
Slovanské osídlení jižní Moravy z hlediska výzkumů 
v Břeclavi-Pohansku

BOŘIVOJ DOSTÄL

Již pozitivistická historická věda 19. století dospěla к závěru, že Morava byla 
nejméně od 6. století osídlena Slovany a nadto i к tomu, že jižní hranice slo
vanského osídlení se nekryla s hranicí pozdějšího markrabství, ale sahala až 
к Dunaji, kde se západoslovanský živel stýkal s jihoslovanským — slovin
ským.1} Ani v rakouské historiografii se nepopírala existence slovanského osíd
lení Rakous, i když jeho význam byl něktedy charakterizován jen jako „slo
vanská mezihra“.2) Zvlášť silně je takové hodnocení akcentováno v pracích 
vzniklých těsně před nebo po začátku 2. světové války.3) Za takového stavu 
hodnocení rozsahu slovanského osídlení jižně současné hranice nemohlo být 
pochyb o tom, že jihomoravské pohraniční území v době předkolonizační 
bylo jednoznačně slovanské. Avšak němečtí historikové žijící v našich zemích 
na sklonku Rakousko-Uherské monarchie a za první republiky se snažili v rám
ci posluhování politicko-separatistickým tendencím prokázat, že v jihomorav
ském pohraničí i mezi 6. 13. stoletím trvale žily zbytky germánských kmenů, 
které postupně mohutněly a středověká kolonizace byla jen dovršením resti
tuce německého živlu v této oblasti.4)

Kromě politického klimatu byl jednou z příčin vzniku těchto hypotéz nedosta
tečný archeologický výzkum slovanských památek na jižní Moravě. První čtyři 
desítiletí 20. století přinesla v tomto ohledu jen nevelké výsledky. Byla sice 
známa slovanská hradiště u Mikulčic, Pohansko, Nejdek, Strachotín, Znojmo, 
avšak nebyl na nich prováděn archeologický výzkum. Kromě nich bylo známo 
jen několik ojedinělých nálezů nebo porušených hrobů, takže nemohla být vy
tvořena přesvědčivá protiargumentace německým šovinistickým teoriím na ar
cheologické bázi.

Třicet let poválečného vývoje stav naprosto změnil. Zejména v poúnorovém 
období mohla slovanská archeologie díky nebývalé podpoře socialistického stá
tu vytvořit takovou pramennou základnu, která jednoznačně prokázala slavi- 
nitu našeho jižního pohraničí v předkolonizačním období. Podle ohlášených dis
kusních příspěvků budeme mít zřejmě při tomto sympoziu příležitost získat 
o ní aspoň částečný přehled.

Sám se omezím jen na několik poznámek к charakteristice slovanského 
osídlení jižní Moravy v 6.—10. století, jak к ní přispěly výzkumy Univerzity 
J. E. Purkyně v Brně na Pohansku u Břeclavi.5) Zevšeobecňování poznatků z té
to lokality pro širší oblast pokládám za plně oprávněné, neboť dvacetileté 
výzkumy prokázaly její centrální postavení.

Velmi výrazně je tam doloženo již časněslovanské osídlení 6.-7. století, 
jednak žárovým pohřebištěm s 55 hroby, jednak dvěma sídlišti s téměř 75 ob
jekty, z nichž jedno je sice poškozeno pozdější zástavbou z velkomoravského 
období, druhé však slibuje získat poměrně záhy celkové půdorysné dispozice.
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Uvážíme-li, že zdejší časněslovanské pohřebiště je jedním ze tří zjištěných 
na břeclavském katastru, že další pohřebiště a sídliště tohoto období byla 
zachycena v areálu novomlýnské přehrady a že poblíž ní je i největší pohře
biště tohoto druhu, v Přítlukách, svědčí to o síle časněslovanského osídlení 
v celé této oblasti. V nálezovém inventáři Pohanská je časněslovanské osídlení 
reprezentováno především keramikou, a to jak nezdobenou v ruce robenou — 
pražského typu, tak zdobenou a obtáčenou — podunajského typu. Dále jsou tu 
starobylé háčkovité ostruhy i doklad místní výroby šperků typu Čadjavica-Mar- 
tynovka, bronzová matrice.

Vlastní starohradištní období, zejména 8. století, bude třeba v nálezech te
prve přesněji vyčlenit. Snad sem patří část žárových hrobů a sídlištních ob
jektů s vyspělejší podunajskou keramikou, a zřejmě i část kostrových hrobů 
a sídlištních objektů s tzv. středohradištní keramikou. Obojí totiž, jak kostrové 
pohřbívání, tak silně obtáčená keramika, má svůj počátek zřejmě v 8. sto
letí, jak tomu mimo jiné nasvědčuje poměrně silně zastoupený horizont s blat- 
nicko-mikulčickými věcmi z přelomu 8.—9. století, předpokládající delší místní 
výrobní tradici, tak výskyt podunajského šperku — zejména náušnic s mean- 
drovitým a spirálovitým ukončením — v některých kostrových hrobech. Ostatně 
rozsáhlá sídlištní aglomerace odkrytá záchranným výzkumem posledních tří 
let na jižním předhradí Pohanská vykazuje v sídlištním inventáři věci, zejména 
součásti jezdecké výstroje datovatelné do 8. století, i když jsou provázeny 
středohradištní keramikou. Také zdejší hroby, jednak rozptýlené mezi sídlištní
mi objekty, jednak vytvářející dvě menší pohřebiště asi o 30 hrobech obsahu
jících jezdeckou výstroj a výzbroj a podunajský šperk, nasvědčuje, že vývoj 
pohřbívání šel od rozptýlených hrobů přes malá pohřebiště až ke kostelnímu 
hřbitovu s doklady výrazné společenské diferenciace, s ostruhami, Zbraněmi, 
zlatými a stříbrnými šperky 2. poloviny 9. století.6) Potíž je v tom, že v sídlišt
ních vrstvách Pohanská aspoň zatím nemáme lité bronzy kultury Karpatské 
kotliny z 8. století, jak je známe v hojném počtu z Mikulčic7) a v ojedinělých 
nálezech z hradiska líšeňského a znojemského, nemluvě o hrobových celcích 
z Dolních Dunajovic a zřejmě i z Hevlína. Poslední dvě naleziště při samé jiho
moravské hranici souvisejí s kulturním okruhem slovansko-avarských hrobů 
Podunají a jihozápadního Slovenska, odkud zřejmě docházelo к imigraci do 
severnějšího okruhu s žárovými hroby a háčkovitými ostruhami.8)

Nejvíce přispěly výzkumy na Pohansku к poznání slovanského osídlení Jižní 
Moravy v 9. až pol. 10. století. Zřejmě již na přelomu 8.—9. století tam vzniklo 
mohutné hradisko o rozloze 28 ha, a to jako lidový hrad, sloužící původně к ochra
ně obyvatelstva z širokého okolí v době válečných nebezpečí. Jeho opevnění 
s dřevěno-hlinitou konstrukcí a s čelní kamennou plentou je poměrně úzké 
a patří к starobylému slovensko-moravsko-česko-srbskému typu, který zpro
středkovával laténsko-římské opevňovací tradice ostatnímu slovanskému svě
tu.9) Mimochodem v publikacích sudetoněmeckých historiků, zejména G. Treix- 
lera, ještě ve 40. letech tohoto století nechybí tvrzení o příslušnosti tohoto hra
diska Germánům doby římské nebo uvádění ho do souvislosti s avarskými 
hrinky.l°) Zdá se, že hradisko vzniklo v husté zástavbě venkovských osad, kte
ré se po výstavbě jeho opevnění octly zčásti v jeho areálu a fungovaly v jeho 
rámci bud dále nebo zanikly. Dosud zkoumané nevelké části hradiska (mimo 
prostor dvorce) vykazují totiž stejný ráz zástavby jako jižní předhradí, kde 
byly zachyceny dvě osady okrouhlicového a řadového až ulicového typu, v pod
statě venkovského, zemědělského rázu — ovšem až na pozoruhodnou rozlohu.n) 

liž v 1. polovině 9. století však vzniká na hradisku velmožský dvorec, sa
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mostatně opevněný palisádou, s plánovitou vnitrní zástavbou, s kostelem, 
s vlastním sídlem velmože, s hospodářskou částí a s vyčleněnými řemeslnic
kými okrsky.12) Dvorec zpočátku jakoby tvořil akropoli hradiska, avšak na 
počátku 2. pol. 9. století jak opevnění hradiska, tak starší fáze opevnění dvorce 
zaniká. Vročení této katastrofy do doby kolem poloviny 9. století je přesvědčivě 
doloženo objevem depotu železných předmětů s blatnicko-mikulčickými věcmi 
v zemnici zaniklé současně s opevněním hradiska.13) Poté už nemáme doloženo 
obnovení fortifikace celého hradiska, avšak sám dvorec je opevněn novými 
palisádami na zvětšené ploše. Zdá se, že hradisko ztratilo funkci lidového 
hradu, ale zůstalo sídlem feudála a patrně centrem velkostatku, o jehož územ
ním rozsahu nemáme přesnější doklady.

Je zajímavé, že i mladší opevnění dvorce zaniká ještě ve velkomoravském 
období (hroby s typickým velkomoravským inventářem překrývají i žlábky po 
mladší palisádě), avšak jeho budovy, a zejména kostel a pohřebiště jsou použí
vány dále, podle nálezů esovitých záušnic v okrajových hrobech až к polovině
10. století. Závěr zdejšího osídlení představuje několik povrchových chat s ke
ramikou počínající 2. pol. 10. století. To znamená, že až do této doby bylo 
Pohansko centrem slovanské oblasti ať v ekonomickém, politicko-správním nebo 
církevně správním smyslu. Jestliže po polovině 10. století zanikají všechny 
jeho dřívější funkce i tamnější osídlení, neznamená to, že zaniká i širší slo
vanská sídlištní základna, z níž vyrostlo. Pouze její centrum se přenáší jinam. 
Naše časové a hmotné podmínky nám dosud nedovolily výzkum širšího zázemí 
Pohanská, který by jistě к řešení této otázky přispěl.

Že však šlo ještě dlouho o prostředí slovanské, dokazují i současné výsledky 
rakouských archeologů objektivně interpretované zejména H. Friesingerem.11) 
Jeho podrobný regionální výzkum raně středověkých památek Dolních Rakous 
ho vedl к závěrům o proniknutí slovanského obyvatelstva do této oblasti 
nejméně v 6. století, o silném slovanském podílu v osídlení a kultuře této oblasti 
v 7. a 8. stol., který byl po přelomu 8.-9. stol. posílen dalším přílivem Slovanů 
natolik, že tato poznamenala tamější památky, zejména ve Vinné čtvrti, že téměř 
celé 9. století tam připisuje pohřebištím tzv. moravského typu.15) Některé 
tamnější slovanské osady 9. stol. uvádí v přímou souvislost s Pohanském.16)

Ve svém příspěvku, zejména pokud se týká Dolních Rakous, mám na mysli 
etnickou charakterictiku tamnějšího osídlení v tom smyslu jak o tom zde ho
vořil doc. J. Válka. Je přirozené, že šíření Východní marky a šíření jejího 
politicko-správního dosahu postupně posilovalo neslovanské prvky v rakous
kém Podunají. Trvalo ovšem velmi dlouho než tam slovanský živel zcela vy
mizel. Jižní Moravy v jejích historických hranicích se to před 13. stoletím ne
týká a ani pak, jak zde bylo v několika příspěvcích poukázáno, tam nedošlo 
к úplnému vymizení slovanského osídlení.
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