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PŘÍNOS VÝZKUMU V BŘECLAVI-POHANSKU 

PRO SLOVANSKOU ARCHEOLOGII 6.-10. STOLETÍ

Ve slovanském světě existuje několik desítek proslulých archeologic
kých lokalit, jejichž výzkumy mají základní význam pro rozvoj slovanské 
archeologie. Některé z nich byly popsány nebo aspoň jmenovány již v ra
ně středověkých písemných pramenech (Kyjev, Novgorod, Krakov, Hnězdno, 
Retra, Vineta, Pliska, Preslav, Knin, Klis, Mosaburg, Děvín, Nitraj Pra
ha, Libice aj., mám-li uvést aspoň některé z nich), jiné se staly známý
mi jen díky úsilí archeologů (Zimmo, Novotroickoje, Szeligi, Nowa Hutá, 
Tornow, Behren-IÁibchin, Mikulčice, Stará Kouřim, Pobedim aj.). К posled
ním se v uplynulých dvaceti letech přiřadilo i Pohansko u Břeclavi.

Využili jsme příležitosti dvacetiletého jubilea zahájení výzkumů na 
Pohansku i realizace rozsáhlého záchranného výzkumu na jeho jihozápadním 
předhradí a dovolili jsme si svolat toto sympozium, abychom před Širokou 
odbornou veřejností podali bilanci výsledků, zhodnotili jejich přínos 
pro slovanskou archeologii v konfrontaci s předními specialisty od nás 
i ze zahraničí a ujasnili si další postup teoretické i terénní práce na 
této lokalitě, která bude předmětem soustředěného zájmu archeologů po 
celé generace.

Poněvadž přehled výsledků dosavadních výzkumů je ve stručnosti shr
nut v separátu, který je součástí materiálů předaných účastníkům sympo
zia \ zčásti se odráží ve výstavce uspořádané к příležitosti tohoto jed
nání a uslyšíte o výsledcích i při prohlídce výzkumu přímo na Pohansku, 
pokusím se ve svém referátu pouze nastínit problematiku, к jejímuž ře
šení náš výzkum přispěl.

Jestliže jsme se původně pod vlivem Červinkovým domnívali, že Po- 
hansko je pouze objektem velkomoravským , prokázaly naše výzkumy, že ta
to lokalita může přispět к řešení otázek slovanského osídlení našich 
zemí od dob slovanské expanze do 10. století.

Časně slovanské osídlení 6.-7» století je na Pohansku doloženo jak 
žárovým pohřebištěm, tak sídlištními - obytnými i hospodářskými objekty, 
náležejícími nejméně ke dvěma osadám-^. Je tedy velkou výhodou Pohanská, 
že umožňuje srovnávat sídlištní a hrobovou keramiku, zejména však do
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voluje korigovat chronologické hodnocení nálezově chudých hrobových cel
ků (obsahujících zpravidla jen jednu nádobu) pestřejšími nálezovými cel
ky sídlištními. Takových případů je jak v našich zemích, tak jinde po
měrně málo. Známe sice žárové pohřebiště a sídliště v katastru Přítluk, 
Výčáp-Opatovců,. Vysokej při Moravě4, avšak stav jejich prozkoumání není 
rovnocenný. Chybí však pohřebiště к úplně prozkoumaným osadám v Březně 
u Loun^ nebe u nedávno zkoumané časně slovanské osady v Mutěnicích. Ve 
slovanském světě jsou dokonce velké oblasti, kde známe celou řadu osad, 
ale téměř žádné pohřebiště (např. mezi horním Dněstrem a Pripetí).

Pohřebiště z Pohanská doplňuje sil pohřebišl z tohoto období na břec- 
lavském katastru. Bylá zde zachycena celkem tři, což je neklamným svě
dectvím o hustotě slovanského osídlení na soutoku Moravy a Dyje, která 
patrně nebyla oslabena ani v následujícím období, kdy se tu vytvářely 
předpoklady pro vznik mocenského centra v podobě hradiska.

Ze zdejších časně slovanských osad se u osady II začíná rýsovat je
jí celková půdorysná dispozice, kterou rovněž známe jen v nevelkém poč
tu případů (Mutěnice, Březno, Dessau-Mosigkau, Nězvisko, Korčak I, VII, 
IX, Gorodok)^. Soustavné pokračování ve výzkumu dovolí již v průběhu 
2-3 sezón odkrýt celý půdorys osady./

Již nyní přispívá výzkum osady к poznání časně sloven, ké architektu
ry. Jsou zastoupeny mělké zemnice s kamennými pecemi v rozích, typické 
obilnice hruškovitého profilu, obdélníkovité a oválné jámy, ale i po
zůstatky poměrně velkých kůlových povrchových staveb, jejichž přesněj
ší datování je ovšem zatím nemožné.

Časně slovanská keramika z Pohanská vykazuje v nálezových celcích 
existenci dvou časových horizontů: staršího s nezdobenou v ruce lepenou 
keramikou a mladšího se smíšenou keramikou, tj. se soubory obsahujícími 
vedle pražského typu i obtáčenou a zdobenou keramiku podunajského ty
pu?. Zdejší materiál tedy nepotvrzuje tezi o existenci zdobené i nezdo
bené keramiky od samých počátků slovanského osídlení u nás. V hrobech 
jde tvarově jen o hrnce, buä klasické situlovité, nebo i s lomem v hor
ní třetině, baňaté se silně zúženým spodkem nebo téměř kulovité; ze 
sídlištních objektů pocházejí i talíře a ojediněle misky. V“ horizontu 
s nezdobenou keramikou však na rozdíl od Mutěnic nebo.Dessáu-Mosigkau 
misky vůbec nejsou. Jen V jednom případě je doložen styk keramiky praž
ského typu s jemně plavenou vytáčenou šedou keramikou hojně se opakují
cí např. v Březně. Starobylým prvkem jsou střepy s-plastickou lištou 
pod okrajem, častěji se vyskytující v korčakském areálu mezi Dněprem 
a Západním Bugem. Průvodní datovatelný materiál jak v hrobech, tak 
v sídlištních objektech je chudý (přezka s osmičkovitým rámečkem, troj-

I



- 79

břitá šipka, bočnice jednostranného hřebene e mírně vyklenutým hřbetem) 
a má značně Široké datování, takže nelze rozhodnout, zda počátky zdejěí 
časně slovanské keramiky lze klást na sklonek 5., nr,bo až do 64 stole
tí. Na druhé straně nevíme, zda žárové hroby se zdobenou podunajskou ke
ramikou a zejména sídlištní celky s převážně nebo výlučně zdobenou a 
obtáčenou keramikou zasahují do 8. století, popřípadě jak hluboko do něj 
zasahují.

Z hlediska společenskoekonomického vývoje jsou důležité nálezy sou
visející zřejmě s časně slovanským horizontem. Jednak jsou to matrice 
závěsku к hvězdicovitým náušnicím typu Sadjavioa-Martynovka a jednak dvě 
háčkovité ostruhy®. V zemědělském prostředí osad s klasickou časně slo
vanskou keramikou dokládají tyto věci styk s vyšší společenskou vrstvou. 
Není zanedbatelný, i když jeho doklady jsou nepočetné. Vzhledem к tomu, 
že v jednom případě jde o matrici, můžeme se domnívat, že tu pracoval 
řemeslník-zlatník, zásobující vrstvu družiníků vybavených háčkovitými 
ostruhami, kteří zde na Pohansku, podobně jako v ukrajinském Zimmě a 
v polských Szeligách, používali selskou keramiku pražského typu.

Pod pojmem časně slovanský se jak na Pohansku, tak na jiných loka
litách skrývá období 6.-7. století; stírají se jím hranice používané 
v dosud platné periodizaci rozlišující období předhradištní (rámcově 
6. stol.) a starohradištní (7.-8. stol.). Zastiňuje se tímto pojmem ta
ké rozdíl mezi obdobím slovanské expanze a obdobím pevného usazení Slo
vanů. Materiál z Pohanská skýtá podklady pro jemnější členění celého 
tohoto období a jeho mladší část bude nesporně pocházet z doby vytváře
ní naší státní tradice v rámci Samova svazu.

1
Hmotná kultura 8. století, respektive její rozlišení, je na Pohan

sku problémem zasluhujícím zvláštní pozornosti. Nejsou tu totiž lité 
bronzy kultury Karpatské kotliny, tak hojné v sídlištním vrstvách mikul- 
čických a známé v menším počtu i z hradiska v Brně-LíŠni a ojediněle 
ve Znojmě-Hradišti, nemluvě o hrobových celcích z Dol. Dunajovic a zřej
mě i z Hevlína^, které patrně úzce souvisejí s jiným kulturním okruhem. 
Na Pohansku se však v poměrně hojném počtu vyskytují bronzové pozlace
né ozdoby blatnicko mikulčického rázu, pocházející z přelomu 8.-9« sto
letí a objevující se zřejmě v prostředí se starší výrobní ‘tradicí. Ko
nečně nedávný objev depotu v zemnici zaniklé současně s opevněním ukazu
je, že zdejší hradisko vzniklo velmi pravděpodobně již na přelomu 8.-9. 
štoletí10-, a to v centru hustě osídleného areálu, jak Ijylo u Slovanů 
obvyklé. Proto zde musí existovat památky z 8. století. Rozsáhlé osidle-' 
ní na JZ předhradí a zřejmě i část zástavby zjištěné na vlastním hradis-i 
ku tomu nasvědčuje.“Potíž je v tom, že objekty na JZ předhradí a z vět
ší části i na hradisku samém a na SV předhradí obsahují tzv. středohra-
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dištní keramiku (III. stupeň podle J. Poulíka)11, která byla dříve ozna
čována za velkomoravskou a datována do 9. a 1. poloviny 10. století.
Již dávno je ováem známo, že tato keramika je obvyklá na pohřebištích 
s litými bronzy v Karpatské kotlině a v Mikulčicích je zcela běžná 
v předvelkomoravském horizontu. Hledání počátků středohradištní kerami
ky v 8. stol. je dnes obecně uznávaným postulátem. Na Pohansku máme na
ději, že při pečlivé analýze celků s datovatelnými předměty nebo celků 
vykazujících horizontálně'stratigrafické souvislosti se podaří postupně 
vyčlenit starší vrstvu středohradištní keramiky datovatelnou do 8. sto
letí nebo aspoň některé její znaky. Značnou úlohu mohou v tomto ohledu 
sehrát úvahy o narůstání zástavby na JZ předhradí předhradí a chronolo
gické zařazení nálezů součástí jezdecké výstroje a výzbroje1^. Objevují ' 
se tam totiž tvary udidel a zejména třmenů, které lze vztahovat к 8. 
století. Bezpečné se to zdá být u třmenů s rozšířenými, prolamovanými 
a tauzovanými rameny, které jsou někde datovány i níže (Přachov). Třme
ny s kulovitým krčkem datované v západní Evropě do 8. století, avšak 
vyskytující se ojediněle i v staromaňarských hrobech 10. stol. jako nor- 
manský vliv, se mohly do našeho prostředí dostat s ftanskými importy již 
dávno před 10. stoletím, 8. století nevyjímaje. Starobylý je i meč blíz
ký typu К a sekery představující typologický předstupeň moravských bra
dât ic z hrobů na JZ předhradí. Vůbec hroby z předhradí jakož i některé 
z vlastního hradiska skýtají podklad pro úvahy o počátcích zdejšího 
kostrového pohřbívání před 9. stoletím. Poměrně časté jsou pohřby ve 
skrčené poloze, mnohé obsahují keramiku, ale zejména jsou zcela rozptý
lené nebo vytvářejí menší skupinky. Zdá se, že tyto hroby jsou starší 
a že pohřební ritus se vyvíjel od rozptýlených hrobů přes menší pohře
biště až к velkému pohřebišti u kostela. Tato úvaha je v souladu в mno
hokrát vysloveným předpokladem řady autorů o tom, že počátky kostrové
ho pohřbívání ,na Moravě je nutno hledat v 8. století; tento problém se 
úzce pojí s otázkou počátků středohradištní keramiky. S 8. stoletím 
zřejmě souvisí i depot s 2 železnými kotly a zřejmě i některé objekty 
s železnými miskami slezského typu.

Rozlišení památek 8. století na Pohansku je sice zatím mlhavé, ne
ní však beznadějné.

К problematice 9. - poloviny 10. století přispěly výzkumy na Pohan
sku v největší míře. Souvisí* to s tím, že Pohansko leží v centrální ob
lasti moravského státu a že na něm vyrostl jeden z opěrných bodů jeho

ч
ústřední moci.

Hradisko je zde nejvýznačnějším a největším objektem z tohoto obdo
bí. 0 otázce jeho vzniku,, zániku a funkce lze nyní uvažovat na zcela 
jiné úrovni než před několika málo léty. Depot s železnými věcmi blat-
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nicko mikulčického rázu v zánikovém horizontu opevnění datuje destruk
ci původní hradby nejpozději к polovině 9. století a tím vročuje jeho 
vznik blíže к počátku 9. století, ne-li na přelom 8.-9. století1^. Mo
ment náhodnosti a tudíž možnosti opožděného výskytu těchto kování v de
potu je vyloučen, nebot takováto kování se vyskytují běžně i v dalších 
objektech vzdálených jen několik metrů od depotu. Nemůžeme dosud bezpeč
ně říci, které objekty se středohradiátním inventářem pocházejí z doby 
před vznikem hradiska a které z doby jeho existence, a nelze tudíž sta
novit rozdíl mezi rázem zástavby z obou těchto období. Ponecháme-li 
stranou dvorec, máme totiž zatím prozkoumány na hradisku jen poměrně 
malé plochy a na nich se nejeví rozdíl proti osadám na předhradí, které 
mají venkovský ráz (s výjimkou značného počtu objektů). Na hradisku se 
vyskytují i rozptýlené hroby a malá pohřebiště. Podle toho by se zdálo, 
že hradisko vzniklo jako lidový hrad, avšak brzy pozbylo funkci ochra
ny obyvatelstva ze širokého okolí. Záhy na něm totiž vznikl ohražený 
velmožský dvorec, který se po zničení opevnění hradiska obnovil ve 
zvětšených rozměrech a s novým vnitřním členěním. Restaurace opevnění 
hradiska již v této fázi není doložena, i když obranný význam i ve for
mě valu zcela nezaniká. Zjištění o destrukci opevnění na Pohansku ko
lem poloviny 9. století má širší historické souvislosti. К této kata
strofě dochází v době, kdy zaniklo též hradisko v Pobedimi1^ a starší 
opevnění v Mikulčicích1^ kde však bylo záhy obnoveno. Není vyloučeno, 
že к zničení opevnění centrálních hradisek došlo v souvislosti s ná
stupem knížete Rostislava.

Konstrukce opevnění patří к typu dřevěno hlinitých s čelní kamen
nou plentou, který lze označit za slovensko-moravsko-česko-erbský. Na 
Pohansku jde o zvláštní variantu pláštové konstrukce (nejsou tu komo
ry) spočívající na polštáři z kulatiny, s dvojicemi opěrných kůlů při 
týlní dřevěné stěně. Rozměry opevnění naznačují, že patří к fortifika
cím staršího typu. Hradba z Pohanská byla totiž poměrně úzké - její 
šířka kolísala mezi 5,3-6,5 metry, zatímco opevnění z 10. a dalších 
století bývají širší - od 7 do 19 metrů, bývají stupňovitě upravena 
a mají též týlní kamennou zídku. Konstrukčně tato opevnění navazují na 
antické tradice zprostředkované měrovějskofranským prostředím к Slova
nům pronikajícím d6~Cíízkosti limitu1^.

Velmožský dvorec na Pohansku je první sídlištní útvar toho druhu 
u nás objevený a vcelku prozkoumaný. Podle palisédového ohrazení, cel
kových dispozic jeho zástavby, podle indicií o způsobu života a spole
čenském postavení jeho obyvatel lze soudit, že jde o velmožské sídlo 
a dvůr srovnatelný s karolinskou curt is. Jako takový mé význam nejen 
pro slovanskou archeologii* nýbrž i pro raně středověkou historii vůbec.
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Obr. 1. Břeclav-Pohansko. Plén velkomoravského hradiska a okolí se sekto 
rovou sítí (sektory o ploše 25 hja označeny písmeny) a s očíálovanými plo

chámi zkoumanými v letech 1958-1978.
1 velmožský dvorec; 2 pohřebiště II; 3 sídliště v lesní školce; 4 žárové 
pohřebiště 6.-8. století převrstvené velkomoravským .sídlištěm; 5 výzkum 
valu v lese; 6 řezy válem v severní části hradiska a přilehlá zkoumaná 
plocha severovýchodního předhradí; 7 hlavní zkoumaná plocha severovýchod 
ního předhradí; 8 zkoumané plocha jihozápadního předhradí v trase budou
cího kanálu; 9 lovecký zámeček s archeologickou expozicí.

Tečkované: les; šrafováné pruhy: vodní plochy.



- 83

Je neklamným svědectvím o raně feudálním charakteru moravské společnos
ti. Podrobný popis s historické interpretaci dvorce byla již publiko
vána YL a nebudu se jí již blíže zabývat. Na rozdíl od dřívějška je dnes 

zřejmé, že dvorec tvořil jakousi akropoli hradiska se specifickou s plá
novitou zástavbou. V druhé fázi své existence měl již jediné udržované 
opevnění v rámci hradiska, jehož fortifikace už byla v troskách a hra
disko samo již ztratilo funkci lidového hradu. V architektuře dvorce 
se uplatňují nejen různé stavební techniky, nýbrž i specifické typy 
nadzemních staveb, z nichž některé možná tvořily složitější konstrukci 
víceprostorového paláce na zpûsçb východoslovenských choromů. Je tu 
výrazně oddělená sakrální, obytné a hospodářská Část a vyčleňují se 
jednotlivé řemeslnické okrsky.

Chrám z Pohanská, jeden z více než dvaceti pozůstatků velkomorav
ských kamenných chrámových staveb na území ÏSSR, poskytl výborně zacho
vané základové zdivo, část nadzemního zdivá s omítkou, barevné fresky.
Je typickým reprezentantem chrámů s nartexy a s protáhlými půlkruhový
mi apsidami charakteristickými pro moravskou stavební hul 9. století. 
Svým umístěním v areálu dvorce dává tušit, že jde o tzv. vlastnický 
kostel a jeho objev přispívá к poznání církevní organizace a způsobu 
šíření křesťanství u nás. Výrazná předknéžištní příčka v něm zjištěná 
vnáší nové momenty do diskuse o původu a funkci tohoto stavebního prv
ku ve velkomoravských chrámech. Všeobecně dobrá rozlišitelnost půdorys
ných dispozic dává předpoklady pro reálné rekonstrukční úvahy.

Kromě křesťanského chrámu jsme objevili na Pohansku pozůstatky sta- 
18veb, které lze uvádět v souvislost s pohanským kultem • Jsou zajímavé 

svou polohou, stratigrafickou situaci i půdorysnými dispozicemi, ať 
vezmeme v úvahu rozsáhlou ohradu zjiětěnou kolem kostela, nebo drobněj
ší kůlové kultovní objekty. Skýtají široké srovnávací možnosti a dáva
jí nahlédnout do složitosti procesu šíření křesťanství u nás a trvanli
vosti pohanských přežitků.

Kostelní hřbitov v dvorci, jehož stratigrafie naznačuje, že kostel 
i pohřbívání kolem něho přečkalo sám dvorec, je jedním z mála velkomo
ravských pohřebišť, které lze označit za úplně prozkoumané. Dovoluje 
tudíž různé demografické propočty - o počtu a složení obyvatel dvorce, 
o jejich majetkové a sociální diferenciaci, dokonce o jejich ideové 
orientaci apod. Poskytl řadu hodnotných hrobových celků s bohatým in
ventářem zlatých a stříbrných šperků i součástí výzbroje a výstroje, 
které umožňují doplnit přehled jejich typologické šíře, objasnit jejich 
výrobní technologii a upřesnit jejich datování^.

Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby, reprezentující dalších více 
než 400 hrobů, jsou na Pohansku zvlášť výrazným a nápadným jevem; a to
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jak na hradisku, tak na předhradích. O zvláštnostech v ritu a vybavení 
těchto hrobů a o jejich možném místě ve vývoji kostrového způsobu po
hřbívání jsem se již zmínil« Je zajímavé, že zatím na Pohansku nebylo 
zjištěno kromě kostelního hřbitova žádné větSÍ kostrové pohřebiště, což 
je v rozporu s počtem zjištěných obydlí.

Příspěvek Pohanská ke studiu velkomoravské vesnice, dvora a domu 
není rovněž zanedbatelný. Ukazuje se, že sídliStní objekty jak na hra
disku, tak zejména na JZ předhradí, z nichž některé mohou patřit do do
by před vznikem hradiska, vytvářejí různé uskupení kruhového, -řádového 
až ulicového nebo rozptýleného půdorysu20. Není vyloučeno, že v někte
rých případech jde o samostatné osady postupně se rozrůstající nebo mě- . 
nící svou polohu a půdorysnou dispozici. Na JZ předhradí vSak překvapu
je velký počet zjištěných objektů, který není pro normální venkovskou 
osadu běžný; tuto skutečnost zřejmě ovlivnila blízkost hradiska, a pro
to je nutno při hodnocení těchto útvarů postupovat velmi obezřetně.

Není vyloučeno, že skupiny po 5-7 objektech vytvářely samostatné 
hospodářství - dvory. Místy kolem nich zjišlujeme pozůstatky žlóbků 
po ohradách. Z Pohanek a máme tedy к dispozici nejen dvůr velmože, ale { 
i dvory drobných hospodářství.

Ke studiu domu a lidové architektury vůbec může poskytnout řadu 
podkladů více než 800 zde objevených sídlištních objektů. V takovém 
množství již lze vyčlenit jednotlivé typy a odpozorovat řadu indicií 
pro objektivní interpretaci. I když 2načný počet představují různé drob
né jámy a sklípky, zůstává к dispozici ještě dosti větších staveb obyt-! 

ného, hospodářského nebo dílenského určení. Jde nejen o stavby zahloube
né, u nichž můžeme pozorovat pozůstatky úpravy stěn, podlahy, vnitřní
ho rozdělení, zastřešení, ale i o stavby povrchové, buä roubené na po
dezdívkách, nebo kůlové konstrukce. Poslední bývají vymezeny buä žláb- 
ky, řadami kůlů, nebo kombinací kůlů a žlábků a vytvářejí zvláštní sta
vebně konstrukční typ.

К stavbám se pojí celá řada otopných zařízení, množství variant 
ohništ, kamenných nebo hliněných pecí, které mohly být používány i při 
různých řemeslných operacích.

Zanedbatelný není an^L příspěvek Pohanská к poznáni slovanského ze
mědělství a chovu dobytka. Jde nejen o nálezy vlastních obilovin a zvíře
cích kostí, obilnic a jiných staveb souvisejících .se skladováním pro
duktů a chovatelstvím, o bohatou škálu nálezů zemědělských nástrojů a 
pomůcek - orných, žňových i Zpracovatelských - ale velmi cenná jsou i 
zjištění o rozložení těchto nálezů na lokalitě a v objektech různého 
časového zařazení,. Analýza ^aleobótanických zbytků prováděná docentem
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F. Kühnem21 
tochvílem22

a studium osteologického materiálu prováděné dr. Z. 
nesporné doplní a umocní archeologické pozorování*

Kra-

Nemalý bude i přínos Pohanská к studiu slovanského řemesla* Stéle 
se rozšiřuje počet a rozmnožují se i druhy řemeslnických nástrojů, po
můcek, polotovarů, suroviny, odpadu i samých výrobků nalezených kromě, 
sídlištní vrstvy a výplně běžných objektů též přímo v dílenských objek
tech, v jednotlivých řemeslnických okrscích a v depotech, což znásobu
je jejich hodnotu a interpretační možnosti. Zvláší výrazně je doloženo 
zpracování železa, barevných a drahých kovů, dřeva, kosti, kamene a 
hlíny. Kromě zatím ojedinělého nálezu železářské pece je bohatě repre
zentováno kovářství nálezy železné etrusky, výhni, sklady železných 
předmětů, polotovary v podobě sekerovitých.hřiven a četnými železnými 
výrobky zhotovenými zřejmě převážně na místě* 0 kovolitectví a šperkař
ství svědčí nálezy olověných hřiven21, tyglíků, hrubé odlitky ozdob, 
matrice, zlatý plíšek, drobné hliněné taviči pece i četné ozdoby vy
ráběné z drátu, plíšků nebo granulek odléváním, kováním, tepáním, li
sováním, spájením, inkrustací, tauzQváním a dalšími technikami, které 
by si vyžádaly speciálního studia. 0 místní výrobě ozdob byzantsko 
orientálního rázu svědčí zdejší specifické varianty náušnic a gombíků.
К používání a zpracováni kamene aí ve stavebnictví, nebo v jiných od
větvích činnosti (brousky, brusy, přesleny, žernovy) přinášejí nečeka
né poznatky petrografické rozbory a jejich vyhodnocování prováděné 
prof. J. Stelclem2^. Vzhledem к masovosti výrobků zaslouží zvláštní 
pozornost hrnčířství. Studium zdejší velkomoravské keramiky vedlo к roz' 
lišení několika základních skupin a typů reprezentujících jednotlivé 
dílny, řemeslníky a snad i časové stupně. Jeden z těchto typů z jemně 
plavené hlíny dokládá sporadické používáni nožního hrnčířského kruhu 
ve velkomoravském prostředí. Pro upřesnění chronologie zdejší velkomo- 
ravské-lceramiky mají zásadní význam nálezy početných keramických soubo
rů v zánikovém horizontu opevnění, v některých sídlištních objektech 
s datovatelným kovovým inventářem, v depotech a v hrobech s byzantsko- 
orientálními šperky.

Pokusil jsem se ve stručnosti nastínit, co přineslo dvacet let vý
zkumů na Pohansku. Zdaleka nebyly vyčerpány všechny otázky a žádné ne
mohla být osvětlena v plné šíři. Domnívám se však, že i tak je zřejmé, 
že Pohansko zaujalo pevné místo ve slovanské archeologii 6.-10. sto
letí. Bez jeho výzkumu bychom neměli к dispozici některé jedinečné 
objevy, řada otázek by nebyla zodpovězena a mnohé problémy by vůbec ne
byly postaveny. Přestože se jak u nás, tak jinde ve slovanském světe 
výzkum slovanských památníků neobyčejně rozvinul, zjišťujeme při řeše
ní dílčích problémů, že stéle nemáme к dispozici dostatek vhodných
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a atratifikovaných celků a dosti pozorování o nálezových okolnostech, 
které by umožnily tyto problémy uspokojivým způsobem řešit. V tomto 
ohledu Pohansko mnohé poskytlo a i do budoucna skýtá záruku soustavného 
přínosu, nebol jde o lokalitu jednovrstevnou, bez přílišného nahuštění, 
převrstvování, a tudíž i porušování objektů (na rozdíl od Mikulčic) 
a v moderní době nezastavěnou (na rozdíl od St. Města). Tak mnohé sou
vislosti jinde porušené, mohou být právě na Pohansku objasněny. Proto 
má Pohansko pevné místo mezi výzkumy jak centrální velkomoravské oblas
ti prováděné v Mikulčicích Archeologickým ústavem ČSAV, ve Starém Městě 
Moravským a Slováckým muzeem, tak v Pováží a Ponitří, kde provádí výzku
my Archeologický ústav SAV; se všemi těmito institucemi nás pojí úzké 
vědecká spolupráce. Díky této spolupráci postupně rozšiřované i na dal
ší vědní disciplíny bude moci již tato generace nastínit zcela nový 
obraz o nejstarší minulosti našich slovanských předků a vytvořit moder
ní základnu pro její hlubší poznávání v budoucnosti.
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DER BEITRAG DER GRABUNGEN IN BÜECLAV-POHANSKO 

FÜR DIE SLAWISCHE ARCHÄOLOGIE DES 6.-10. Jh.

Im einführenden Referat des Symposiums umreisst der Autor einige 
Probleme der slawischen Archäologie des 6.-10. Jh., zu deren Lösung die 
Grabungen der letzten zwanzig Jahre in Pohansko beigetragen haben. Für 
die Klärung der Fragen der frühslawischen Periode ist die Freilegung des 
dortigen Brandgräberfeldes und der mindestens zwei Siedlungen aus dem 
6.-7. Jh. von Bedeutung. Beide Entdeckungen bieten eine feste Grundlage 
für das Studium der frühslawischen Architektur, der Grundrissdisposition 
von Siedlungen, der Keramik sowie der gesellschaftlichen Struktur. Das 
Studium vorgrossmährischen Materials erlaubt es, die Periodisierung die
ser Zeit zu präzisieren. Zahlreiche Grab- xind Siedlungsfunde, ihre gegen 
seitigen stratigraphischen Beziehungen aber auch ihre Beziehungen zur
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Befestigung lassen auf eine Unterscheidung des kulturellen Erbes des 
8. Jh. hoffen. Es zeichnet sich in der Korperbestattung eine Entwicklung 
von vereinzelten Gräbern über kleinere Gruppen zum grossen Friedhof ab. 
Unvorhergesehene Entdeckungen ermöglichten konkretere Erwägungen über 
die Zeit der Entstehung und des Untergangs der Befestigung, über die 
Konstruktion des Walls sowie die Funktion des Burgwalls. Die bedeuten- 
ste Entdeckung für die slawische, aber auch frühmittelalterliche Archäo
logie überhaupt ist die eines Hofes, welcher mit der karolingischen 
Curtis mit spezifischer Bebauung, mit mannigfaltigen Bautypen und aus 
geprägter innerer Gliederung verglichen werden kann. Es wurden Überres
te sakraler, heidnischer sowie christlicher Architektur gefunden. Die 
Reste der dortigen Kirche mit langgestrecktem Schiff, mit quadratischem 
Nartex und halbkreisförmiger Apsida deuten auf typisches Produkt einer 
mährischen Bauhütte des 9. Jh. hin. Der Kirchenfriedhof bot nicht nur 
wertvolle demographische Angaben, sondern auch ganze Waffengarnituren, 
Ausrüstungen und kostbarê Schmuckstücke byzantisch-orientalischen Cha
rakters. Beachtenswert sind auch die Erkenntnisse über die Entwicklung 
des slawischen Hauses, Hofes sowie Dorfes; die einzelnen Gruppierungen 
der Häuser und Wirtschaftsbauten im Burgwall und in den Vorburgen deu
ten ihre Einteilung in einzelne Höfe an und bilden eine mannigfaltige 
Grundrissdispositionen einzelner Siedlungsagglomerationen (Rundtyp, 
Reihentyp und Streuungsdisposition). Das Studium der Funde aus Pohansko 
stellt schon heute eine reiche Quelle der Erkenntnisse über die sla
wische Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk mit seinen verschiedensten 
Zweigen dar. Der soeben erläuterte Beitrag der bisherigen Forschungen 
beweist, dass Pohansko einen festen Platz in der slawischen Archäologie 
eingenommen hat, und die Auswertung der Untersuchungen im Kontext mit 
anderen Lokalitäten erlaubt es, ein ganz neues Bild über die älteste 
Vergangenheit unserer slawischen Vorfahren zu entwerfen.


