeclavského okre
su, zástupců University J. E. Purkyně 
v Brně, zástupců Krajského střediska 
státní památkové péče a ochrany příro
dy v Brně, Archeologického ústavu 
ČSAV v Brně, Archeologického ústavu 
SAV v Nitře a některých moravských 
muzeí.

Projevy při otevření výstavy před
nesli ing. J. Omasta, předseda komise 
školství a kultury při ONV v Břeclavi, 
prof. dr. F. Kalousek, dlouholetý ve
doucí archeologických výzkumů na Po
hansku, doc. dr. B. Dostál, CSc., ve
doucí katedry prehistorie filosofické fa
kulty UJEP, a rektor University J. E. 
Purkyně, prof. dr. J. Vašků, DrSc. Kul
turní část programu jak při vernisáži 
na Pohansku, tak na slavnostním veče
ru uspořádaném při této příležitosti rek
torem University na zámku v Mikulově 
obstaral soubor lidových tanců a písní 
Břeclavan za vedení dr. Kobzíka.

Nová expozice o výzkumech slovan
ského naleziště na Pohansku u Břeclavi 
si klade za cíl politické a kulturně vý
chovné působení na naši veřejnost, ze
jména na školní mládež. Tím je dáno 
i celé její pojetí. Nepodává zdaleka
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úplný přehled výsledků dosavadních 
výzkumů, nýbrž jenom jejich náznako
vý průřez a soustřeďuje se na prezen
taci toho, co je pro Pohansko zvláště 
charakteristické a co skýtá možnost nej
lépe poukázat na hospodářské, spole
čenské a ideologické problémy našich 
slovanských předků v době velkomorav
ské: je to pokus o náznakovou rekon
strukci života a práce obyvatel velmož- 
ského - knížecího - dvorce, jehož zbyt
ky se zde podařilo v úplnosti prozkou
mat, což je samo o sobě jedinečným ob
jevem pro 9. století v celém slovanském 
světě.

Hned při vstupu do expozice je ná
vštěvník veden к tomu, aby si u velké
ho leteckého snímku Pohanská uvědo
mil prostřednictvím připojené mapy ne
jen polohu lokality v rámci velkomo
ravské říše, ale i obsahovou a časovou 
souvislost s jinými nalezišti té doby - 
Mikulčicemi, Starým Městem, Nitrou 
aj. - a nadto i sounáležitost Velké Mo
ravy к ostatnímu slovanskému světu a 
к bratrským slovanským národům, kte
ré již tehdy měly nebo si právě vytvá
řely své státní organizace, jako Bulhar
sko, Kyjevská Rus, Chorvatsko, nebo 
žily ještě ve stadiu předstátní kmenové 
či kmenově konřederativní formě jako 
Slované polští, polabsko-pobaltští, ma- 
kedonští a srbští, případně již svou sa
mostatnost ztratili, jako Slovinci, kteří 
však kulturně ještě ovlivňovali jiho
moravské oblasti.

Myšlenka spjatosti Velké Moravy a 
jejích památek, reprezentovaných ve 
význačné míře též nálezy a objevy na 
Pohansku u Břeclavi, s ostatními slo
vanskými oblastmi i s jinými kulturní
mi centry Evropy 9.-10. století je vy
jádřena též na mapě kulturních vlivů, 
které působily na Velkou Moravu z ob
lasti černomořské, byzantské, předo- 
asijské, adriatické, z karolinského Zá
padu i svérázného Pobaltí. Nechybí ani 
na mapě vlivů a tradic vyzařujících 
z Velké Moravy do okolních zemí, kte
ré se projevily zejména v oblasti písem
nictví. Současně z těchto map i z řady 
exponátů plyne, že naše země nestály

v raném středověku na periferii evrop
ského dění, naopak vytvořením svéráz
né kultury a pevné politické organizace 
ho i významně ovlivnily. To je moment 
aktuálního dosahu, přispívající к vy
tváření pevné základny moderního 
vlastenectví občana naší socialistické 
společnosti.

Expozice prezentuje především arche
ologická fakta v trojrozměrných expo
nátech a dvourozměrných vyobrazeních, 
fotografiích a plánech. К jejich vysvět
lení a pochopení jsou pro návštěvníka 
к dispozici tytéž prostředky: trojroz
měrné rekonstrukce, dvojrozměrné kres
by s historickými nebo etnografickými 
náměty a grafy. Textová část je silně 
omezena na nezbytná objasnění a po
čítá se s jejím rozšířením v plánovaném 
katalogu. Zatímco trojrozměrné rekon
strukce vycházejí bezprostředně z ar
cheologických zjištění a z technologických 
možností původně použitého materiálu, 
pokud o něm dal výzkum dostatečné 
nebo aspoň náznakové svědectví (re
konstrukce domů, opevnění dvorce, 
způsob nošení některých součástí vý
stroje aj.), pracovní úkony, válečnictví, 
pohřební obřady apod. jsou návštěvní
kovi přiblíženy prostřednictvím pozděj
ších vyobrazení ve středověkých ruko
pisech vzniklých převážně v našem pro
středí - z tzv. Velislavovy bible poří
zené kolem roku 1340, z bible krále 
Václava IV. z let 1389-1400, kodexu 
zvaného Liber depictus (z doby kolem 
roku 1350 napsaného asi v klášteře 
v Českém Krumlově) a z románského 
rukopisu Cursus Sanctae Mariae z let 
1200-1230, pořízeného nejspíše v louc- 
kém klášteře u Znojma. I když tyto 
kresby nejsou obrazem života 9. století 
a nesou pečeť doby svého vzniku, přece 
jsme volili jejich použití na rozdíl od 
pokusu o moderní uměleckou rekon
strukci z několika důvodů.

1. Staré kresby prohlubují v návštěv
níkovi dojem historičnosti a staroby
losti a činí ho schopnějším odpoutat se 
od rušivých vlivů všedního života a 
soustředit se к plnějšímu pochopení 
prezentované minulosti.
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Pohled na část nové archeologické expozice na Pohansku (Foto V. Prokop)

2. Pro úplnou rekonstrukci oděvu 
moravských Slovanů v 9. století, ze
jména oděvu lidových vrstev, není do
statek opor v archeologickém ani jiném 
materiálu, takže cesta přímé vědecky 
fundované rekonstrukce je nemožná.

3. Pracovní nástroje a výrobní po
stupy a zejména zemědělská výroba 
doznaly v průběhu celého středověku 
jen nepatrné změny, takže použití poz
dějších rukopisných vyobrazení к vy
tvoření názoru o charakteru v době vel
komoravské není zcela scestné.

4. Uplatnění válečného motivu z ná
stěnného koberce z Bayeux z 11. stole
tí к ilustraci základního zaměstnání 
knížecí družiny — vedení válek — má 
své opodstatnění ve shodné výzbroji a 
cílech moravských a normanských bo
jovníků, i když v kroji a v etnografic
kém koloritu jsou odlišnosti; přesto ta
ková vyobrazení jsou velmi plastická.

Aby návštěvník nebyl uváděn v omyl 
a neustále si uvědomoval, že použité 
kresby nejsou vyobrazeními z doby, 
kterou expozice prezentuje, jsou vždy 
důsledně provedeny v slabém hněda
vém odstínu a kromě toho jsou buď 
vyčleněny do horního pásu expozice 
nebo jsou na průběžných panelech na 
menších plochách.

Malý výstavní prostor a nevýhodná 
orientace vstupu vnutily toku expozice 
poměrně složitý postup. V zásadě je 
však respektován požadavek vést ná
vštěvníka к materialistickému pojetí 
daného úseku historie tím, že je mu 
prezentována jako dominanta výroba 
dané doby, pak s ní úzce související 
struktura společnosti a konečně hmot
ný odraz ideologické nadstavby.

Archeologické prameny sice dobře 
informují o stavu výrobních sil, o vý
robních vztazích a struktuře společnosti
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svědčí však jen nepřímo a náznakově. 
Tak i na Pohansku sám tvar čtverco
vého opevnění dvorce, připomínající 
karolinskou curtis známou ze západních 
pramenů a související úzce s feudální 
strukturou franské společnosti, nasvěd
čuje na podobné sociální poměry na 
Pohansku a na Moravě. O majetkově 
a sociálně diferencované společnosti 
mluví různé typy obydlí, menší i velká, 
prostě i náročně budovaná, prezento
vaná návštěvníku ve fotografické do
kumentaci archeologického nálezu i ve 
střízlivé vědecké rekonstrukci; totéž 
naznačuje grafické vyhodnocení vyba
venosti hrobů. O mimoekonomickém 
násilí, hlavním zdroji obohacení vlád
noucích vrstev, svědčí zbraně a jezdec
ká výstroj z hrobů družiníků a bohaté 
ozdoby z hrobů privilegovaných žen.

Výroba založená na zemědělské pro
dukci a chovu dobytka byla podle pre
zentovaných nálezů rozvinuta v nej
různějších odvětvích. Dosahovala teh- 
dější světové úrovně. Demonstrují to 
zejména místní šperkařské výrobky, 
které vykazují ztvárnění uměleckých 
podnětů z nejrůznějších kulturních cen
ter, avšak zároveň vytvářejí svérázný 
velkomoravský kulturní okruh, dolože
ný významně též nálezy z Pohanská.

Svědectví o změnách věrských před
stav zjištěné výzkumem hrobů a obje
vem zbytků křesťanského kostela do
kazuje, že i Pohansko se podílelo na 
velké ideologické proměně slovanského 
obyvatelstva našich zemí, pojené s ná
stupem feudalismu - na christianizaci 
a kulturních projevech s ní spojených. 
Není vyloučeno, že zdejší chrám byl 
zbudován v přímé souvislosti s působe
ním byzantské misie Konstantina a Me
toděje. Je téměř jisté, že v něm byly 
slouženy obřady v staroslověnském ja
zyce, bylo používáno textů psaných nej
starším slovanským písmem - glagoli
cí, na jejichž podkladě byly Metodějo
vými žáky vypuzenými z Moravy po 
roce 885 vybudovány základy nejstar
šího písemnictví většiny slovanských 
národů. A v tom nutno vidět význam 
Pohanská v dalších staletích.

Výsledky archeologického výzkumu 
dokazují a nová expozice na Pohansku 
chce veřejnosti ukázat, že Pohansko, 
vysunuté dnes do našeho nejzazšího po
hraničí, které se reakční, dosud zcela 
nezlikvidované síly snažily odtrhnout 
od našeho státního celku jako odvěké 
germánské území, patřilo v 9. století 
к centrálním oblastem prvního společ
ného státu předků českého a slovenské
ho národa, který dokázal účinně vzdo
rovat germánskému tlaku na slovanský 
východ.

Tento důkaz a jeho prezentace ve
řejnosti by ovšem nebyl možný, kdyby 
stranické a státní orgány neposkytly po 
roce 1948 nebývalou podporu naší ar
cheologii a nezabezpečily finančně roz
voj archeologických výzkumů. Proto lze 
chápat realizaci této výstavy jako jed
nu ze splátek dluhu, který má archeo
logie před naší veřejností a je symbo
lické, že к ní došlo v rámci oslav 50. 
výročí založení KSČ. Katedra prehis
torie a Regionální muzeum v Mikulově 
se svými nadřízenými složkami poskyt
ly novou expozicí naší veřejnosti hod
notný zdroj poučení a nástroj politicko- 
výchovného působení v duchu socialis
tického vlastenectví. Bořivoj Dostál

III. mikulovské sympozium

Okresní archív Břeclav se sídlem 
v Mikulově, Regionální muzeum v Mi
kulově a Musejní spolek v Brně uspo
řádaly ve dnech 26.-28. října 1971 
třetí vědecké sympozium s tématikou 
jižní Moravavletech 1871-1921-1971.

První část tématiky se vztahovala 
к objasnění Pařížské komuny (prof. dr. 
Gajan) a jejího ohlasu na Moravě (prof, 
dr. Polišenský, doc. dr. Hořejšek, dr. 
Vladimír Voldán) а к osvětlení počát
ků dělnického hnutí na Moravě (dr. V. 
Peša, doc. dr. Jordán, dr. M. Dohnal, 
dr. Janák, dr. Štarha). Dr. Adolf Tu
rek si povšiml metodiky výzkumů vý
voje národnostních poměrů na Moravě 
v letech 1770-1880, dr. Skutil osvětlil
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