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VLADIMIR NERUDA: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Studia 
Musei Moraviae. Brno, Blok a Moravské muzeum 1975. 277 stran, 160 obr. v textu, 
85 fototabulek. Cena 80 Kčs.

Monografie prezentuje výsledky autorova dvanáctiletého výzkumu (1960—1971) 
opustlé vesnické osady vzniklé v období středověké kolonizace v povodí horního toku 
Moravské Dyje. Výzkum Pfaffenschlagu byl součástí cílevědomého úsilí V. Někudy 
přispět к řešení problému zaniklých středověkých osad historicko-archeologickou me
todou, a to jak v kolonizačním, tak na starém sídelním území (jeho výzkum ve Mstě- 
nicích), objasnit sociálně ekonomické pozadí procesu kolonizace a vývoje středověké 
vesnice vůbec a zbavit její řešení nacionalistického balastu. Lze říci, že publikací 
Pfaffenschlagu, u níž je nutné především vysoce ocenit skutečnost, že vyšla necelé 
čtyři roky po ukončení výzkumu, se podařilo autorovi již mnohé z tohoto programu 
splnit.

Významné je zjištění, že pod stavbami středověkého Pfaffenschlagu se nacházely 
pozůstatky mladohradištní osady z 11. až 1. pol. 12. století s 19 sídlištními objekty, 
z toho 4 úplnými a několika neúplnými zahloubenými obydlími, 3 izolovaně ležícími 
ohništi, 8 zásobními a několika dalšími jámami. Přestože byl prozkoumán jen výsek 
sídliště, lze předpokládat, že byl zachycen půdorys řadového typu osady. Její datace 
se dá opřít jen o keramiku (zejména o její okrajovou profilaci, výzdobu, složení hmoty 
a povrchovou úpravu), avšak výsledky jejího rozboru lze konfrontovat s výsledky py
lové analýzy, které ukazují na přibližně stoletý hiát mezi zánikem starší osady a vzni
kem středověkého Pfaffenschlagu, jejž lze poměrně bezpečně vročit mezi léta 1260 
až 1278. Tento fakt bezpečně vyvrací téže německých nacionalistických historiků 
(B. Bretholz, H. Reutter, F. Rledel) o přežívání germánského obyvatelstva v našem 
pohraničí od doby římské až po středověk, kdy mělo dojít к jeho regenerací kolonizací.

Středověká osada Pfaffenschlag sestávala z 16 domů zčásti zděných (komora a síň) 
a zčásti roubených na kamenné podezdívce (jizba), vzácněji celokamenných (domy II, 
VII), a to buď trojdílných (10), nebo dvojdílných (5), nebo s atypickým půdorysem 
(1), o 5—6—7 místnostech. Srovnání se Mstěniceml umožnilo V. Nekudovi konstato
vat, že vývoj slovanského domu probíhal ve středověku konvergentně s vývojem li
dového domu v širším rámci střední Evropy a že kvalitativní skok v tomto vývoji 
mezi 13.—15. stoletím souvisel s dalekosáhlými ekonomickými změnami té doby, ze
jména s rozvojem měst a s přeměnou naturální renty v rentu peněžní, bez ohledu 
na naclonální momenty. V Pfaffenschlagu byla zachycena významná fáze tohoto vý
voje, totiž přechod od dvojdílného domu s jizbou a síní к domu trojdílnému, к němuž 
byla připojena i kleť—komora—špýchar, stojící dříve (a zde u některých dvojdílných 
domů ještě nyní) izolovaně. Srovnání nálezové situace s písemnými prameny dovolilo 
též V. Nekudovi usoudit, že většina dvoudílných domů patřila patrně příslušníkům 
venkovské chudiny.

Rozbor otopných zařízení v Pfaffenschlagu přinesl vzhledem к jejich chronolo
gické pozici argumenty proti dříve tradovanému íránskému vlivu na slovanský dům. 
Pece i ohniště tam byly nalézány často vedle sebe, ale vždy jen v jizbě (ojediněle 
v komoře), nikdy v síni.

Výzkum tamějších sklepů a podzemních chodeb — lochů — přispěl к objasnění 
jejich funkce i datování. Posunul počátky jejich výskytu ze 16. do 13. století a po
tvrdil jejich hospodářský účel, tj. jejich používání к ukládání potravin, popřípadě 
výrobních nástrojů, které tak byly chráněny před požárem. Sotva se ovšem hodily 
к ukládání obílí, jak připouští autor; jednak by takové skladování obilí neposloužilo 
a jednak by pak bylo nejasné, к čemu byly komory.

Stať o keramice je příkladem úsporného a názorného zpracování materiálu ma
sového výskytu díky četným statistickým tabulkám, přehledům okrajů uspořádaných 
podle typů a jednotlivých domů a díky názorným pérovkovým vyobrazením. Nebylo 
by na škodu, kdyby terminologie okrajů byla dokonaleji spojena s vyobrazením (viz 
text a vyobrazení na str. 97—99), neboť nezasvěcenému čtenáři není jasné, ke které 
variantě okraje se příslušný termín vztahuje. Srovnávací studium keramiky je pro
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vedeno na tak široké základně z našeho i sousedních území, že sotva lze к jejímu 
třídění [včetně výzdoby, značek aj.) a chronologií cokoliv dodat, zejména když da
tace osady je poměrně bezpečně fixována historickou situací v horním Podyjí. Za 
těchto okolností se naopak keramika z Pfaffenschlagu může stát východištěm pro 
dataci materiálu z jiných zaniklých středověkých osad, u nichž nejsou mimo ke
ramiku žádné datovací opory. Je to usnadněno tím, že fakticky jde o keramiku 
řemeslnou, městskou, značně uniformovanou a distribuovanou trhem do všech typů 
sídlišť i v nejzazších koutech země.

Železné předměty byly sice nalezeny v nevelkém množství, což je dáno jejich 
hodnotou, ale jejich druhové zastoupení vedle stavebního kování výrazně charakte
rizuje zemědělské zaměstnání obyvatel (orné a žňové nářadí, cepy, vidle, kování 
rýče) spojené s používáním koní (podkovy, udidla, přezky, hřeblo) к tahu pluhů 
a vozů (doloženy zákolníky, kování nábojů kol aj.). Z řemeslnických nástrojů se 
objevují jen ty, které nacházejí běžné upotřebení v zemědělské usedlosti. Ze staveb
ního kování zaujmou závěsné zámky, a to jak trubkovité, tak kabelkovité. К dato- 
vatelným železným předmětům náleží dvě ostruhy s kolečky, gotický klíč, přezka 
к napínání kuše a třmen, které shodně patří do 1. poloviny 15. století.

Z kamenných výrobků se našly žernovy, rotační brusy, brousky a stavební člán
ky (prahy, patníky, ostění). Z nálezů žernovů pouze v jednom domě usuzuje V. Ne- 
kuda, že tam šlo o žernovový mlýn a že mletí obilí patřilo к výsadám vrchnosti 
zastoupené rychtářem.

Datování osady opírá V. Nekuda o fakta archeologická (keramika, datovatelné 
železné předměty) a o historické události, které se dotýkaly horního Podyjí v 13. až 
15. století. Archeologicko-historicky dobře zdůvodněné datování mladohradištní osady 
mezi polovinu 11. a polovinu 12. století a středověké osady mezi léta 1260—1278 
(mezi založením města Slavonic, к jehož faře osada patřila, a pádem Přemysla Ota
kara II., za nějž docházelo к maximálnímu prolínání moravsko-rakouských kontaktů] 
až 1423—1432 (osada patřící duchovní vrchnosti ve Slavonicích, které zaujímaly ne
přátelský postoj к husitství, byla zničena požárem založeným husitskými vojsky při 
taženích do Rakous) je v souladu s výsledky archeomagnetického měření keramiky 
ukazující na vypálení odebraných vzorků v druhé polovině 13. století, i ve shodě 
s paleobotanickým rozborem sedimentu, který narůstal v místě osady zhruba 900 let 
a ve spodní části vykazoval pylová zrnka obilovin ve dvou vrstvách (spodní silná 
10 cm, horní 15 cm), výrazně oddělených sterilní mezlvrstvou.

Půdorys středověkého Pfaffenschlagu je na rozdíl od tamější mladohradištní osa
dy bezpečně ověřen (i když zůstaly neotevřené značné plochy mezi oběma řadami 
domů a není zde vyloučena jistá zástavba zejména dřevěnými hospodářskými stav
bami, které nezanechaly na povrchu viditelné stopy). Jde vůbec o první archeologicky 
zjištěný půdorys celé středověké vesnice. Jde o lesní lánovou dvouřadou ves střední 
velikosti, s domy obrácenými převážně štíty ke komunikaci, obývanou asi 100—120 
obyvateli diferencovanými podle typů domů а к nim příslušných polností na sedláky 
a podsedky, mezi nimiž měl výsadní postavení rychtáž a mlynář v jedné osobě, 
bydlící patrně v odlišně orientované usedlosti V se zvláštním vybavením. Poměrně 
dobře sledovatelné pozůstatky záhumenicové plužiny (šířka polí 18—36—45 m, délka 
asi 800 m) a doplňkové plužiny ukazují na používání pluhu (doložen nà’ezem asy
metrické radlice) a nasvědčují, že výměra orné půdy osady činila asi 120 ha, což 
znamená, že na každou usedlost připadalo asi 10 ha rozdělených do třech tratí 
odpovídajících trojpolnímu hospodářství. Nejméně stejnou plochu zaujímaly i louky 
doložené pylovou analýzou a rozdělené podle pozdějších písemných zpráv o vsi již 
zpustlé na 8—10 kousků při každé usedlosti. Šlo o nezbytný předpoklad zlepšeného 
chovu dobytka proti období mladohradištnímu, který je podle mého soudu lépe do
ložen právě existencí luk prokázaných výše zmíněnou cestou, nálezy chlévů, podkov, 
hřebla aj. než nálezy osteologického materiálu, které jsou mizivé, možná i stratigra- 
ficky pochybné a vzhledem ke zvýšené kultuře bydlení proti starším dobám náhodné 
a nemohou tudíž podat objektivní obraz o složení chovaného dobytka.

Na základě archeologického a toponomastického materiálu si V. Nekuda všímá 
vývoje osídlení v horním Podyjí od střední doby hradištní v souvislosti s vývojem 
slovanského osídlení v sousedním rakouském Waldviertlu a v jižních Cechách a podle
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jména osady a jeho rozšíření dospívá к závěru, že lokátor Pfaffenschlagu vyšel sice 
nesporně z Rakous a byl zřejmě Němec, ale mezi vlastními kolonisty mohli být jak 
Němci, tak Slované, což potvrzuje řada příznaků zjištěných v hmotné kultuře osady.

Monografie V. Někudy je příkladem pozitivních výsledků interdisciplinární spo
lupráce. Je doplněna pěti přílohami přinášejícími hodnocení materiálu získaného te
rénním výzkumem exaktními přírodovědnými metodami. Paleobotanický rozbor pro
vedli E. a K. Rybníčkoví, dendrologický rozbor J. Kyncl, metalografickou analýzu 
želez K. Stránský, archeomagnetické hodnocení vypáleného hliněného materiálu před
ložil F. Hrouda a petrografický rozbor stavebního kamene podali J. Štelcl a J. Malina. 
Archeologicko-historické vývody autora by zdaleka nemohly být tak přesvědčivé, kdyby 
nebyly v souladu zejména s výsledky paleobotanických a archeomagnetických šetření.

Kniha je doplněna obsáhlým seznamem literatury, německým résumé, jmenným, 
místním i věcným rejstříkem a dobrými fotografickými tabulkami reprodukujícími 
terénní situaci lokality i jednotlivých objektů a jejich detailů, ukázky nálezů i mikro- 
fotografie к exaktním analýzám materiálu. Spolu s výborně provedenými pérovkami 
plány jednotlivých objektů doplněných četnými řezy, bočními pohledy a rekonstruk
cemi, stejně jako vzorné kresby nálezů, grafy a několik map tvoří bohatý dokumen
tační soubor, který umožňuje čtenáři proniknout do nálezové situace i získaného 
materiálu. Též vhodně vyvážený podíl analyticko-teoretické a popisné části textu, do
plněné i inventárními čísly předmětů dovolujícími kontrolu publikovaného materiálu 
se sbírkovým fondem, je příkladem důkladné prezentace výzkumu vědecké veřej
nosti, na níž je možné rozvíjet další práci v dané specializaci. Lze tedy konstatovat, 
že monografie V. Někudy představuje cenný korpus, který i po překonání názorů 
poplatných současnému stavu našich znalostí, nebude moci v budoucnosti pominout 
žádný badatel zabývající se otázkami středověké vesnice u nás i v sousedních zemích.

Bořivoj Dostál

W. JANSSEN: Studie zur Wüstungsfrage im fränkischen Altsiedelland zwischen 
Rhein, Mosel und Eifelnordrand. Teil I, 330 S., 81 Tafeln und 2 Faltpläne. Teil 11: 
Katalog, 519 S. Beihefte der Bonner Jahrbücher, Band 35. Rheinland-Verlag Köln 1975.

Ein wahrhaft monumentales Werk, nicht nur mit seinem Umfang sondern auch 
inhaltlich. Der Monographie Deserted Medieval Villages aus der Feder M. Beresfords 
und J. G. Hursts, die sich mit den verödeten mittelalterlichen Dörfern Englands be
faßte, folgt Janssens hervorragender Beitrag zur Klärung der europäischen Wüstungs
historie. Seine Studie ist nicht nur für die Geschichte der mittelalterlichen und neu
zeitlichen Besiedlung des Rheinlands wichtig, sie wird mit ihren unter den Blick
punkten mehrerer Wissenszweige (Historie, Archäologie, Philologie, Siedlungsgeogra
phie) geführten Analysen zu einem methodischen Leitfaden in gesamteuropäischer 
Sicht.

Der erste Teil enthält die Abgrenzung des Problems und den methodischen Zutritt 
an seine Lösung. Einleitend wertet der Autor den Anteil schriftlicher Quellen, histo
rischer Karten, der müdlichen Überlieferung und der historisch-geographischen und 
archäologischen Dokumentation. Das umfangreichste zweite Kapitel registriert alle 
Wüstungen aus den einzelnen Gebieten des Rheinlands (in den Kreisen Monschau, 
Düren, Schleiden, Euskirchen, Bonn, Prüm, Daun, Ahrweiler, Bitburg, Wittlich, Cochem 
und Trier), vor allem Dörfer, aber auch wüste Höfe, Mühlen, Wehranlagen gewerbli
che Anlagen und wüste kirchliche Einrichtungen. Gute Helfer bei diesem Studium 
sind Gemarkungen, Luftbildforsehung und magnetische Messungen. Die Ortswüstun
gen sind signifikante Erscheinungen der Wirtschaftsgeschichte, was der Autor beson
ders bei der Klärung der Ursachen und Chronologie ihres Verödens beleuchtet. Das 
dritte Kapitel gilt den Fluren, von der Römerzeit bis in die Neuzeit. In drei Beilagen 
findet man Siedlungswüstungen einerseits nach den Typen (Dörfer, Höfe, Mühlen 
usw.), anderseits Dorfwüstungen nach den Ortsnamen und der zeitlichen Folge ihres 
Verödens gereiht. Den Textteil ergänzen 81 Tabellen mit Lichtbildaufnahmen des 
Geländes, Pläne und Keramikfunde.

Der zweite Teil enthält eine Aufstellung der Ortswüstungen und Flurwüstungen 
nach den einzelnen Bezirken. Der Autor bringt ihre Namen, beschreibt ihre Lage
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