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Archeologie chápe dějiny Moravy ve smyslu teritoriálním a nikoliv 
politickém, jak je to dáno již chronologií období, jimiž se zabývá. 
V tomto smyslu je studium pravěkých a protohistorických dějin Moravy 
plně zdůvodněné, neboť Morava se vyznačuje díky své geografické 
poloze a přírodní konfiguraci specifickým zabarvením historických 
procesů v nejhlubší minulosti lidstva a má klíčový význam pro řešení 
jejích otázek v rámci středoevropském. Chráněna ze západu, severu 
a východu zalesněnými hřbety Českomoravské vysočiny, Jeseníků a 
výběžky Karpat, je na jihu široce otevřena do Podunají a Karpatské 
kotliny, odkud přicházely základní etnické, hospodářské, kulturní 
a politické vlivy, zejména do jejích jižnějších oblastí. Severní přiro
zená hranice Moravy však nebyla úplně uzavřená; Moravská brána 
zprostředkovala poměrně snadné spojení ze Zakarpatím a Pobaltím 
a přispěla к tomu, že v severních částech země se projevovala a někdy 
i převládala kulturní orientace na tyto oblasti.

Tyto skutečnosti vysvítají již z překonaných souborných prací I. L. 
Červinky o nejstarším osídlení Moravy,1 nemluvě o řadě dílčích studií 
téhož a jiných autorů o jednotlivých pravěkých epochách.2 Nově byly 
potvrzeny a hlouběji poznány na základě rozsáhlejších archeologic
kých výzkumů poválečných let, které bylo možné provést díky vydatné 
podpoře socialistického státu. Podílel se na nich především Archeolo
gický ústav ČSAV, Moravské muzeum a v neposlední řadě i katedra 
prehistorie filosofické fakulty University J. E. Purkyně v Brně a po
stupně také okresní muzea, která zaměstnávala archeology vyškolené 
na Brněnské universitě. Nejobsáhlejší, byť i neúplnou představu o vy
konané práci v poválečných letech, podávají Přehledy výzkumů AÛ 
ČSAV v Brně (od r. 1956 vyšlo 15 svazků), poválečné svazky Časopisu

1 I. L. Červinka, Morava za pravěku, Brno 1902; týž, Slované na Moravě 
a říše velkomoravská, Brno 1928.

2 Z poválečných monografií vztahujících se к slovanskému období ize 
uvést především práce J. P o u 1 í к a, Staroslovanská Morava, Praha 1948 a 
lliní Morava, země dávných Slovanů, Brno 1950.
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Moravského muzea (roč. 33, 1946 až 53, 1968 — celkem 21 svazků), 
krátkodobě vydávaný časopis Z dávných věků (2 svazky z let 1947 až 
1950) a Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university, rada 
archeologicko-klasická (mezi léty 1956—1971 vyšlo 16 svazků).3 4

Cílem tohoto příspěvku není podat konkrétnější přehled výsledků 
a rozpracované problematiky (k tomu byl předurčen referát akad. J. 
Poulíka), a pokud jsem odkazoval na početné publikace, chtěl jsem 
tím jen naznačit, že archeologické objevy poválečných let doznaly 
takové kvantity a kvality, že v současné době nazrála možnost i nut
nost vypracování nové marxisticky pojaté syntézy moravského pravěku. 
Ve své poznámce bych chtěl uvést jen několik problémů převážně 
z oblasti slovanské archeologie, a to především těch, к jejichž řešení 
přispěla katedra prehistorie svými výzkumy prováděnými v rámci 
státního plánu koordinovaného ČSAV (koordinátoři akad. J. Filip a 
akad. J. Poulík).

Pro řešení otázek neolitu nejen v moravském regionu, ale i v širší 
oblasti Evropy má základní význam výzkum osady s moravskou malo
vanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích, vedený V. Podhorským a 
prováděný v kooperaci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Byl tam 
zachycen příkop a systém palisád vymezujících nevelkou kruhovou 
plochu představující buď opevněné jádro osady, nebo kultovní okrsek. 
Přínosem nesporně budou poznatky upřesňující interpretaci opevnění 
a objasňující jeho vztah к neupevněné části osady, stejně jako zhodno
cení keramiky, к němuž je využíváno kódovacího systému a matema- 
ticko-statistických metod.1 Těšetická neolitická osada je převrstvena 
vedle ojedinělých objektů z rozmanitých pravěkých kultur též halštat- 
skou osadou, která je součástí celé sítě současných osad a nekropolí 
v nejbližším okolí;5 jejich studium přispívá к řešení vývoje osídlení, 
jeho ekonomiky a společenské struktury v počátcích doby železné.6

Problematikou doby římské se na katedře zabývá R. M. Pernička. 
Jeho výzkumy osad z doby římské v Prosiměřicích a žárového pohře

5 Z centrálních časopisů registrovaly moravské výzkumy především Archeo
logické rozhledy (viz rejstřík v roč. 20, 1968); zvláštní pasáže jsou věnovány 
moravským výzkumům v přehledné publikaci Investigations archéologiques 
en Tchécoslovaquie, Prague 1966. Registraci archeologických výzkumů na Mo
ravě od r. 1966 provádí též Vlastivědný věstník Moravský (P. Michna). 
Bibliografie archeologických moravik neexistuje; nesoustavné pokusy se obje
vuji v regionálních bibliografiích (např. M. Zemek, A. Z i m á к o v á, Biblio
grafie historickovlastivědné literatury okresu Břeclav, Břeclav 1964).

4Podborský, Opevněná část neolitické osady v Těšeticích-Kyjovicích, 
AR 24, 1972, 155—162, 4 tab.; týž, Neolitické a halstatské sídliště и Těšetic- 
Kyjovic na Moravě, Pa 60, 1969, 572—592; týž, Současný stav výzkumu kultury 
s moravskou malovanou keramikou, S1A 18/2, 1970, 235—278.

5 V. Podhorský, Die Hall statt Siedlung in Těšetice, FAP 9, Praha 1965.
6 V. Podhorský, fihomoravská halštatska sídliště I, SPFFBU E 15, 1970, 

7—102, 20 tab.
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biště v Šitbořicích7 vyústily v teoretické práce o vývoji keramiky doby 
římské na Moravě.8

Nejvíce pozornosti bylo na universitě stejně jako v jiných morav
ských archeologických institucích věnováno slovanskému období, ze
jména výzkumům slovanských hradišť ve Znojmě-Hradišti a v Břeclavi- 
iPohansku, vedeným F. Kalouskem9 a B. Dostálem.10 Tento stav je 
přirozený, neboť slovanským obdobím začíná historie současných 
držitelů země.

Morava byla díky své poloze poměrně záhy zasažena vlnou historické 
expanze Slovanů. Časněslovanské památníky — žárová pohřebiště 
plochá i mohylová a zemědělské osady s polozemnicemi s kamennými 
pecemi v rohu — jsou rozptýleny v celé staré sídelní oblasti moravské 
а к jejich největší koncentraci dochází na jihovýchodní Moravě, která 
je středem zvýšeného archeologického zájmu. V areálu Břeclaví dochází 
к značné kumulaci sídlišť a pohřebišť tohoto typu, což ukazuje na jeho 
mimořádný ekonomlcko-společenský význam, přestože tam výzkum do
sud neprokázal existenci nějaké vyspělejší sídlištní formy kromě 
prostých nechráněných osad. Naproti tomu v nedalekých Mikulčicích 
existovala již ve starohradištním období opevněná osada jaké jsou 
běžné na území Polska a SSSR (Bonikowo, Szeligi, Zimno, Pastyrskoje 
aj.) s nálezy háčkovitých ostruh svědčících o přítomnosti družiny a 
vyšší společenské vrstvy. Zatímco keramika pražského typu je tam 
vzácná, je již v nejstarších vrstvách zcela běžně vyspělé hradištní 
nádobí. Pro tamější architekturu jsou typické domy s pletenými stěnami 
nebo sruiby na dusaných jílovito-písčitých podlahách s ohništi upro
střed. Kromě toho mikulčické starohradištní vrstvy obsahují četné do

7 R. M. PerniCka, Die Forschungen in Prosiměřice ..., SPFFBU E 14, 
1969, 125—179, tab. I—XVI; týž, Nálezy z doby římské na lokalitě Prosiměřice 
II, SPFFBU E 15, 1970, 103—115, tab. XXI—XXII;týž, Moravská pohřebiště doby 
římské, SPFFBU E 10, 1965, 155—174.

8 R. M. P erniřka, Die Keramik der älteren römischen Katserzeit in Mäh
ren, Brno 1966; týž, К rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě, 
SPFFBU E 16, 1971, 133—146, tab. XV—XVII.

9 Výběr z prací к uvedeným lokalitám: F. Kalousek, Velkomoravské 
hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě, SPFFBU C 2, 1955, 9—30, 11 tab.; týž, 
Velkomoravské hradištní město Břeclav-Pohansko. Průvodce po výzkumech. 
Břeclav 1961, 20 str., 17 obr.; týž, Velkomoravská pevnost Pohansko и Břecla
vě. Almanach Velká Morava, Brno 1965, 45—60, 23 obr.; týž, Břeclav-Pohansko 
- velkomoravské pohřebiště и kostela, I, Brno 1971.

10 Výběr z prací к uvedeným lokalitám: B. Dostál, Velkomoravské Zno
jemsko ve světle archeologických nálezů, SPFFBU E 6, 1961, 97—126, 11 obr.; 
týž, Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo-Hradiště, 
SPFFBU E 13, 1968, 7—66, 6 obr., 18 tab.; týž, Slovanská minulost Pohansko, 
Břeclav 1964, 35 str., 28 obr.; týž, Typy slovanských sídlištních objektů z Břec- 
lavi-Pohanska, SPFFBU E12, 1967, 81—132, 13 obr., 8 tab.; týž, К prehistorii 
a protohistorii Břeclavi, Břeclav — dějiny města, Břeclav 1968, 9—44, 9 obr., 
24 tab.; týž, Opevnění velmoiského dvorce na Pohansku и Břeclavi, SPFFBU 
E 14, 1969, 181—218, 13 obr., 10 tab.; týž, Severovýchodní předhradí Břeclavi- 
Pohanska, SPFFBU E 15, 1970, 117—144, 14 obr., 2 tab.
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klady kovolitecké výroby a nálezy bronzových pásových ozdob typic
kých pro kulturu Karpatské kotliny 7.-8. století. Z naznačeného srov
nání obou lokalit — Mikulčic a Břeclavi — vyplývá otázka, zda rozdíly 
mezi nimi spočívají jen v rozdílné společenské diferenciaci obyvatel
stva nebo zda jsou tu i jiné momenty, (které způsobily odlišný životní 
styl jejich osídlení.

Tím se dostáváme к otázce starých moravských kmenových oblastí. 
Zpravidla se vychází ze tří přirozených antropogeografických oblastí 
— Pomoraví, Podyjí a méně výrazného Brněnská — a shledávají se 
doklady kulturní odlišnosti v materiálu velkomoravském, kdy už kme
nové celky zanikly. Je to obdobný postup jaký se uplatnil v ruské 
archeologii, kde se kmenové oblasti rozlišují podle inventáře mohyl 
11.—13. století. Sovětská archeologie je již к závěrům tohoto druhu 
opatrnější, zdůrazňuje, že letopisné kmeny neodpovídají původním 
východoslovanským kmenům, které byly podstatně menší a jejich 
území se snaží rozlišit podle kartografie rituálních zvláštností žárových 
hrobů 6.—10. století (G. F. Solovjova). V moravských poměrech se 
zatím doklady kmenových rozdílů v starohradištním materiálu nehle
daly. Výše uvedené srovnání dvou lokalit naznačuje, že i tu se rýsují 
značné možnosti.

К velkomoravskému období je dnes shromážděno nepřeberné množ 
ství archeologického materiálu (vedle citovaných výzkumů lze z nej
významnějších uvést Staré Město, Brno-Líšeň, Dolní Věstonice, Rebe- 
šovlce aj.) a jeho hodnocení otvírá širotkou problematiku. Pozadu 
zůstává výzkum venkovských osad, i když jsou i v tomto ohledu jisté 
výsledky. Přestože se totiž terénní práce zaměřovaly především na 
pohřebiště a hradiště, byly v jejich areálech zachyceny i zemědělské 
osady, které předcházely vybudování hradisek (Břeclav-Pohansko) 
nebo byly postupně začleňovány do jejich obvodu (Staré Město).

Morava — zejména její podunajská část — se stala ohniskem čet
ných interetnických vztahů projevujících se v různých oblastech. Tak 
např. z absorbovaných prvků stylu Karpatské kotliny, karolinského, 
černomořského i byzantského vyvinuli moravští Slované svérázný 
šperk blatnicko-mikulčický a zejména veligradský (honosné formy 
náušnic, prstenů, knoflíků aj.), jehož znalost se přenesla obchodními 
a politickými styky do Čech, jižního Polska a snad i do Transylvanie 
a na Volyň, kde byl dále rozvíjen, jak o tom svědčí některé exempláře 
z tzv. pokladů zlomkového sřtíbra. Na odraz složitých interetnických 
vztahů v lidové architektuře této oblasti ukázal v poslední době V. 
Frolec.11 Jejich počátek lze spatřovat již ve velkomoravském období, 
které zde na jihu zná vedle- zemnic a srubů na jílovitých podlahách 
nebo kamenných podezdívkách zalévaných maltou i velké nadzemní

11 V. Frolec, Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavi
telství v Podunají. Rozpravy ČSAV, řada SV, 80, 1970, seš. 3, 90 str. 29 tab., 
11 obr.
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stavby kůlové konstrukce s pletenými stěnami, které jsou s výjimkou 
Pohanská a Mikulčic ve slovanském světě té doby neznámé. Vyvstává 
otázka jakého původu jsou tyto stavby, zná-li je archeologie v oblasti 
saltovské kultury ve východní Evropě stejně jako v oblasti germánské, 
zejména v dnešním severozápadním Německu, kde mají svou tradici 
již od doby ihalštatské.

Slovanská archeologie shromáždila cedou řadu náznaků svědčících 
pro feudální ráz velkomoravské společnosti aspoň v jejích centrálních 
oblastech. К významným svědectvím tohoto druhu patří objev kníže
cího dvorce na Pohansku, který podle tvarových dispozic, vnitřního 
uspořádání a některých prvků v konstrukci domů a otopného zařízení 
lze srovnávat s karolinskými dvory, jež jsou průvodním jevem írán
ského feudalismu.

Naznačil jsem pouze několik problémů, jejichž zkoumáním může 
archeologie přispět к marxistickému obrazu dějin Moravy a na jejichž 
řešení se pracovníci katedry prehistorie filosofické fakulty UJEP spolu 
s archeologickými pracovišti Akademie věd a muzeí podílejí. Základy 
této spolupráce mají dlouholetou tradici, je však třeba je v nových 
podmínkách souvisejících především s ohromným nakupením materiálu 
a zaváděním nových metod do jeho zpracování dále rozvíjet a hledat 
nové formy kooperace na bázi týmů společenskovědních pracovišť 
i na základě interdisciplinární spolupráce v rámci university i mimo 
něj. Tomuto účelu nesporně posloužilo i toto symposium.
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