
OPEVNĚNÍ HRADISKA NÄ POHANSKU
BOŘIVOJ DOSTÁL

Vedle Mikulčic a Starého Města u Uherského Hradiště 
patří к nejznámějším opevněným sídlištím z 9. sto
letí Pohansko u Břeclavi, na němž již dvacet let 
provádí výzkum katedra prehistorie filozofické fa
kulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Pohansko, roz
kládající se v lužních lesích nad soutokem Moravy

a Dyje, má krásně zachovaný val, dodnes přes dva 
metry vysoký, uzavírající oválnou plochu o celkové 
výměře 28 hektarů. Četná říční ramena a baži natý terén 
v okolí umožnily jeho slovanským budovatelům ne
zřizovat před hradbou příkopy, které jinde zpravidla 
nechybějí.



Zemnice 10s kamennou pecí. U pece lahvovitá nádoba s depotem 
železných předmětů. Vpravo od zemnice stopy po kůlech drží
cích vnitřní dřevěnou stěnu hradby. Snímek B. Dostála

V odborné literatuře první poloviny 20. století se 
ustálil názor, že velkomoravská hradiště, zejména 
nížinná, se vyznačují velkými plošnými rozměry (ně
kolik desítek hektarů), ať už je jejich areál členěný, 
či nikoli. Výzkumy poválečných let tento názor po
tvrdily, upřesnily jej však v tom smyslu, že opevnění, 
zejména na předhradích, byla buď poměrně jednoduchá 
(Staré Město), nebo i při značné mohutnosti v inun
dačních oblastech mnohdy zcela splynula s rovinatou 
konfigurací terénu (opevnění předhradí Mikulčic), 
takže po nich nezůstaly viditelné stopy. Datování 
hradišť se většinou opíralo o nálezy z jejich vnitřní 
plochy, tj. o inventář hrobů, sídlištních objektů, 
sakrálních staveb apod., zařaditelný vesměs mezi 
sklonek 8. až polovinu 10. století. Přesnější časové 
určení vzniku nebo zániku vlastního opevnění v rámci 
9.—10. století zpravidla nevycházelo z rozboru nálezů 
pocházejících přímo z hradby nebo z její destrukce, 
nýbrž z úvah o postupném vnitřním členění hradiska, 
o narůstání jeho předhradí apod. V nejlepším případě 
se tyto úvahy zdůvodňovaly dílčími pozorováními 
jednotlivých vrstev nálezů, mnohdy značně spornými. 
Tak tomu bylo i s datováním opevnění hradiska 
Břeclav—Pohansko. Jeho val byl v letech 1961 — 1967

-4 Řez válem z roku 1975. Příčné bloky v podstatě vymezují pro- 
stor původní hradby. Kruhové jamky v čelní stěně jsou pozů
statky dřevěného roštu v násypu. V popředí zemnice 10 zaniklá 
současně s opevněním. Snímek J. Špačka

zkoumán několikrát a podařilo se dobře objasnit 
jeho vnitřní konstrukci. Vlastní hradba, asi 5,5 metru 
široká, byla vybudována na uměle vyrovnaném hu- 
musovitém terénu, na nějž byla nasypána asi 20 cm 
silná vrstva žlutohnědé jílovité hlíny, promíšené do 
červena přepálenými hlinitými hrudkami. Na tuto 
vrstvu byly napříč к podélné ose valu položeny ku- 
láče o průměru 10—15 cm, vzdálené navzájem 20 až 
50 cm, které zpevnily základnu hradby. Jádro opevnění 
tvořil násyp z téhož materiálu jako vrstva pod dřevě
ným roštem. Čelo hradby chránila jednostranně 
lícovaná plenta z lomového kamene, od níž vybíhaly 
směrem do násypu vrstvy kamenů, široké 1 — 2 metry 
a oddělené 10—20 cm silnými vrstvami hlíny. Vnitřní 
stranu fortifikace zpevňovala dřevěná stěna z fošen a ku
latiny, opírající se o dvojice mohutných kůlů na vněj
ší straně této stěny, vzdálených od sebe 160—190 cm. 
Ojedinělé pomocné kůly byly i na vnitřní straně 
dřevěné stěny. Konstrukci opevnění lze označit jako 
skořepinovou, neboť násyp nebyl příčně rozdělen 
na jednotlivé komory; jen místy, v nepravidelných 
vzdálenostech, byla čelní a vnitřní stěna propojena 
několika příčnými trámy umístěnými nad sebou, 
tzv. kleštinami. Výzkum ukázal, že dřevěná vnitřní 
stěna shořela a prohořely i kleštiny v násypu. Čelní 
kamenná plenta se zhroutila; v jižní části hradiska 
se z ní zachovala mohutná kamenná destrukce před 
hradbou a sama lícovaná zeď zůstala stát do výše 
160—180 cm; v severní části hradiska byla podstatná 
část kamenné destrukce spolu s kameny z čelní zdi 
později vybrána. Hlinitá výplň hradby se postupně 
rozpadla na obě strany a v řezech válem vytváří 
mohutné destrukční trojúhelníky. Při jejich vztyčení 
nad plnou šíři hradby zjišťujeme, že opevnění muselo 
dosahovat výšky nejméně 4 metrů. Poněvadž však 
hradba zřejmě měla povrch upravený stupňovitě, 
mohla být snadno vyvedena do výšky 6 metrů a s dře
věnou předprsní až do 8 metrů.
V destrukčních vrstvách opevnění Pohanská byla 
nalezena velkomoravská keramika a byly pod nimi 
(nikoli však v prostoru původní hradby) zjištěny 
velkomoravské kostrové hroby i sídlištní objekty. 
Ukázalo se, že pohřbená humusovitá vrstva, na níž 
byla hradba postavena, obsahovala jen časně slovan
skou a starohradištní keramiku ze 6.-8. století. 
Nebyl tam však žádný dobře datovatelný nález v pře
svědčivé stratigrafické (vrstevné) situaci, který by 
dovolil bezpečně stanovit dobu vzniku nebo zániku 
opevnění.
I když jsem nepochyboval o velkomoravském stáří 
fortifikace, připouštěl jsem domněnku, že к jejímu 
vzniku došlo až na sklonku velkomoravského období, 
tj. ke konci 9. století, a to na základě skutečnosti, že



uvnitř hradiska byl objeven opevněný velmožský 
dvorec s kostelem, pohřebištěm a vlastním sídlem, 
jehož palisádové opevnění zaniklo ještě ve velko
moravském období, neboť jeho pozůstatky byly pře
vrstveny bezpečně datovatelnými velkomoravskými 
hroby. Jelikož před tímto objevem nebyl znám pří
pad, že by knížecí sídla v rámci hradisek byla chráněna 
jen dřevěnou palisádou a nikoli dřevěnohlinitou 
hradbou, nabízel se závěr, že dvorec je starší než hra
disko a že jeho palisádové opevnění po vybudování 
mohutného opevnění celého hradiska ztratilo smysl, 
postupně chátralo a nakonec zaniklo. Tato domněn
ka pak byla rozvíjena zejména na základě poznatků 
z hradiska u Strachotína v tom smyslu, že opevnění 
Pohanská vzniklo až v 10. století — v období povelko- 
moravském (Boris Novotný). Tak se nakonec stala 
velkomoravská příslušnost opevnění Pohanská dis
kusní otázkou — přes nesporné množství jedinečných 
velkomoravských nálezů v jeho areálu.
Těmto diskusím učinil konec objev z roku 1975. 
Těsně u vnitřní dřevěné stěny hradby byla zjištěna

zemnice, která podle orientace stěn vznikla v době 
existence hradby a zanikla současně s ní, jednorázově 
a katastroficky. Její prostor byl totiž zavalen zuhel- 
natělými trámy z dřevěné vnitřní stěny a hlinitou 
výplní hradby. Vedle kostry kočky, která nestačila 
uniknout požáru, a četných keramických i jiných 
nálezů se v zemnici našel také depot železných před
mětů ukrytý v lahvovité nádobě vedle kamenné 
pece. Obsahoval kladivo, válcovitou objímku jeho 
rukojeti, dvě tesly, dlátovitý sekáč, tři tyčinkovité 
předměty (snad rydla), dva klíče a zejména průvlečku 
a křížové kování z koňské ohlávky blatnicko-mikul- 
čického typu, které jsou bezpečně datovatelné do 
první poloviny 9. století. Opevnění tedy mohlo za
niknout nejpozději kolem poloviny 9. století. Jeho 
vznik musíme přirozeně klást hlouběji do první 
poloviny 9. století nebo na přelom 8.-9. století. 
I když se o době založení opevnění nemůžeme ani 
nyní vyjádřit přesněji, v žádném případě se nelze 
domnívat, že se tak stalo až v období povelkomorav- 
ském — v 10. století.

Depot železných předmětů také bezpečně 
datuje keramiku ze zánikového horizontu 
opevnění, jíž se v posledních letech našlo 
několik desítek kusů přímo pod ruinami 
dřevěné stěny hradby. Tuto keramiku 
lze srovnat s nádobami z hrobů a sídlišt
ních objektů v různých částech Pohanská 
a datovat ji podle těchto stratifikovaných 
nálezů. Tak bude postupně vtahováno stá
le více hromadně se vyskytujícího materi
álu do chronologické sítě, na jejímž po
zadí bude možno rekonstruovat různé 
stránky historie této lokality. Vědecké 
poznání v archeologii — stejně jako 
v každé jiné disciplíně — narůstá poma
lu а к významnějším krokům vpřed je 
mnohdy třeba i trocha štěstí. Jediný ob
jev pak může jako blesk objasnit četné 
otázky, ve kterých jsme tápali. Ovšem 
bez trpělivé předběžné přípravy těchto 
otázek by se neobjevila odpověď ani při 
sebevzácnějším nálezu. Tak je tomu i v pří
padě objevu zemnice s železnými před
měty, který objasnil dobu zániku opevnění 
Pohanská a vytvořil jeden z opěrných pilí
řů pro chronologii tamějších nálezů kera
miky.

Železné předměty ze zemnice 10. 
Snímek Lubomíra Zelinky
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