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1. Úvod

Otázky slovanské etnogeneze a tzv. časně slovanského období, tj. ob
dobí rozchodu Slovanů z pravlasti a počátku jejich usazování v histo
rických sídlech, spadajícího rámcově mezi 5.—7. století n. 1., jsou 
předmětem soustředěného zájmu specialistů různých vědních disciplín, 
zejména však archeologů. Svědčí o tom skutečnost, že této problema
tice byla věnována značná část jednání všech mezinárodních kongresů 
pro slovanskou archeologii (Varšava 1965, Berlín 1970, Bratislava 1975) 
a že v posledních letech bylo svoláno několik mezinárodních sympozií 
zabývajících se speciálně časně slovanským obdobím: 1967 v Liblicích 
(AR 20, 1968, 573—683), 1977 v Moskvě a 1978 v Kyjevě. V nedávné 
době vyšla též celá řada prací zabývajících se časně slovanskými hmot
nými památkami v rámci širších slovanských oblastí; jde o studie 
V. D. Barana /1972), J. Hasegawy (1975), I. P. Rusanové (1973, 1976), 
O. M. Prichodnjuka (1975) a J. Zemana (1976). Stručný souborný pře
hled o stavu bádání tohoto období v západoslovanských zemích podal 
s bohatým bibliografickým aparátem E. A. Gorjunov (1970).

Vedle těchto publikací navazujících na starší průkopnické práce 
I. Borkovského (1940), J. Poulíka (1948) a J. V. Kucharenka (1955, 
1960) se rozvíjel v poválečném období terénní výzkum časně slovan
ských památníků, na němž se kromě dalších podílela většina uvede
ných autorů. Máme-li uvést jen nejvýznamnější z nich, nemůžeme po
minout výzkum nejrozsáhlejšího západoslovanského žárového pohře
biště v Přítlukách provedený J. Poulíkem [1960, 187—189, 194—197) 
a obdobného jihoslovanského pohřebiště v Särata-Monteoru zkouma
ného I. Nestorem a E. Zahariovou (1961), zatím jen předběžně publi
kovaných. К překvapivým objevům poválečného období patří časně 
slovanská hradiště Szeligi (Szymanski 1967) a Zimno (Aulich 1972). 
Přední místo co do počtu a významu zkoumaných památníků však 
zaujala nechráněná sídliště. Největším přínosem pro vědecké poznání 
jsou ta, která byla prokopána úplně. Jsou to na Rusi osady Korčak I, 
VII, IX, Teterevka [Rusanova 1973), Gorodok (Prichodnjuk 1975), v zá- 
padoslovanském prostředí Dessau-Mosigkau (Krüger 1967/, Březno 
(Pleinerová 1975) a nedávno prozkoumané Mutěnice (Klanica 1977). 
Svým významem se к nim úzce pojí osady prokopané z větší části jako 
Šumsk, Gulsk, Podriže [Rusanova 1973, 36—37, 40—41, 44), Bovšev, 
Zelený Háj, Ripněv, Nězvisko [Baran 1972, 143—228) aj. u východních 
Slovanů, několik osad 6.—7. století jako Borowy Mlýn, Pszczew, Nowy 
Dworek, Chorula, Mogila, Czeladž Wielka aj. z Polska [Hasegawa 1975, 
33—94) i z ČSSR — Nitranský Hrádok, Siladice (Bialeková 1962),
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Běchovice [Vend 1973), Kadaň [Bubeník 1972), Přítluky [Kostelníková 
1970, 1971).

Mohlo by se zdát, že prozkoumaných časně slovanských osad je 
již dost к vytvoření představ o jejich celkovém rázu, chronologii, eko
nomice i sociální struktuře. Uvážíme-li však ohromnou vzdálenost mezi 
jednotlivými památníky, rozdílné geografické prostředí, odlišné místní 
tradice a etnické sousedství, nepatrné množství bezpečně datovatel- 
ných nálezů a dostatečně početných nálezových celků, jakož i nedosta
tek celkových půdorysných dispozic, nemůžeme být dosavadním stavem 
výzkumů spokojeni. Proto se stává důležitým příspěvkem к řešení pro
blematiky časně slovanského osídlení i dosud neúplně prozkoumaná 
časně slovanská osada II z Břeclavi-Pohanska, která je předmětem této 
publikace. Vědecký přínos této osady spočívá nejen v tom, že sama 
poskytla značný počet objektů s výraznými nálezovými celky, nýbrž 
i v tom, že chronologicky souvisí s jinými časně slovanskými sídlišt
ními a zejména hrobovými nálezy z této lokality.

Práce vznikla v rámci plnění úkolu státního plánu č. VIII-4-4, na 
němž se podílí katedra archeologie a muzeologie filozofické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně výzkumem v Břeclavi-Pohansku, jehož jsem 
řešitelem. Materiál к studii byl získán při terénních pracích převážně 
v letech 1974—1978.

Pokládám za milou povinnost poděkovat na tomto místě především 
akademiku J. Poulíkovi, který po celou řadu let soustavně podporoval 
a na různých místech a stupních hájil nezbytnost rozvíjení výzkumů 
na Pohansku a který mi též poskytl možnost publikovat tuto práci v řa
dě Studií Archeologického ústavu ČSAV.

Můj dík patří též mým nejbližším spolupracovníkům na Pohansku, 
především dr. J. Vignatiové, dr. A. Sikovi, dr. Z. Měřínskému a P. Cá
povi, kteří mi při výzkumu obětavě pomáhali. Dr. A. Šik připravil 
ve spolupráci se mnou kresebnou i fotografickou část práce pro 
tisk, fotografie zhotovil J. Špaček z negativů uložených v archivu ka
tedry a pořízených jednak jím samým a jednak v dřívějších letech 
S. Ševčíkem, L. Zelinkou, Z. Měřínským a mnou. Děkuji též externím 
spolupracovníkům, dr. Z. Kratochvílovi, CSc. z Archeologického ústa
vu ČSAV v Brně za určení zvířecích kostí, doc. dr. F. Kůhnovi, CSc. 
z Vysoké školy zemědělské v Brně za určení obilovin pěstovaných 
v časně slovanském období na Pohansku podle otisků obilek, stébel 
a listů na mazanici a dr. Z. Webrovi, CSc. z Vysokého učení technické
ho v Brně za propočty obsahu obilnic.

V Brně, v březnu 1979.

Bořivoj Dostál
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I. Přehled časně slovanského osídlení 
Pohanská a okolí

Hradisko Pohansko u Břeclavi začalo být zkoumáno jako objekt velko
moravský, mezi něž je kdysi zařadil I. L. Červinka [1928, 92). Syste
matický výzkum této lokality zahájený v roce 1958 katedrou prehis
torie filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně pod vedením 
prof. dr. F. Kalouska a autora v rámci státního plánu koordinovaného 
akademikem J. Poulíkem přinesl skvělé objevy právě z velkomorav
ského období (Kalousek 1961, 1963, 1965, 1971; Dostál 1961, 1964,1975). 
Záhy však rozptýlené nálezy v sídlištní vrstvě a ojedinělé objekty 
začaly nasvědčovat, že Pohansko má i starší slovanské osídlení.

Na existenci tamnějšího časně slovanského osídlení nejmarkantněji 
ukázal objev žárového pohřebiště v jižní části hradiska, na němž bylo 
v průběhu několika sezón (1961—1963, 1966—1968, 1972—1973) odkry
to na 55 hrobů [Kalousek 1965, 47; Dostál 1964, 17—18, obr. 17; týž 
1968, 25, tab. XI:7—12; týž 1970a, 16—17, obr. 8; 9:1, 2; týž 1978, 
132—135, obr. 3—4). Samo pohřebiště nemůže dát přesnější představu 
o rázu a chronologii časně slovanského osídlení, neboť hroby neob
sahovaly lépe datovatelný inventář a též vypovídací schopnost hrobové 
keramiky je omezená, neboť v hrobech nejsou větší keramické sou
bory, nýbrž jen jednotlivé urny.

Otázka, kde žili lidé pohřbívající na žárovém pohřebišti, začala být 
zodpovídána při výzkumu v areálu velkomoravského velmožského dvor
ce v severozápadní části hradiska, asi 300 m severně od žárového 
pohřebiště. V severní části dvorce se při odkryvných pracích na zákla
dech kostela a na přilehlém pohřebišti objevovaly v kulturní vrstvě 
četné časně slovanské střepy a nakonec i objekty s časně slovanským 
inventářem, které signalizovaly, že se v tomto místě nacházela časně 
slovanská osada, kterou bychom pomocně označili indexem I.

Z časně slovanské osady I bylo zachyceno celkem 45 
objektů. Z toho však jen dva objekty (č. 75 a 120) bylo možné inter
pretovat jako nadzemní obydlí nepříliš jasných rozměrů s rozrušenými 
kamennými pecemi. Pět větších staveb bylo patrně hospodářských. 
Problematický je velký nadzemní kůlový objekt 43, pokud je vůbec 
správně interpretován jako stavba, stejně jako objekt 61, kde přítom
nost nadzemní stavby naznačovalo jen izolované nakupení nálezů 
v humusu bez jakýchkoli konstrukčních stop umožňujících určit její 
rozměry. V tomto ohledu byla situace lepší u mělce zahloubených hos
podářských staveb č. 5, 72, 73, které byly jasně vymezeny. Dalších 37 
objektů byly jámy, a to v půdoryru oválné (celkem 13 — obj. 1, 6, 
9, 10, 12, 13, 32, 47, 62, 70, 77, 80, 85), kruhové (celkem 11 — obj. 2,
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15, 19, 27, 28, 31, 41, 78, 79, 121, 125), obdélníkovité (celkem 11 — obj. 
11, 10, 17, 18, 22, 26, 36a, 38, 59, 60), protáhle oválné (celkem 2 — obj. 
50, 119) a nepravidelné (obj. 33). Mělkou obdélníkovitou jamou byl 
patrně i objekt 34, z něhož bylo v humusu zachyceno kamenné dláždě
ní. Z jam byly čtyři obilnice s charakteristickým hruškovitým nebo 
kotlovitým profilem (obj. 1, 15, 27, 64), jedna byla výhní (obj. 22 
s propálenými stěnami a dnem), u tří nálevkovitých s dnem pod hra
nici spodní vody spolehlivě nezachyceným (obj. 10, 28, 62) není vy
loučeno, že šlo o studny. Ostatní jámy v profilu mísovité nebo vano- 
vité, s dnem většinou rovným, výjimečně stupňovitým, sloužily patrně 
jako jámy zásobní, kotce pro drobný dobytek, případně výrobní zaří
zení; vesměs však zůstává v konkrétních případech jejich účel skryt. 
Popis a vyobrazení časně slovanských objektů a jejich inventáře z osa
dy I je uveden v monografii o velmožském dvorci na Pohansku (Do
stal 1975a, 265—333, tab. 1—105, fototab. XIII—XV, příloha 1). Ačkoliv 
objekty související s osadou I byly rozptýleny na ploše 110 X 80 m, 
zdá se podle jejich druhů a rozložení, že byl zachycen jen jižní okraj 
osady, jejíž centrum leží severněji na dosud neprozkoumané ploše. 
Pokud by totiž výkop výše uvedených rozměrů zasáhl jádro osady, 
musel byl ji odkrýt v podstatě celou. Můžeme tak soudit podle toho, 
že např. časně slovanská osada v Březně zaujímala ve starší fázi pás 
145 m dlouhý a 60 m široký, v mladší fázi pás 180 m dlouhý a 40 m 
široký [Pleinerová 1975, 24), osada v Dessau-Mosigkau se rozkládala 
na ploše 120X70 m [Krüger 1967, příl. 1), přičemž její jižní okraj 
v šíři asi 40 m představovaly jen drobnější jámy, a slovanská osada 
ze 6.—7. stol. v Gorodku na Podolí měla krajní body vzdálené 220 a 90 m 
[Prichodnjuk 1975, obr. 3). Třeba podotknout, že výzkumem zachycená 
část časně slovanské osady I na Pohansku byla silně poškozena pozděj
ší velkomoravskou zástavbou a zejména pohřebištěm, takže mohla po
skytnout značně zkreslený obraz, pokud jde o vzájemný poměr obyt
ných a hospodářských staveb a jam, o celkovou půdorysnou dispozici 
a o zastoupení jednotlivých časových horizontů v nálezových celcích 
(Dostál 1975a, 131—140).

Jasnější představu o časně slovanském osídlení Pohanská však skýtá 
již nyní dosud v úplnosti neprozkoumaná o s a da II, ležící asi 150 m 
východně od osady I a asi 350 m severovýchodně od žárového pohře
biště. Rozkládá se v severovýchodní části hradiska, v areálu bývalé 
lesní školky, pod přilehlou částí valu а к němu se přimykajícímu úseku 
předhradí (obr. 1B, 24). První tři objekty z ní byly zachyceny již v le
tech 1965 a 1966 v řezech válem č. Ill а XII. Tehdy ovšem ještě ne
mohly být postiženy celkové souvislosti. Za tehdejšího stavu výzkumu 
se zdálo, že časně slovanské a starohradištní objekty jsou zcela nepra
videlně rozhozeny v různých místech hradiska [Dostál 1968, 25; 1970a, 
16). Teprve výzkum v lesní školce v roce 1974 (tab. I), který zachytil 
16 časně slovanských objektů, řez válem č. XIV/1975, poskytnuvší 11 
objektů téhož období, a výzkum severovýchodního předhradí z roku 
1977 v úseku přiléhajícím к řezům válem s 5 soudobými objekty uká-
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Obr. 1. A. Časně slovanské osídlení Břeclavska. 1 Pohansko; 2 Štoglova jáma; 
3 Přední Čtvrtky; 4 les Trnava. Vysvětlivky к legendě: a — plocha dnešních osad; 
b — les; c — louky; d — hranice katastru Břeclavi; čárkované kružnice vymezují 
přibližný hospodářský areál příslušných časně slovanských osad. B. Časně slovanské 
osídlení Pohanská: I — osada I; II — osada II; III — žárové pohřebiště. Kresba 
dr. A. Šik.
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žaly, že byla objevena výrazná část časně slovanské osady (obr. 2). 
Byly tam totiž vedle různých jam a obilnic prozkoumány i obytné zem
nice, v jejichž inventáři se kromě keramiky vyskytl i další lépe dato- 
vatelný materiál. V letech 1975—1978 se podařilo v návaznosti na 
výsledky výzkumu z let 1968—1969 prokázat, že osada nepokračuje smě
rem jižním (snad až na malý úsek pod zbytkem zachovaného úseku 
valu), východním a západním; není však vyloučeno její pokračování 
směrem severním a severozápadním. Zdálo by se logické, a také to tak 
bylo původně plánováno, odkrýt nejdříve celou osadu a pak provést 
její celkové vyhodnocení. Poněvadž však značnou část plochy ve smě
ru předpokládaného pokračování osady překrývá val, jehož výzkum 
by si vyžádal několika let intenzívní práce, kterou je nutné v nejbližší 
době zaměřit na výzkum ohrožených areálů Pohanská, jeví se jako 
nezbytné výzkum časně slovanské osady II uzavřít. Současně však 
pokládáme za nezbytné předložit vědecké veřejnosti předběžné vyhod
nocení dosavadních výsledků, neboť lépe prozkoumaných časně slo
vanských osad z našeho území je jen velmi málo. Kromě Března (Plei
nerová 1975), Běchovic (Venci 1973), Kadaně (Bubeník 1972), Mutěnic 
(Klanica 1975; týž 1977), Nitrianského hrádku a Siladic (Bialeková 
1962) šlo vždy jen o povrchové sběry nebo nálezy jednoho nebo něko
lika porušených sídlištních objektů signalizujících pouze přítomnost 
sídliště, neskýtajících však možnost získání dalších detailnějších in
formací o něm. Tento charakter má kromě Mutěnic celý katastr mo
ravských časně slovanských osad. Proto má i zpracování části osady II 
z Pohanská, které je předmětem této práce, trvalý vědecký význam. 
Je o to větší, že získaný sídlištní vzorek z Pohanská doplňuje mozaiku 
časně slovanského osídlení v mikroregionu aluviální nivy dolní Dyje 
v úseku současného břeclavského katastru (obr. 1A).

Pohansku nejbližší časně slovanské sídliště bylo zjištěno ve S t o g- 
lově jámě u Poštorné (Novotný 1956/. Nacházelo se v nadmořské 
výšce 157—158 m na písečném přesypu, asi 500 m dlouhém a chráně
ném rameny Dyje. Výzkumem tam byly zachyceny pouze jámy (nikoliv 
obydlí), z nichž slovanský materiál obsahovalo 8 objektů. Celkem byly 
nalezeny tři brousky, čtyři přesleny, osmičkovitá železná přezka a čet
né střepy. Z nich část patřila keramice pražského typu, jak zřetelně 
dokazuje vyobrazený materiál [Novotný 1956, obr. 77:4, 7, 9, 10; obr. 
78:9), část neuměle zdobené a obtáčené keramice II. stupně (Poulík 
1948, 17; 1957, obr. 54:5, 6) a část řadí B. Novotný na rozhraní IL a III. 
Poulíkova keramického stupně. Datování sídliště do 8. století je opráv
něné podle uvedeného materiálu jen zčásti; zřejmě tam byly i starší 
sídlištní fáze nejméně ze 7. stol. Pohřebiště к tomuto sídlišti neznáme.

Poloha dalších sídlišť v břeclavském katastru je naopak signalizo
vána jen žárovými pohřebišti; můžeme-li soudit ze situace na Pohansku, 
pak nemohla být od nich vzdálena více než půl kilometru, tedy v roz
mezí hospodářského akčního radiu osady.

Jedno z takových sídlišť bylo zřejmě někde v areálu Staré Břeclavi, 
kde u písečníku v Předních Čtvrtkách, v nadmořské výšce
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mezi 150—160 m prozkoumal při záchranné akci v roce 1960 V. Pod
horský (1961) 33 žárových hrobu a 6 žárovišť. Osm hrobů bylo jámo
vých, ostatní popelnicové, z toho v patnácti byly celé nádoby. V sedmi 
hrobech se vyskytl klasický pražský typ (hr. 5, 6, 8, 13, 15, 24, 33), 
к němuž patřily i dvě nádoby ze žároviště D. Za nezdobený derivát 
pražského typu s vyhnutým okrajem lze pokládat nádoby ze čtyřech 
hrobů (hr. 1, 3, 9, 23). Zdobená podunajská keramika soudkovitých 
tvarů byla jen ve čtyřech hrobech (hr. 2, 10, 14, 26). Jinak pocházejí 
z těchto hrobů jen dva nože, bronzová pinzeta, slitky skleněných ko
rálků, dva bronzové plíšky a rohovcový úštěp. Datování mezi 5.—8. 
stol. [Podhorský 1961, 78) představuje krajní možné meze. Pravděpo
dobnější se podle zastoupení nezdobené keramiky, tvarové náplně 
a charakteru výzdoby zdá, že pohřebiště nepřekračuje rozmezí 6.—7. 
stol. Není vyloučeno, že příslušné časně slovanské sídliště se nachá
zelo v trati Na kopci, vzdálené asi půl kilometru západně až severo
západně, odkud byly hlášeny slovanské sídlištní nálezy (Červinka 
1933).

Další časně slovanskou osadu v údolní nivě Dyje prozrazuje žárové 
pohřebiště v lese Trnava v nadmořské výšce asi 153 m, uváděné 
v literatuře podle listu speciální mapy pod lokalitou Lanžhot. Srov- 
náme-li však průsečík souřadnic uváděných R. Pittionim [1934, 130) 
s katastrální mapou, ukáže se jasně, že naleziště patří do katastru 
Břeclav [Dostál 1968, 25, obr. 9). R. Pittioni odtud zachránil v roce 
1922 čtyři nezdobené nádoby pražského typu, z nichž na jedné byla 
plastická půlměsíčkovitá úchytka [Pittioni 1934, 130—133). Další dvě 
zdobené nádoby získalo později Moravské museum v Brně ( Skutil 1946, 
obr. 19). V roce 1947 tam J. Poulík prozkoumal ještě patnáct žárových 
hrobů [Poulík 1948/50, 33—35, 153, obr. 15—17, 89—90). Z 15 celých 
nebo charakterizovatelných nádob bylo 6 nezdobených a 9 zdobených; 
jejich datování kolísá mezi 6.—8. stol. (Pittioni 1934; Poulík 1948/50). 
Podle převahy zdobených nádob, v některých případech velmi doko
nale, se zdá, že těžisko tohoto pohřebiště bude spadat až do 7.—8. stol. 
Stejně datovatelné bude asi i příslušné sídliště, jehož polohu lze před
pokládat na blízkých nezaplavených hrúdech zmiňovaných (. Poulí- 
kem [1948/50, 34).

Časně slovanské osídlení břeclavského katastru je nedílnou součástí 
tehdejšího slovanského osídlení v dolním Podyjí a poblíž soutoku Dyje 
s Moravou. Jeho podrobné studium může přispět к poznání vzájemných 
vazeb mezi jednotlivými staroslovanskými osadami а к rekonstrukci 
vyšších společenských jednotek moravských Slovanů v době po osídlení 
země. Zatím jsme však jen na počátku tohoto bádání. Nejdříve bude tře
ba zjistit polohu příslušných sídlišť, a pokud nebudou prozkoumána celá, 
získat z nich aspoň rozsáhlejší vzorky materiálu, aby je bylo možné 
přesněji chronologicky zařadit a srovnat navzájem.
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II. Rozložení a ráz objektů časně slovanské 
osady II

Z časně slovanské osady II bylo dosud objeveno 34 zahloubených ob
jektů. Nevíme, zda к ní patřily i některé povrchové objekty kůlové 
konstrukce, které byly zachyceny v jejím areálu, neboť sem zasahovalo 
i osídlení velkomoravské (obr. 24; Dostal 1978, obr. 9). Většina časně 
slovanských objektů vytvářela pruh, orientovaný JZ-SV, široký 20 až 
25 m a dlouhý 65 m; několik jich bylo rozhozeno severozápadně od něj 
(obr. 2). V tomto směru a severně by mohlo sídliště jak na vnitřní 
ploše hradiska, tak pod válem i v neprozkoumané části severovýchod
ního předhradí pokračovat. Možnost pokračování je i směrem jiho
východním v krátkém úseku (asi 15 m) pod válem; v samé lesní školce 
se však už ani jižním ani jihozápadním směrem časně slovanské objek
ty nevyskytovaly. Též směrem východním, na předhradí, nemá časně 
slovanské sídliště kontinuitu, protože tam výkop dosahuje okraje te
rénní vlny převyšující asi o 1 m snížený původně bažinatý prostor, 
vytvořený meandrujícím ramenem Dyje. To zde mohlo částečně pozmě
nit konfiguraci terénu a tím pozůstatky některých objektů zničit tak, 
jako zde zničilo v úseku několika desítek metrů i velkomoravský val.

V rámci zmíněného pruhu časně slovanských objektů vytvářely 
obytné zemnice a větší zahloubené hospodářské stavby dva obloukovi- 
té až podkovovité útvary otevřené směrem к jihu; obilnice vytvářely 
řady v podstatě západovýchodního směru, zatímco v uspořádání jam 
nebylo větší pravidelnosti (obr. 2 a 23).

Mezi 34 zjištěnými objekty bylo 6 obytných zemnic (tj. zahloube
ných staveb s otopným zařízením — obj. 1, 25, 28, 50, 66, 111; tab. 
II, 111:1, 2), 5 větších zahloubených hospodářských staveb (s plochou 
nad 4 m2; obj. 4, 6, 31, 103, 104; tab. 111:5, 6; IV:1), 7 obilnic s typic
kým hruškovitým profilem (obj. 5, 6a, 23, 31a, 70, 72, 116; tab. IV:3) 
a 16 jam (s plochou pod 4 m2; obj. 3, 3/4, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 26, 40, 
43a, 48, 63, 68, 69, 117; tab. IV:4—6; V:l—6).

Zemnice (obr. 3:1; 11:1; 13:1; 17:1; 19:1; 22:1) vykazovaly běžné 
znaky známé i z jiných současných sídlišť. Při jejich charakteristice 
nebudeme většinou brát v úvahu obj. 66, který je neúplný, neboť zasaho
val do neprozkoumané plochy (obr. 19:1, la). Všechny ostatní měly 
čtvercovitý až lichoběžníkovitý půdorys, pouze obj. 1 byl na východní 
straně deformován mělkým výklenkem (obr. 3:1), který patrně vznikl 
na straně vchodu. Menší výstupek naznačující vchod byl i na jižní 
straně obj. 28 (obr. 13:1) a též u obj. 25 (obr. 11:1). V chatě 50 byl 
vchod naznačen schůdkem univtř objektu, na jeho jižní straně (obr. 
17:1). Všechny zemnice byly velmi mělké, od 8 do 38 cm, к čemuž je
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В ŘECLAV- POHANSKO 

Časně slovanská osada II 
Výzkum 1965-6, 1974 -77

74

Obr. 2. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská osada II a její vztah к opevněni hradis
ka. Nahoře: část vnitřní plochy hradiska; vpravo dole: část plochy severovýchodního 
předhradí. Vysvětlivky značek: 1 neprokopaná plocha; 2 průběh původní hradby; 3 
vnější a vnitřní okraj valu. Kresba dr. A. Šik.
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přirozeně nutno přičíst sílu humusovité vrstvy к původnímu povrchu, 
tj. asi 30 cm. Nepotvrzuje se zde pravidlo, že s dobou se hloubka zem
nic zmenšuje [Zeman 1976, 176). Naopak se podle nedalekého objevu 
velkomoravské zemnice č. 91 z roku 1978, hluboké kolem 100 cm zdá, 
že se někdy uplatňuje opačná tendence, jak zjistil na Podolí B. O. Ti- 
moščuk [1976, 30) nebo v Moldavsku I. A. Rafalovič [1971, 74). Na dru
hé straně je však na Pohansku též řada velkomoravských zemnic měl
kých. Plošně byl nápadně malý obj. 25, pouhé 4 m2, ač měl všechny 
atributy obydlí; ostatní objekty kolísaly mezi 7—12 m2. Obydlí o ploš
ných rozměrech 4 m2 z Čech uvádí J. Zeman [1976, 176) a též v Nitrian- 
ském Hrádku měla chata 9/53 plošné rozměry jen 5 m2 [Bialeková 
1962, 106, 120, obr. 16).

Po nosné konstrukci střechy seu dvou zemnic zacho
valy dvojice kůlových jamek na vnitřní straně protilehlých stěn (obj. 
25, 50), u dalších dvou bylo po jedné kůlové jamce na ose objektu, bud 
na vnější (obj. 1) nebo na vnitřní straně obvodu (obj. 28). U obj. 111 
se nedá rozhodnout, zda s konstrukcí střechy souvisela jamka na vnitř
ní straně severovýchodní obvodové stěny umístěná značně excentricky 
nebo dvojice jamek na vnější straně severozápadní stěny (obr. 22:1). 
Rozdílný počet výzkumem zachycených jamek nemusel vždy znamenat 
odlišnou konstrukci střechy: párová jamka totiž nemusela být z různých 
důvodů zjištěna.

S konstrukcí stěn zřejmě souvisely kůlové jamky zjištěné 
buď na vnitřní straně obvodových stěn (u obj. 25 při rozích) nebo 
na jejich vnější straně (obj. 25, 50, 111); poslední měly patrně 
trně jen pomocnou opěrnou funkci. U obj. 50 byla dvojice jamek zjiš
těná na vnější straně severovýchodního rohu, v němž se nacházely 
zbytky kamenné pece, doplněna dalšími dvěma většími i několika men
šími kůlovými jamkami na protilehlé straně otopného zařízení; není 
vyloučeno, že jde o pozůstatek konstrukce dymníku. Řada drobných 
neuspořádaných jamek uvnitř chaty 28 a 50 patrně souvisela s nějakým 
vnitřním zařízením — lavicemi, stoly apod., které se mohly několikrát 
přestavovat a zanechaly tolik stop, že v nich nelze vysledovat žádný 
řád [Pleinerová 1975, 44—45; Rusanova 1976, 48).

Otopná zařízení se nacházela v severovýchodním (obj. 28, 
50, 66, 111) nebo v severozápadním rohu (obj. 1, 25). Ve všech přípa
dech šlo o ohniště s kamenným obložením nebo o kamenné pece. Nikde 
totiž nebylo kamenů příliš mnoho, zejména u obj. 25; není však vy
loučeno, že pece byly po zániku obydlí rozvaleny, kameny z nich vy
brány a druhotně použity. Všude bylo pod kameny nalezeno vlastní 
do červena vypálené obdélníkovité topeniště o rozměrech asi 30 X 45 
centimetrů (obj. 25, 28) až 40X 50/60 cm (obj. 50, 66, 111). U chaty 
28 bylo otopné zařízení na mírně zvýšeném hliněném bloku, u obj. 50 
byly v jeho třech rozích větší kůlové jamky a podél jedné strany menší 
kůlové jamky, související snad s konstrukcí dymníku či sušáku. U obj. 
50 se v rohu protilehlém kamenné peci nacházela ještě kopulovitá
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Inv. č.: 2 — 67558; 3 — 67557; 4 — 67564; 5 — 67653; 6 — 67560; 7 — 67618; S — 
67654; 9 — 67684; 10 — 67607; 11 — 67605; 12 — 67608; 13 — 67606.
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Obr. 4. Břeclav-Pohansko. Val XII/1966, objekt 3 (1—4) a val III/1965, objekt 3/4 
(5—7). Půdorysy a řezy objektů [1, 5); keramika [2—4, 6—7). Kresba dr. A. Šik. 
Inv. č.: 2 — 68078; 3 — 68096; 4 — 68075; 6 — 60996; 7 — 61094.
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hliněná pec, vydlabaná do stěny objektu; čelisti pece zřetelně vyúsťo
valy dovnitř objektu. Hliněná pec patrně sloužila к výrobním účelům.

Větší zahloubené hospodářské stavby (obr. 5:1; 
7:1; 14:1; 20:1; 21:1) jsou na rozdíl od obydlí spíše obdélníkovitého 
půdorysu a nemají otopné zařízení. Počítám к nim ty zahloubené útva
ry, jejichž plocha podobně jako u obydlí přesahuje 4 m2; u popisova
ných objektů jde konkrétně o plochu 4—16 m2. Konstrukce stěn a stře
chy u nich byla patrně stejná jako u obydlí, nemívají však typické 
rozmístění kůlových jamek. Pouze u obj. 104 se na středu protilehlých 
stěn nacházelo po kůlové jamce (obr. 21:1). Ve třech rozích obj. 6 
jsou velké a mělké jámy (obr. 7:1), které lze ovšem sotva označit za 
kůlové a některé snad ani s objektem nesouvisely, takže je nemůžeme 
jednoznačně interpretovat jako jamky po opěrných kůlech obložení 
stěn; středová jamka však mohla souviset se stanovou konstrukcí stře
chy. U objektu 4 pozorujeme v jižním rohu stupeň, který asi naznačuje 
místo vchodu (obr. 5:1).

Povrchovou kůlovou stavbu by mohlo naznačovat osm 
kůlových jamek uzavírajících lichoběžníkovitou plochu (470X375 cm; 
plocha 17 m2) kolem zahloubeného objektu 31 (tah. IV:2). je to jediná 
povrchová stavba, kterou lze se značnou pravděpodobností vztahovat 
к časně slovanskému horizontu, protože v jejím prostoru nejsou žádné 
mladší objekty. Nacházel se v ní obdélníkovitý sklípek s obilní jamou 
a v její blízkosti byly další dvě obilnice; výrazně tím vyniká hospodář
ský ráz celého tohoto prostoru.

Obilnice (obr. 6:1; 7:1, lb; 10:3; 14:1, 6,11; 21:9) jsou na Pohansku 
typické pro časně slovanské období [Dostál 1976, 12). Všechny obilnice 
z osady II jsou v půdorysu kruhové nebo mírně oválné a mají typický 
hruškovitý profil s užším hrdlem a s baňatou spodní částí. Jejich roz
měry jsou nevelké: hloubka kolísá mezi 70—95 cm a průměr spodní 
části se pohybuje mezi 90—120 cm. Odpočítáme-li hrdlo, kolísala užit
ková část v rozměrech 50/60 X 100/120 cm a měla tedy vzhledem к své
mu elipsoidnímu tvaru obsah 2,6—4,5 hl: je ovšem nutné počítat se 
slaměnou nebo jinou izolací stěn, silnou nejméně kolem 5 cm; v tom 
případě obsah klesal na 1,7—3,2 hl. Nevelké rozměry obilnic jsou vy
světlitelné vysokou hladinou spodní vody v areálu Pohanská, která 
nedovolovala hloubit větší jámy, jednak nízkou produktivitou časně 
slovanského zemědělství v této oblasti. Můžeme též pozorovat, že obil
nice tvoří skupiny po třech: jedna skupina je u obydlí 28, druhá sku
pina se nachází poblíž obydlí 1. U některých obilnic můžeme pozoro
vat zajímavé konstrukční detaily. Obilnice 5 se nacházela v mělkém 
obdélníkovitém zahloubení, v němž byly vyryty poblíž hrdla dvě ků
lové jamky (obr. 6:11), které umožňovaly přestřešení. Zároveň snad 
toto zahloubení usnadňovalo vybírání obilnice. К témuž účelu asi slou
žily stupínky na okrajích deformovaného hrdla obilnic 70 a 72 (obr. 
14:6, 11). Kromě toho se v obilnicích 70 a 72 jevily ve stěnách a při 
dně jamky po kolících (obr. 14:6a, b, 11a, b), jimiž byla připevněna
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Obr. 5. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Objekt 4. Půdorys a řez objektu (1); frag
ment závěsného kování vědra (2); přeslen (3); keramika (4—11). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 123870; 3 — 123874; 4 — 123721; 5 — 123884; 6 — 123876; 7 — 123724; 
8 — 123720; 9 — 123723; 10 — 123725; 11 — 123722.
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Obj. 5

Obr. 6. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Objekt 5. Půdorys a řez objektu (1); ke
ramika (2—7]. Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 123963; 3 — 123964; 4 — 123960; 5 — 123961; 6 — 123955; 7 — 123962.

ke stěnám izolace zhotovená patrně ze slaměných rohoží [Kudrnáč 
1958a, 244, obr. 3—5, 9).

Jámy představují menší zahloubené hospodářské zařízení o ploš
ných rozměrech do 4 m2. U popisovaných jam dosahovaly krajní hod
noty od 0,6 do 3,7 m2. Délka kolísala mezi 100—250 cm, šířka mezi 
50—150 cm a hloubka mezi 4—60 cm. Všechny jámy byly protáhlé: 
šest lze označit za obdélníkovité (obj. 3, 3/4, 11, 18, 43a, 
68 — obr. 4:1, 5; 7:9; 8:1; 16:1; 19:1], šest za oválné (obj. 17, 19,
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22, 26, 40, 117 — obr. 8:1; 10:1; 12:1; 15:1; 22:3] a čtyři za licho- 
běžníkovité (obj. 12, 48, 63, 69 — obr. 8:1; 16:6, 8; 19:8). Tvarové 
rozdíly jsou z větší části druhotného původu a vznikly až v důsledku 
destrukce stěn, takže lze soudit, že původní a základní tvar byl zřejmě 
obdélníkovitý nebo mírně lichoběžníkovitý. Pouze u obj. 12 jsou větší 
deformace základního tvaru vzniklé v důsledku pozdějších výkopů. 
Jako pozůstatek po přestřešení lze interpretovat v některých případech 
kůlovou jamku umístěnou uvnitř jámy, zpravidla excentricky (obj. 18, 
22, 63), nebo v její těsné blízkosti (obj. 19, 26). Někdy se vyskytnou 
i dvě kůlové jamky uvnitř objektu (u obj. 3 v protilehlých rozích, u obj. 
17 vedle sebe, jedna z nich však mohla být vyhloubena druhotně) nebo 
v jeho těsné blízkosti (obj. 11, 117). Dvojice jamek, narušující obvod 
obj. 69, však zřejmě souvisela až s mladší povrchovou stavbou kůlové 
konstrukce zjištěnou v jeho okolí. Možnost dostatečně podložené in
terpretace účelu jednotlivých jam nám většinou uniká. Převážně asi 
šlo o skladovací prostory, což potvrzují např. nálezy celých nebo 
zlomků velkých nádob v obj. 40, 48, 3/4 (podobně jako v obilnici 5 
a v hospodářské stavbě 103), v nichž zřejmě byly produkty uloženy 
v zásobnicovitých nádobách. Na rozdíl od ostatních jam měl obj. 19 
patrně výrobní účel, protože v něm byla drobná pícka a v jeho výplni 
byla silná uhlíkovitá vrstva. Též celé uskupení objektů 11, 12, 17, 18, 
19 (obr. 8:1), z nichž poslední tři měly přibližně stejnou velikost i tvar, 
vnucuje domněnku, že v nich byly prováděny nějaké výrobní operace, 
které vyžadovaly hloubení obdobných jam v těsné blízkosti.
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III. Rozbor inventáře

Výplň časně slovanských objektů obsahovala poměrně nepočetný in
ventář, jehož převážnou část tvořily keramické fragmenty, zvířecí kos
ti, úlomky mazanice a pražnic, uhlíky a necelé dvě desítky drobných 
předmětů z různých materiálů. Jejich početní zastoupení je zachyceno 
v přehledu I. I když množství inventáře v jednotlivých objektech je 
ovlivněno řadou činitelů a zejména je nutno počítat s tím, že se do
stával do jejich výplně mnohdy druhotně a jindy naopak byl z objektů 
v době jejich používání odstraňován, přece jen může sledování jeho 
druhu a množství přispět к správné interpretaci objektu. Plně se po
tvrzuje pozorování J. Zemana, že početnost inventáře v časně slovan
ských sídlištních celcích je dosti kolísavá, v průměru však velmi nízká, 
a že závisela na velikosti, hloubce, funkci, délce používání i formě 
zániku příslušného objektu [Zeman 1976,189 J.

Hliněné výrobky
Hliněné výrobky tvoří vedle zvířecích kostí převážnou část inventáře 
časně slovanských objektů. Kromě mazanice, která byla nalezena jen 
v drobných amorfních zlomcích (obj. 25, 26, 31, 40, 50, 63), souvisejí
cích ponejvíce s otopnými zařízeními, a jíž nelze využít к doplnění 
představ o stavební technice stěn obydlí a hospodářských zařízení, 
к nim patří hliněné nádoby a pražnice.

Nádoby
Fragmenty nádob (1459 kusů), jen výjimečně rekonstruovatelné v celé 
tvary (6 kusů) nebo větší části horní (20 kusů) či spodní (9 kusů), 
představují většinu hliněných výrobků. Převahu tvoří nezdobené střepy 
(1031 kusů), které jen složením hliněného těsta, zpracováním povrchu 
a stopami výrobní technologie mohou poskytnout rámcové svědectví, 
že jde skutečně o časně slovanský inventář, další poznatky však z nich 
současnými metodami nemůžeme získat. Část střepů nese výzdobu 
(188 kusů), podle níž lze částečně soudit na výrobní technologii a 
chronologii. Z hlediska technologicko-typologického mají význam 
i zlomky den (118 kusů) a nejdůležitější jsou v tomto ohledu okraje 
(121 kusů). Dříve než přistoupíme к celým tvarům а к řešení typolo- 
gicko-chronologických otázek, probereme jednotlivé složky uvedených 
keramických pozůstatků.
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Hlinité těsto keramiky z časně slovanské osady II na Po
hansku je promíšeno většinou hrubším pískem, který však není na 
povrchu patrný a projevuje se nejvýše jeho jemným zdrsněním. Drob
né kaménky v těstě jsou vzácné; ve větším množství, kdy se výrazně 
jeví na lomu i v povrchové struktuře střepu, se objevují jen na ojedi
nělých fragmentech, např. v obj. 43a (obr. 16:4], 50 (obr. 18:8), na 
dvou zlomcích dna a v hlíně hrubě hnětené misky z obj. 28 (obr. 13:3). 
Slída, je-li prostým okem správně rozlišena, je v malém množství té
měř v každém střepu; jako výrazná složka se objevuje jen ojediněle, 
např. ve střepu z obj. 26 (obr. 12:12).

Povrch střepu bývá vesměs jemnější než jeho vnitřní struktu
ra. Je buď jemně drsný, např. u hrnce z obj. 25 (obr. 11:2; tab. VII:1) 
a z obj. 3/4 (obr. 4:6; tab. VI:5) nebo hladký, tj. potažený jemnější 
vrstvou, např. u hrnce z obj. 4 a 50 (obr. 5:4; 18:4; tab. VI:1, 3). Vyhla
zený, ale hrbolkovitý povrch mají např. hrnce z obj. 40 a 50 (obr. 15:3; 
18:1; tab. VI:4; VII:2). Všechny uvedené způsoby úpravy povrchu se 
vyskytují u nezdobené keramiky, zdobená keramika se omezuje na 
prvé dvě varianty povrchové úpravy.

Výrobní technika nezanechala na všech střepech výraz
nější stopy. Můžeme ji sledovat jen na některých fragmentech z oněch 
částí nádob, kde se zpravidla zachovávají (okrajové části, vnitřní stra
na výdutě, na dně, na výzdobě apod.), nebo na uvedených místech 
celých nádob či na jejich větších částech. Veškerá časně slovanská 
keramika byla v zásadě vyráběna nálepem a při konečné úpravě se 
vždy nepodařilo odstranit úplně nerovnosti po válečcích a žlábky, 
které vznikly při jejich zahlazování. Svislé nebo šikmé stopy po zhla- 
zování válečků na vnitřní straně nádob můžeme pozorovat jak na ne
zdobené keramice (obr. 15:3, 5), tak u nádob zdobených (obr. 12:12). 
Na druhé straně většina zdobené keramiky a ojediněle i některé nádo
by nezdobené (obr. 18:2) byly dodatečně obtáčeny; stopy obtáčení 
v podobě jemných rýžek se jeví zejména na okraji nebo v celé horní 
třetině vnější strany nádoby. Pouze na jednom dně z obj. 26 se obje
vila technická značka v podobě plastického mezikruží (obr. 12:11), 
svědčící o použití ručního hrnčířského kruhu. V souvislosti s výkladem 
o výrobní technice je na místě poznámka o údržbě poškozené kera
miky; je doložena výskytem reparačního otvoru na střepu z obj. 5 
(obr. 6:6).

Dna bývají z vnější strany rovná (asi 60 %) i mírně klenutá (asi 
40 %), z vnitřní strany zaoblená (36 %) nebo rovná (56 %); vyklenu
tí dna na vnitřní straně bývá vzácné (8 %). Použijeme-li pro roztřídění 
den české klasifikace [Pleinerová—Zeman 1970, 727, obr. 7), musíme ji 
rozšířit o typ e (dna vně klenutá, uvnitř do středu zeslabená — zaob
lená) a f (dna vně klenutá, zevnitř rovná). Největší zastoupení by pak 
měl typ a (34 %), pak typ d (24 %), / (22 %), e (12 %) a typy bac 
by se jevily jako výjimečné (po 4 %). Při hodnocení střepového materiá
lu nemůžeme ovšem poznat, zda dno pochází z ručně lepené či částečně
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Obr. 7. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Objekt 6 (1—4], 6a (5—8) a 11 (9—14). 
Půdorysy a řezy objektů (1, 9); keramika [2—7, 10—14}-, zlomek hřebene (8). Kresba 
dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 124001; 3 — 124048; 4 — 124049; 5 — 124080; 6 — 124077; 7 — 124076; 
8 — 124075; 10 — 124336; 11 — 124337; 12 — 124338; 13 — 124339; 14 — 124340.

obtáčené, nezdobené nebo zdobené nádoby, takže nemůžeme říct, kte
ré typy den převažují u starší a které u mladší keramiky. К typologii 
den nutno ještě poznamenat, že u značného počtu můžeme na profilu 
pozorovat, že ve vztahu к šikmé stěně spodku nádoby je vlastní dno 
kolmo odsazené (např. obr. 3:13J až prstencovitě rozšířené (např. obr. 
6:4; 16:2 j. Značné procento den jen velmi masívní, jsou silná 1,5—2 cm, 
v jednom případě dokonce 4 cm (obr. 3:9J.
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Okraje vykazují všechny základní typy a varianty české klasifi
kace podle Pleinerové—Zemana (1970): např. typ a (obr. 3:3); typ b 1 
(obr. 5:6); typ b 2 (obr. 13:2); typ c 1 (obr. 11:2); typ c 2 (obr. 21:6). 
Výrazně převládají zaoblené okraje — typ a (55 %), pak následují ku
želovité seříznuté okraje (31 °/o; varianta cl — 29 %, varianta c 2 — 
2%) a nakonec vodorovně seříznuté okraje (14%; varianta b 1 — 
13 %; varianta b 2 — 1 %). U okrajových střepů také nemůžeme vždy 
říct, zda pocházejí z nádob zdobených či nezdobených. Vyčleníme-li 
z daného souboru okraje ze zdobených a obtáčených nádob, pak pro
centuální zastoupení jednotlivých typů okrajů vypadá u zdobené a ne
zdobené keramiky podstatně jinak i přes výše zmíněnou nejistotu. 
U nezdobené v ruce lepené keramiky je pak 42 % okrajů kuželovité 
seříznutých, 36 % okrajů zaoblených a 22 % okrajů vodorovně seříz
nutých, zatímco u zdobené a obtáčené keramiky je 85 % okrajů za
oblených, 12 % kuželovité seříznutých a 3 % vodorovně seříznutých 
(viz přehled II).

Výzdoba. Časně slovanské sídlištní nálezové celky z Pohanská 
včetně osady II ukazují, že v jedněch se nacházela výlučně nezdobená 
keramika, zatímco v jiných se tato objevovala vedle keramiky zdobené 
v jistém procentuálním zastoupení, více či méně rozdílném. Tento fakt 
je možné vysvětlit chronologicky tak, že zdobená časně slovanská ke
ramika nastupuje později než nezdobená, postupně nabývá převahy 
a přerůstá v průběhu 7. století ve výhradně zdobenou starohradištní 
keramiku. Nejjednodušším výzdobným prvkem jsou záseky na okra
jích, které se objevují i na jinak nezdobené keramice (obr. 7:7; 11:4; 
18:4). Tato výzdoba se velmi často objevuje na časně slovanské ke
ramice v Bulharsku (Vyžarova 1965, obr. 63; 1968, 151), na Podolí 
(Prichodniuk 1975, tab. 22—24) a ve východní Evropě vůbec (Rusanova

Přehled 11. Zastoupení typů okrajové profilace na časně slovanské 
keramice z osady II v Břeclavi-Pohansku*

Zaoblené Vodorovně
seříznuté

Kuželovité
seříznuté Celkem

Počet
kusů % Počet

kusů % Počet
kusů % Počet

kusů %

Všechny okraje 49 55 13 14 28 31 90 100

nádob
Okraje z nezdobených 20 36 12 22 24 42 56 100

Okraje ze zdobených 
nádob 29 85 1 3 4 12 34 100

• К vyhodnocení bylo použito pouze keramiky z časně slovanských objektů z lesní 
školky (1974) a z řezu válem č. XIV (1975).
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1976, 19, obr. 8). V Cechách se podle J. Zemana (1976, podle obrázků) 
nevyskytuje, i když v novějších nálezech ani tam nechybí (Bubeník 
1979, obr. 1:4, 5, 7). U zdobené keramiky jsou záseky na okrajích pro
vedeny hřebenem (obr. 16:7). Další výzdobné motivy jsou zásadně ryté 
hřebenem, tj. sestávají z několika paralelních linií, a to buď obvodo
vých přímých, zvlněných, výjimečně obloukovitých, nebo kolmých 
či šikmých útržkovitých; ojediněle se objeví i hřebenové vpichy. Vlni- 
cová výzdoba vystupuje někdy samostatně, i když se nikdy neomezuje 
na jeden pás (obr. 13:13; 16:7; 19:13), ostatní výzdobné motivy se ob
jevují důsledně v kombinacích, i když fragmenty nádob někdy nedo
volují celou kombinaci rozlišit. Nejčastější kombinací jsou dvě hřebe
nové vlnice nacházející se mezi třemi pásy vodorovných rýh (obr. 4:2; 
7:10; 13:11; 18:6; 19:3; 21:3; tab. VII:3) nebo dvě hřebenové vlnice 
mezi dvěma pásy vodorovných rýh (obr. 7:2; 13:10; 12, 15). Méně je 
zastoupena jedna hřebenová vlnice mezi dvěma pásy vodorovných rýh 
(obr. 8:2; 14:8) a někdy je vztah vlnic a rýh volnější (obr. 10:4). Pro 
všechny tyto kombinace bychom nalezli dostatek analogií v českém 
(Zeman 1976, obr. 9, 13—19, 27—28, 50; Pleinerová 1968, obr. 6, 10, 
13, 15), slovenském (Bialeková 1962, obr. 2, 3, 6, 10, 32, 39), polském 
(Hachulska-Ledivos 1971, obr. 111, 112, 114; Szymanski 1967, obr. 19:4, 
11, 16; 20:1; 21:3, 16; 27:22 aj.) i východoslovanském materiálu (Rusa
nova 1973, tab. 29; Gončarov 1963, obr. 2, 8, 10—12, 17). Vzácnější jsou 
šikmé svazky rýh střídané vodorovnými pásy rýh (obr. 9:2, 9; 11:7; 
12:12; tab. VI 1:5, 7) nebo kolmé svazky rýh prokládané vodorovnými 
rýhami (obr. 13:5, 9; 14:4; 19:12), které mají několik analogií v Děvín- 
ské Nové Vsi (Eisner 1952, obr. 18:1; 22:8; 39:10; 60:5). V polském 
Santoku se ovšem vyskytuje tento ornament spolu s klikatkami ve 
všech sedmi sídlištních vrstvách od 7. až do 12./13. stol. s kulminací 
v 5. vrstvě z prvé poloviny 10. stol. (Dymaczeivska 1970, 157, obr. 3). 
Na široké mísoví té nádobě, z níž byla část střepů nalezena v obj. 4, 
můžeme pozorovat krásný kazetový ornament vymezený dvojicí vodo
rovných pásů rýh, mezi nimiž vytvářejí křížem ryté svazky rýh obdél- 
níkovitá a trojúhelníkovitá pole s vidlicovitými vpichy ve středu (obr. 
5:5); tvar i výzdoba této nádoby vzdáleně připomíná langobardskou 
keramiku z pozdního období stěhování národů (Tejral 1976, tab. XI:2; 
IX:2; obr. 31:2). Kazetový ornament je poměrně častý v Klučově (Kudr
náč 1970a, obr. 50:3, 4; tab. XLII:1; XLVIILl; LI:1, 3) a ojediněle se 
vyskytuje v Dessau-Mosigkau (Krüger 1967, obr. 26:A). Vzácná je vý
zdoba hřebenových obloučků (obr. 8:5; 13:4), známá též z Devínské 
Nové Vsi (Eisner 1952, obr. 23:5) a Klučová (Kudrnáč 1970a, tab. 
XXXIX:1), motiv hřebenové klikatky (obr. 21:7, 14) a kombinace ry
tých vodorovných pásů s řadou šikmých hřebenových vpichů mezi nimi 
(obr. 12:7). Výzdoba z vpichů byla zachycena na několika střepech 
(obr. 12:8—10; 16:13; 22:4), které jsou však natolik drobné, že její 
celkový ráz nelze postihnout. O šikmých rýhách na kulovitém hrnci 
z obj. 104 (obr. 21:2; tab. VII:4) nelze rozhodnout, zda jsou výzdobou
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Obr. 8. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Půdorysy a řezy objektů 12, 17, 18, 19 (1); 
keramika (2—6, 6—10); brousek (7). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 124373; 3 — 124381; 4 — 124385; 5 — 124383; 6 — 124436; 7 — 124435; 
8 — 124380; 9 — 124382; 10 — 124443.
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Obr. 9. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Keramika z obj. 18 (1—4) a z obj. 19 
(5—9). Kresba dr. A. Šik.

Inv. č.: 1 — 124476; 2 — 124457; 3 — 124477; 4 — 124478; 5 — 124483; 6 — 124485; 
7 — 124491; 9 — 124484.
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nebo pozůstatkem hrubé modelace. Podobná nevýrazná výzdoba je i na 
některých hrncích v Szeligách (Szymanski 1967, obr. 11:28; 21:15 aj.j.

Zvláštní pozornost si zaslouží technické provedení vlnovek. Ve vět
šině případů jsou ryté neuměle a nepravidelně (obr. 8:2), někdy jsou 
dole zahrocené (obr. 9:1), stojaté a vykazují řadu dalších nepřesností 
svědčících, že byly dělány na stojící nebo na pomalu rotující či pracně 
otáčené nádobě. Naproti tomu v jiných objektech (48, 63, 66, 68, 69 — 
obr. 16:7, 11; 19:3, 6, 11, 13) je vlnovková výzdoba provedena velmi

Obr. 10. Břeclav-Pohansko. Val XIV/1975. Objekt 22 (2—2) a 23 (3—5). Půdorys 
obj. 22 a jeho vztah к velkomoravskému hrobu 7 (2); řez obj. 22 a hr. 7 ve vztahu 
к vlastni hradbě a její destrukci (2a); půdorys a řez obj. 23 a jeho vztah к hradbě 
(3, 3a); keramika [2, 4—5). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 124556; 4 — 124560; 5 — 124562.
Vysvětlivky značek (platí pro obr. 3—22): 2 povrchový humus; 2 pohřbený humus; 
3 rostlá humusovltá vrstva z období velkomoravského; 4 hlinito-jílovitá světlá výplň 
hradby; 5 hlinito-jílovitá světlá destrukce hradby; 6 tmavá hlinitá výplň objektu (ne- 
zvrstvená); 7 tmavá mezivrstva s uhlíky ve výplni obj. 19; 8 světlá jílovitá mezivrstva 
u obj. 4; 9 červená propálená vrstva (v ohništi, pekáč apod.); 20 uhlíky; 22 zuhelnatě- 
lé dřevo v původní poloze (trám, fošna).
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zručně, i když někdy nedbale [obr. 19:4; tab. VIII: 14, 15), což souvisí 
s tím, že byla dělána na rychleji rotující nádobě, tedy na dokonalejším 
kruhu, a bude patrně i o něco mladší, snad již starohradištní.

Tvarová náplň časně slovanské keramiky z osady II je stejně 
jako jinde v základních tvarech skromná, vykazuje však značné množ
ství variant. Studovaný nálezový soubor nás lépe informuje o morfologii 
nezdobené keramiky.

Nezdobená časně slovanská keramika je reprezentována převážně 
hrnci a pouze jedinou miskou a talířem. Mezi hrncovitými tvary jsou 
zastoupeny čtyři základní skupiny a příslušné typy časně slovanské 
keramiky podle klasifikace I. Pleinerová a J. Zemana (1970). Skupina 
I, vlastní pražský typ v pojetí I. Borkovského [1940, 17), tedy vázovité 
hrnce s kolmým okrajem, tam vystupuje jak v typu 1 s užším ústím, 
a to v celém tvaru v obj. 4 (obr. 5:4; tab. VI:1), ve větších částech 
v obj. 1 (obr. 3:5), 40 (obr. 15:2) i v drobnějších fragmentech v obj. 
103 (obr. 20:3) a 104 (obr. 21:5), tak v typu 2 s širším ústím, a to jako 
celá nádoba v obj. 103 (obr. 20:2; tab. VI:2) i jako větší fragment v obj. 
50 (obr. 18:3). Skupina II — baňaté hrnce s vyhnutým okrajem — je 
známa jak v 1. typu s největší výdutí v horní třetině z obj. 40 (obr. 
15:3; tab. VI:4 — celá nádoba; obr. 15:4 — horní část) a z obj. 5 (obr. 
6:6, 7 — horní části), tak v 2. typu s maximální výdutí v polovině 
výšky z obj. 50 (obr. 18:2, 4 — horní části) a z obj. 104 (obr. 21:2 — 
celý tvar). Skupina III — vejčité hrnce s vyhnutým okrajem — je 
dobře reprezentována celým hrncem z obj. 3/4 (obr. 4:6; tab. VI:5) 
a téměř celým tvarem z obj. 25 (obr. 11:2; tab. VII:1 a snad i obr. 
11:4); není vyloučeno, že к ní patří i fragment z obj. 3 (obr. 4:3). Hrn
ce II. а III. skupiny z Pohanská mají na rozdíl od českých exemplářů 
vyšší a prohnutější okrajovou část. Skupina IV — zaobleně dvoukó- 
nické tvary — je zastoupena 1. typem s největší výdutí v polovině 
výšky v obj. 4 (obr. 5:6) a 2. typem s lomem v horní třetině v obj. 50 
(obr. 18:1) a v obj. 43a (obr. 16:5). К této skupině snad patří střepy 
s nevýrazně vyvinutými okraji z obj. 1 a 4 (obr. 3:6; 5:8). Zvláštní 
tvar mezi nezdobenými hrnci představuje fragment s mimořádně vy
sokým a lehce vyhnutým okrajem z obj. 28 (obr. 13:2) vzdáleně připo
mínající volyncevské a romensko-borševské keramické tvary s vyso
kými hrdly [Suchobokov 1975, obr. 24—27, 42—43).

Mísy jsou v časně slovanské osadě II zastoupeny pouze jediným 
exemplářem z obj. 28 (obr. 13:3). Je hrubě hnětená v ruce, se zaoble
ným okrajem a s kónickým tělem; nemá zachováno dno, takže rekon
strukce celkového vzhledu je nejistá. Zdá se však, že není tvarově příliš 
vzdálena několika vzácným exemplářům z Čech, které jsou vrchlíkovité, 
případně s plochým dnem a s kónickým tělem (Zeman 1976, 190—192, 
obr. 29:4). V Dessau-Mosigkau jsou podobné tvary označovány jako 
„Kumpf“ a objevují se průběžně ve všech fázích tamějšího sídliště; 
v pojetí B. Krůgera jde o tvary blízké hrncům se zataženým okrajem 
[Krüger 1967, 68—69, obr. 22:c, d, h, i, j; 23:j; 24:g; 25:i; 26:f ; 28:1, m;
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Obr. 11. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 25. Půdorys a řez objektu 
(1); keramika (2—9). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 105313; 3 — 105305; 4 — 105244; 5 — 105306; 6 — 105245; 7 — 105246; 
8 — 105262; 9 — 105312.

33:h), které Pleinerová a Zeman [1970, 726, obr. 5) označují za V. sku
pinu časně slovanských hrnců.

Talíře reprezentuje bezpečně pouze jediný zlomek z obj. 3/4; má 
zaoblený vně vykloněný okraj (obr. 4:7). Další zlomek z obj. 17, se 
dnem 2 cm silným a s úzkým okrajem vysokým pouze 1 cm, nelze jed
noznačně к talířům přiřadit; může jít i o zlomek pražnice. Talíře se
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častěji vyskytly v objektech časně slovanské osady I na Pohansku 
[Dostál 1975a, 132J. Poznatky o nich naposled shrnul v rámci celé 
slovanské oblasti J. Zeman [1976,192).

Zdobená časně slovanská keramika je v osadě II zastoupena jen 
hrnci. Celých kusů nebo částí, podle nichž se dá celkový profil od
hadnout, je však jen velmi málo (8 kusů). Převážná většina hrnců má 
vejčité tvary (obr. 17:6; 18:6; tab. VII:3), u některých nelze vyloučit 
tvar soudkovitý (obr. 9:9; 19:13) až kulovitý (obr. 21:2), ojediněle 
jsou pohárovitě rozevřené (obr. 16:7) a jeden fragment vykazuje náběh 
к dvoukóničnosti (obr. 12:12). Všechny tyto varianty mají vyhnutý 
a převážně zaoblený okraj. Výjimkou mezi zdobenou keramikou je mí- 
sovitý hrnec z obj. 4 (obr. 5:5), který má téměř kolmý a vodorovně 
seříznutý okraj jako starobylejší nezdobené tvary.

Velikost nádob — hrnců značně kolísá. Z celých tvarů ne
zdobené keramiky poznáváme, že jsou zastoupeny hrnce o výšce 13 až 
29 cm, průměru okraje 9,5 až 22 cm a obsahu od 0.86 až 9,7 litru. 
Nálezy okrajových zlomků, mezi nimiž byly naměřeny průměry i 24 
a 30 cm, však ukazují, že se vyskytovaly nádoby i mnohem větší veli
kosti a obsahu. Podobná situace byla zřejmě i ve zdobené keramice, 
kde jsme ovšem odkázáni jen na proměřování fragmentů; u okrajo
vých střepů byly naměřeny průměry od 12 do 32 cm. Vyhodnocení veli
kostí nezdobené keramiky z časně slovanské osady II na Pohansku 
ukazuje, že domněnka I. Bony [1968, 42, 44), že malé tvary pražského 
typu jsou langobardského původu, zatímco slovanské nádoby pražského 
typu mají nejméně dvojnásobné rozměry, je zřejmě mylná.

Pražnice
V objektech 11, 17, 25, 26, 28, 31, 50, 68 a 69 byly zjištěny zlomky praž
nic, a to jak části den, tak části zaoblených okrajů. Nejvíce zlomků 
bylo v obj. 26 a 68, avšak ani v jednom případě nebylo možné rekon
struovat celý tvar. Podle masivnosti okrajových zlomků se však zdá, 
že byly zastoupeny jak větší tak menší exempláře přibližně půlmetrové 
až metrové délky, soudě podle mladších rekonstruovatelných kusů 
z Pohanská [Dostál 1975a, 175, tab. XXIV:7; týž 1979, 1980). Jako za
jímavost lze uvést, že na rozdíl od ostatních zlomků byl jeden frag
ment pražnice z obj. 28 tvrdě vypálen jako tegule. Jak je patrné z výše 
uvedeného výčtu, vyskytují se převážně v objektech hospodářského 
určení. Souvisí to zřejmě s jejich funkcí zařízení sloužícího ke skla
dování a sušení obilí. Naposled podal přehled literatury o nich a shrnul 
poznatky o jejich účelu, geografickém rozšíření, chronologii a kulturní 
příslušnosti v časně slovanských souvislostech J. Zeman [1976, 196 až 
198). Některé nové aspekty jejich účelu přinesla diskuse o nich mezi 
pracovníky Archeologického ústavu ČSAV v Praze (Beranová 1979).
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Obr. 12. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 26. Půdorys a řez objektu 
(1); ocllka (2); brousek (3); keramika [4—12]. Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 105463; 3 — 105462; 4 — 105314; 5 — 105320; 6 — 105324; 7 — 105325; 
8 — 105326; 9 — 105329; 10 — 105327; 11 — 105374; 12 — 105321.

Kamenné předměty
Kamenné předměty představují zlomky žernovu, brousky, přesleny 
a úštěpy.

Žernov ze svoru roztříštěný na několik kusů byl v obj. 4 s pře
vážně nezdobenou keramikou. Celkové rozměry nebylo možné rekon-
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Obr. 13. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 28. Půdorys a řez objektu 
(2); keramika (2—7, 9—25); šipka (8). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 105491; 3 — 105568; 4 — 105474; 5 — 105476; 6 — 105569; 7 — 105570; 
8 — 105693; 9 — 105578; 10 — 105500; 11 — 105471; 12 — 105501; 13 — 105472; 
14 — 105585; 15 — 105501.
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struovat, byla však zachycena část středového otvoru bez stop po pap- 
řici. Jediný nález žernovu zjištěný v osadě již ze značné části proko
pané svědčí, že mlýny nebyly v každé domácnosti a sloužily širšímu 
kolektivu.

Brousky byly zjištěny ve čtyřech objektech (17, 26, 31, 116) a by
ly převážně z pískovce s kalcit-chloritickým tmelem. Zatímco většinu 
představovaly jen fragmenty (d 5, 7—7,6 cm) nevelkých brousků (pů
vodní délka kolem 10 cm) destičkovitého tvaru s dvěma brusnými 
plochami (obr. 8:7; 12:3; tab. VIII:16, 17), které mohly sloužit к při- 
brušování drobných nástrojů, brousek z obj. 31 byl velký (d 27 cm), 
amorfní, s třemi brusnými plochami (obr. 14:5; tab. VIII:18) a umožňo
val broušení velkých nástrojů tak, že sám zůstával stabilní, jak o tom 
svědčí konkávní brusné plochy [Dostál—Štelcl—Malina 1971, 179, 
182). Brousky jsou tedy nepřímým důkazem o hojném používání že
lezných nástrojů, které nacházíme poměrně vzácně.

Přesleny z osady II nalezené v obj. 4 a 25 (tab. VIII:12, 13) 
byly kamenné. Na existenci kamenných přeslenů na časně slovanských 
sídlištích na Volyni poukázali V. V. Aulich [1972, 80—82) a V. D. Baran 
[1972, 54—55) a v Moldavsku si jich povšiml I. A. Rafalovič [1971, 
112; 1974, 104). Již dříve byly zjištěny též na Pohansku v časně slo
vanských a velkomoravských objektech [Dostál 1975, 219—220). Oba 
přesleny z časně slovanské osady II byly původně dvoukónické, zdo
bené v jednom případě vodorovnými a svislými rýhami (obr. 5:3), 
v druhém vodorovnými rýhami a vlnovkami (obr. 11:3, 3a). Tyto vý
zdobné motivy jsou běžné i na časně slovanské keramice.

Oštěpy z pazourku zjištěné v obj. 69 (obr. 19:9; tab. VIII:5) a 70 
(obr. 14:10; tab. VIII:6) patřily zřejmě ke křesacím soupravám použí
vaným při rozdělávání ohně.

Kostěné předměty
Jediným druhem kostěných výrobků, které se zachovaly z časně slo
vanské osady II na Pohansku, jsou hřebeny. Objevené fragmenty 
pocházely ze tří trojdílných exemplářů. Je to poměrně značný počet, 
uvážíme-li, že z celých Cech je známo pouze 5 hřebenů ze všech časně 
slovanských lokalit.

Zlomek z obj. 6a (obr. 7:8; tab. VIII:1) patří к typu jednostranných 
hřebenů s táhlým, mírně obloukovitě klenutým držadlem. Nejstarší 
hřebeny tohoto typu se objevují na Moravě již v pozdní fázi předlango- 
bardské etapy stěhování národů, někdy kolem roku 500, a vyskytují 
se i mezi nejpozdějšími langobardskými památkami datovatelnými do 
do doby kolem roku 550, aniž zasahují do doby po roce 600 [Tejral 
1975, 413; 1976, 71—72). Ve středoněmeckém materiálu je dokládán 
vývoj hřebenů tohoto typu od doby pozdně římské až do 7. století
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Obr. 14. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekty 31 (2—5), 70 (6—10} a 72 
(22—23). Půdorysy a řezy objektů (2, 6, 22); keramika [2—4, 7—9, 12—13]; brousek 
(5); úštěp (20). Kresba dr. A. Sik.
Inv. č.: 2 — 105924; 3 — 105920; 4 — 105921; 5 — 105958; 7 — 117456; 8 — 117458; 
9 — 117455; 10 — 117474; 12 — 117483; 13 — 117484.

35



[Schmidt 1961, 141—144). Hřeben tohoto typu byl nalezen i v jámě 
126 v třetím časovém horizontu časně slovanského sídliště v Dessau- 
Mosigkau, kde se však předpokládá velmi rámcové datování do 7. sto
letí, aniž se vylučuje starší nebo mladší výskyt [Krüger 1967, 79, 113 až 
114; obr. 41:65).

Další dva zlomky z obj. 50 (obr. 17:10; tab. VIII:2) a z obj. 69 (obr. 
19:10; tab. VIII:3, 3a) patří к oboustranným hřebenům s plnými rov
nými boky se slabě zaoblenými rohy a se zuby к okrajům se zkracují
cími; podle typologie V. Hrubého by patřily к I. typu [Hrubý 1958, 
166—168). B. Schmidt sleduje jejich výskyt od druhé poloviny 5. do 7. 
stol. [Schmidt 1961, 144). Do druhé poloviny 5. stol., případně počátku 
6. století patří oboustranné trojdílné hřebeny předlangobardského 
pohřebiště ve Velaticích, Mistříně a Vyškově [Tejral 1973, 301—332; 
obr. 3:10; 4:13; 1976, 14, obr. 2:5), známe je však i z velkomoravských 
hrobů ze Strážnice, Holásek, Starého Města [Dostál 1966, 87), takže 
lze i u nás předpokládat jejich průběžný výskyt od doby pozdněřímské 
nejméně po sklonek střední doby hradištní, ponecháme-li stranou další 
období, které v rámci předkládané studie leží mimo okruh našeho 
zájmu. Průběžnost těchto hřebenů celým slovansko-avarským obdobím 
(7.-8. století) v karpatské kotlině dosvědčují jejich nálezy na pohře
bištích v Alattyánu [Kovrig 1963, tab. XIV:77), Želovcích [Cilinská 
1973, tab. 80:8; 92:34) aj.

Jestliže bychom jednostranný hřeben z obj. 6a mohli klást do 6. sto
letí, nejpravděpodobněji kolem jeho poloviny, bereme-li v úvahu fakt, 
že v inventáři objektu byl mezi 48 střepy pouze jeden primitivně zdo
bený a ostatní nezdobené, pak oboustranné hřebeny z obj. 50 a 69 by
chom nemohli klást do předlangobardského období, nýbrž naopak do 
doby po jejich odchodu, tedy nejdříve do sklonku 6. a 7. stol. 
Na sklonek 6. až к polovině 7. stol. bychom mohli řadit obj. 
50, v němž jsou vedle zdobených střepů hojně zastoupeny i frag
menty nezdobené a v ruce vyráběné keramiky. Patrně do druhé 
poloviny 7. stol. by patřil obj. 69, kde je značné procento střepů ne
soucích dokonalou hřebenovou výzdobu.

Kovové předměty
Nálezy kovových předmětů z časně slovanské osady II na Pohansku 
jsou vzácné. Není to výjimečné; i na sídlišti v Březně bylo jen několik 
kovových předmětů [Pleinerová 1975, 73), stejně jako v Dessau-Mosig
kau [Krüger 1967, 74—78, obr. 36, 41) nebo v Gorodku [Prichodnjuk 
1975, tab. XVII). V Nězvisku nebyl dokonce ani jediný kovový předmět 
[Smirnova 1960, 222—238). Na druhé straně však svědčí o používání 
železných předmětů v tamější osadě výskyt brousků a nálezy strusky 
v obj. 17 a 111 mluví přímo ne-li o místním hutnění železa, tedy aspoň
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Obr. 15. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 40. Půdorys a řez objektu 
(1); keramika (2—9). Kresba dr. A. Šik.
Inv. C.: 2 — 113366; 3 — 113243; 4 — 113367; 5 — 113383; 6 — 113259; 7 — 113260; 
8 — 113255; 9 — 113256.
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o jeho kovářském zpracování na Pohansku již v časně slovanském 
období.

К nevýrazným železným předmětům patří fragment plochého pásku 
s hranolovitým výčnělkem (nýtemj na jedné straně z obj. 103 (obr. 
20:6; tab. VIII:8) a zlomek závěsného kování vědra z obj. 4 (obr. 5:2; 
tab. VIII:9), který je tak malý, že nedovoluje závěry o jeho celkovém 
tvaru a tudíž i o typologickém a chronologickém zařazení (Kudrnáč 
1970b).

Trojbřitá železná šipka s trnem z obj. 28 (obr. 13:8; 
VlIhlO) není sice bezpečnou chronologickou pomůckou, neboť tyto 
tvary se vyskytují v celém slovansko avarském období 7.—8. stol. 
[Eisner 1952, 294} i ve starším období [Christlein 1972, pozn. 21] pod 
vlivem sarmatským [Abramova 1959, 62] a pronikají do střední Evropy 
prostřednictvím hunsko-gótským [Werner 1956, 49]; ojediněle přeží
vají i do období velkomoravského [Dostál 1966, 73). Proto přítomnost 
šipky tohoto typu v obj. 28 jej sice přesněji nedatuje, není však v roz
poru s jeho zařazením do časně slovanského období.

Šipkovitý předmět z obj. 116 (obr. 21:16; tab. VIII:11) se 
tvarem i velikostí nápadně podobá předmětu z chaty 27 v Dessau-Mo- 
sigkau z druhé sídlištní fáze, tj. asi z druhé čtvrtiny 7. stol. [Krüger 
1967, obr. 36—8). Tam je ovšem řazen к tulejkovitým šipkám, avšak 
kresba ani velikost předmětu o správnosti této interpretace nepřesvěd
čují. Též uvedený předmět z Pohanská je na šipku příliš veliký; snad 
by mohlo jít o hrot drobného oštěpu zasazeného do dřevce pomocí 
řapu.

Železná ocílka s očkovitě zahnutými rameny z obj. 26 (obr. 
12:2; tab. VIII:7] se liší od jednoduchých velkomoravských ocílek z Po
hanská, které mají trojúhelníkovitý tvar [Kalousek 1971, obr. 116:5; 
280:9; Dostál 1970b, obr. 12:11; 1975a, obr. 46:10]. Typologicky se tato 
ocílka blíží starším tvarům se zesíleným středem a s krátkými rameny 
stočenými na koncích do oček, jak je známe např. z žárového hrobu 
z Velatic, který J. Poulík uvádí do kontextu s první polovinou 6. stol. 
[Poulík 1948, 91—92; obr. 25:11). Ocílka z obj. 26 je ovšem vyvinutější 
a tudíž patrně o něco mladší.

Bronzová kroužkovitá náušnice z obj. 63 (obr. 16:9; 
tab. VIII:4) patří к průběžným typům datovaným mezi 7.—13. stol. 
[Musianowicz 1948/49, 121—126, 189).
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IV. Závěry

Chronologie časně slovanské osady II
Opory pro stanovení chronologie časně slovanské osady II z Břecla- 

vi-Pohanska jsou značně omezené, což je u většiny časně slovanských 
osad běžné. Spolehlivě datovatelný materiál není téměř к dispozici. 
Trojbřitá železná šipka vlastně jen v kontextu s keramikou z obj. 28 
dosvědčuje, že patří do období předvelkomoravského, zda ji však mů
žeme klást již do 6. stol. jako šipky z hrobu 10 ze Smolina [Tejral 
1976, 58] nebo až do 7.—8. stol. jako hrobové nálezy slovansko-avarské 
[Cilinská 1966, 186), nejsme schopni na základě samé šipky rozhod
nout. Stejně i ocílka z obj. 26 pouze svým spoluvýskytem s časně slo
vanskou keramikou signalizuje, že by její typologické příznaky bylo 
možné vyložit jako derivát starších tvarů. Podstatně nadějnější oporu 
pro datování skýtají hřebeny, i když na nich založené chronologické 
závěry nutně musíme konfrontovat s relativně chronologickými vztahy 
keramických souborů. Ponecháme-li stranou skutečnost, že trojdílné 
jednostranné hřebeny s trojúhelníkovitou bočnicí jsou uváděny nejen 
v souvislostech se stěhováním národů a s časně slovanským obdobím, 
ale i s mladohradištními českými nálezy [Sláma 1977, 163—167, obr. 
39:22; 40:7), jakož i dlouhodobý výskyt dvoustranných trojdílných hře
benů, bude to opět keramická náplň nálezových celků, která v kon
krétních případech rozhodne o časovém zařazení objektů, v nichž se 
vyskytly. Uvedené železné a kostěné předměty tedy samy o sobě jen 
velmi volně poutají osadu II к třetí čtvrtině I. tisíciletí n. 1. Může to 
být pouze keramika a její typologicko-technologické skupiny, které 
pevněji zakotví popisované naleziště v rámci inkriminovaných staletí.

]. Zeman [1966, 188—189; 1968, 672; 1976, 210) dospěl na základě 
studia nálezových celků se starší slovanskou keramikou к závěru, že ji 
lze rozčlenit do tří časových horizontů (I. horizont s nezdobenou v ru
ce robenou keramikou; II. horizont se smíšenou, tj. nezdobenou lepe
nou a zdobenou obtáčenou keramikou; III. horizont s pouze zdobenou 
obtáčenou keramikou), které představují relativně chronologické stup
ně staršího slovanského osídlení na našem území. Pro prvé dva hori
zonty se ustálil název časně slovanský [Eisner 1966, 139; Pleinerová— 
Zeman 1970, 722), třetímu horizontu se ponechává tradiční označení 
starohradištní [Bubeník 1972, 383; Pleinerová 1975, 247). Rozbor nále
zových celků se starší slovanskou keramikou v areálu velmožského 
dvorce na Pohansku ( časně slovanská osada I ) potvrdil existenci těch-
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Obr. 16. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. ODjekt 43a (1—5), 48 (6—7] a 63 
(8—14). Půdorysy a řezy objektů (1, 6, 8); keramika (2—5, 7, 10—17); bronzová 
náušnice (9). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 113631; 3 — 113630; 4 — 113636; 5 — 113633; 7 — 115036; 9 — 116590; 
10 — 116521; 11 — 116525; 12 — 116522; 13 — 116524; 14 — 116527; 15 — 116520; 
16 — 116574; 17 — 116573.
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to tří nálezových horizontů a chronologických stupňů i na této lokalitě 
[Dostál 1975a, 136—137).

V zásadě lze říci, že uvedené tři nálezové horizonty lze zachytit 
i v časně slovanské osadě II na Pohansku. Praktická aplikace tohoto 
poznatku na jednotlivé sídlištní objekty naráží však na specifické pro
blémy. Přestože keramika patří к nejmasovějším nálezům, není jí co 
do množství a zejména kvality v nálezových celcích tolik, aby mohla 
vydat plnohodnotné svědectví. Jen při letmém pohledu na přehled I 
vidíme, že většinu tvoří nezdobené střepy, o nichž nevíme, zda pochá
zejí z nádob zdobených či nezdobených; stejně je tomu i u den a též 
u značné části okrajů. Tím se v řadě případů vytrácí základní kritérium, 
totiž představa o skutečném procentuálním zastoupení zdobené kera
miky v jednotlivých nálezových celcích a možnost objektivního po
souzení technologické úrovně výzdoby v rámci jednotlivých objektů. 
Je-li počet střepů v objektu celkově malý, nemůžeme rozhodnout, zda 
ojedinělý zdobený střípek je náhodnou intruzí do staršího objektu 
nebo prokazuje jeho příslušnost к II. nebo dokonce III. nálezovému 
horizontu. Konkrétně lze konstatovat, že ze 34 hodnocených objektů 
z časně slovanské osady II má polovina buď vůbec velmi malé množ
ství keramiky nebo aspoň malé množství střepů vhodných pro analýzu 
(obj. 6, 6a, 11, 12, 22, 23, 31, 31a, 43a, 48, 66, 68, 70, 72, 111, 116, 117). 
V dalších 17 objektech (1, 3, 3/4, 4, 5, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 40, 50, 63, 
69, 103, 104) je počet nálezů příznivější nebo jde o nálezy mimořádně 
výrazné jako celé nádoby, větší okrajové části apod. S přihlédnutím 
к těmto okolnostem se můžeme pokusit přičlenit jednotlivé objekty 
s větší či menší pravděpodobností к příslušným nálezovým horizontům.

I. horizont — starší časně slovanský, s nezdobenou 
v ruce robenou keramikou — reprezentuje bezpečně obj. 1, 3/4, 40, 
43a, 103. Velmi pravděpodobně к němu patří i obj. 4, v němž byly sice 
střepy ze zdobené nádoby obr. 5:5, jejíž větší část se nacházela ve 
fragmentech nad sousedním objektem 6; poněvadž obj. 4 byl částečně 
narušen a dostaly se do- něj střepy velkomoravské, není vyloučeno, 
že časně slovanské zdobené fragmenty do něj zapadly až při tomto 
zásahu. Ostatně profilace této nádoby i její výzdoba mají velmi staro
bylý vzhled. S jistou pravděpodobností lze к nejstaršímu horizontu 
přiřadit i objekt 5, v němž mohou být dva zdobené střepy (obr. 6:2, 3) 
náhodnou intruzí, к níž mohlo dojít při budování opevnění hradiska, 
pod jehož čelní zdí objekt 5 ležel. Může sem patřit i obj. 111, v němž 
se našla jen spodní část nezdobeného hrnce.

II. horizont — mladší časně slovanský, se smíšenou, 
tj. nezdobenou i zdobenou obtáčenou keramikou — zahrnuje obj. 3, 
25, 26, 28, 50, 104. Z objektů s malým množstvím inventáře sem zřejmě 
podle keramiky patří obj. 6, 6a, 116. Podle souvislosti s jednotlivými 
uskupeními časně slovanských objektů náleží patrně к II. horizontu 
obilnice 23, která tvoří řadu s obilnicí 5 a 6a, a dále obilnice 31a, 70, 
72, které spolu s obilnicí 75, narušenou velkomoravským objektem 38
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1

Obr. 17. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 50. Půdorys a řez objektu 
(1); keramika (2—9); hřeben [10]. Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 115654; 3 — 115660; 4 — 115553; 5 — 115569; 6 — 115594 a].; 7 — 115556; 
8 — 115644; 9 — 115675; 10 — 115765.
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Obj. 50

Obr. 18. Břeclav-Pohansko. Lesní školka 1974. Objekt 50. Keramika [1—8). Kresba 
dr. A. Šik.
Inv. č.: 1 — 115595; 2 — 115655; 3 — 115657; 4 — 115600 aj.; 5 — 115676; 6 — 
115551; 7 — 115646 aj.; 8 — 115729 aj.
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(obr. 24], vytvářejí výraznou skupinu ležící v oblouku tvořeném obyd
lími 25, 28, 50, patřícími nesporně к II. horizontu. S jistou pravděpo
dobností lze к II. horizontu přičíst i obj. 17, 18, 19, které spolu zřejmě 
souvisejí a výzdoba jejich keramiky má neumělý starobylý ráz.

III. horizont — starohradištní, s obtáčenou podunaj
skou keramikou se zručně rytou výzdobou — představují obj. 11, 48, 
63, 66, 68, 69. I když ve většině těchto objektů není keramiky mnoho, 
její převážná část je výrazně tenkostěnnější a lépe vypálená, okraje 
jsou převážně kuželovité seříznuté, výzdoba je provedena velmi zručně, 
i když někdy nedbale na rotující nádobě, vlnice jsou někdy zadrhávané 
a mají sklon vlevo.

Mimo nálezové horizonty zůstaly tři z popisovaných objektů, tj. obj. 
12, 22, 117, které obsahují jen nevýrazný materiál. Není ovšem sporu 
o tom, že patří do předvelkomoravského období. Objekty 22 a 117 jsou 
totiž překryty opevněním hradiska, které s největší pravděpodobností 
vzniklo na přelomu 8.—9. stol. [Dostál 1977/78, 130), obj. 12 ležel pod 
neporušenou pražnilcí zhotovenou někdy v prvé polovině 9. století 
v době existence hradby; též jeho těsná blízkost u dalších zahloube
ných časně slovanských objektů činí jeho současnost s nimi téměř 
jistou. Není vyloučeno, že i další objekty ležící pod velkomoravskou 
hradbou (obdélníkovité jámy č. 20, 21, 25 a kůlový objekt s ohništěm 
č. 24 v řezu válem XIV/1975, obdélníkovitá jáma 8 v řezu válem III/1965 
— obr. 24) byly časně slovanské; poněvadž z nich však nebyl získán 
žádný archeologický materiál, nebyly do tohoto pojednání zahrnuty.

Absolutní datování uvedených nálezových horizontů vy
tvořených na základě keramiky můžeme opřít jen o kombinované svě
dectví ojedinělých nekeramických nálezů. Poněvadž jich většina 
souvisí jen s II. horizontem, můžeme se pokusit pouze o jeho přímou 
dataci, zatímco chronologii I. а III. horizontu můžeme jen nepřímo 
odvodit. Zejména důležité je svědectví jednostranného trojdílného hře
bene z obj. 6a. Jak vyplynulo z analýzy, patří tyto hřebeny převážně 
do první poloviny 6. století. V obj. 6a je ovšem jen fragment hřebene, 
a proto neudivuje, že jej nacházíme v celku se smíšenou keramikou, 
který bychom mohli s největší pravděpodobností datovat do druhé po
loviny 6. stol. Do stejné doby zřejmě patří i dvoustranný trojdílný 
hřeben z obj. 50, obsahujícího rovněž smíšenou keramiku, mezi níž má 
výrazný podíl nezdobená, jak v ruce robená tak obtáčená keramika. 
Máme tedy indicie, že II. horizont se smíšenou keramikou existuje 
velmi pravděpodobně již v druhé polovině 6. stol. aniž se můžeme na 
základě materiálu z objektů s ním souvisejících vyjádřit, jak hluboko 
zasahoval do 7. stol. Aproximativně horní časovou hranici tohoto hori
zontu naznačuje úvaha D. Bialekové [1968, 625) o konci výskytu praž
ského typu, který ztotožňuje s nástupem lité bronzové industrie a žluté 
keramiky na slovansko-avarských pohřebištích, tj. s počátkem druhé 
poloviny nebo poslední třetiny 7. stol.
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Obr. 19. Břeclav-Pohansko. Lesní Školka 1974. Objekt 66 (1—4), 68 (5—7) a 69 
(8—13). Plány objektů (1, 5, 8); keramika (2—4, 6—7, 11—13); úštěp (9); hřeben 
(10). Kresba dr. A. Šik.
Inv. e.: 2 — 116592; 3, 4 — 116591; 6 — 117399; 7 — 117395; 9 — 117452; 10 — 117451; 
11 — 117429; 12 — 117408; 13 — 117405.
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I. horizont s lepenou nezdobenou keramikou můžeme datovat jen 
nepřímo ve vztahu к II. horizontu, a to do doby těsně předcházející, 
tedy maximálně do prvé poloviny 6. stol., spíš blíže к same polovině. 
Plyne to i z toho, že objekty obou horizontů na sebe plynule navazují 
a částečně se prolínají aniž se porušují. Přechod mezi I. a II. horizon
tem musel proběhnout v rozmezí trvání jedné lidské generace. O po
čátcích I. horizontu zdejší materiál nepodává žádnou informaci.

III. horizont s dokonaleji obtáčenou a zdobenou keramikou nemůže
me absolutně bezpečněji datovat. Předpoklad návaznosti a částečného 
překrývání s II. horizontem je logický, poněvadž však nemáme bez
pečnou oporu pro datování konce II. horizontu, nemůžeme ani počátek 
III. horizontu bezpečněji fixovat. Nebude to asi ani možné, neboť za
vádění a zdokonalování obtáčené zdobené keramiky a dokonalejších 
forem hrnčířského kruhu nebylo rovnoměrné a přímočaré a měnilo se 
podle geografické polohy nalezišť a snad i podle jednotlivých domác
ností [Dostál 1975a, 139—140]. Objekty III. horizontu v osadě II ne
tvoří na rozdíl od objektů předcházejících horizontů výraznou skupinu 
a nelze prokázat jejich časovou návaznost na objekty II. horizontu. 
Zdá se, že mezi II. a III. horizontem došlo к jistému časovému hiátu 
v osídlení. Z teoretického hlediska nelze vylučovat počátky III. hori
zontu již v 7. stol. Jistou indicii pro stanovení konce III. horizontu 
skýtá objekt 11, který byl porušen velkomoravskou zemnicí 10 s depo
tem železných předmětů, která byla vybudována v době existence opev
nění hradiska a zanikla současně s ním někdy kolem poloviny 9. stol. 
[Dostál 1977/78, 130]. Objekt 11 musel být porušen zemnicí 10 už jako 
zaniklý. Jestliže hradba, u níž byl vybudován objekt 10, vznikla s nej
větší pravděpodobností na počátku 9. stol. nebo na přelomu 8.—9. stol., 
pak zánik obj. 11 můžeme klást nejpozději do této doby. To je též doba 
vyznívání keramiky III. horizontu.

Prozkoumaná větší část osady II byla vybudována nepříliš dlouho 
před polovinou 6. století a fungovala i v jeho druhé polovině. Nedá se 
vyloučit, že zasahovala i do 7. stol., avšak vzhledem к časové spjatosti 
objektů I. а II. horizontu а к 20—251eté trvanlivosti obytných objektů 
nelze jít příliš vysoko. Jestliže se totiž pro Čechy nepředpokládá, že 
by celky s čistě nezdobenou keramikou mohly přežívat do 7. stol. 
[Zeman 1976, 211), tím více to platí pro jihovýchodní Moravu souvise
jící s Podunajím, odkud se záhy šířila znalost obtáčení a zdobení ke
ramiky. Zde patrně již v druhé polovině 6. stol. byly celky s nezdobe
nou keramikou vzácností. Po zániku nejstarších objektů došlo v pro
zkoumané části osady к přerušení osídlení a teprve podstatně později 
sem zasáhly objekty pozdější sídlištní fáze, nejspíše z druhé poloviny 
8. století. V dosud neprozkoumaných částech osady mohly přirozeně 
existovat objekty, které naznačenou časovou mezeru zaplnily.
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Ekonomická problematika
Časně slovanské osady na Pohansku leží v nadmořské výšce 156 až 
157 m, na mírné terénní vlně v údolní aluviální nivě řeky Dyje tvořené 
jílovitými, hlinitými a písčitými naplaveninami a usazeninami různě 
kombinovanými, na nichž se místy zachoval původní lužní les s domi
nantou dubových porostů, který je typický pro nejúrodnější půdy. 
Vegetační období s průměrnou teplotou 14—16 °C (roční průměrná 
teplota činí 9,5°C) je zde dlouhé kolem 180 dní (od dubna do října). 
Průměrné roční srážky činí 533 mm a roční délka slunečního svitu 
dosahuje 2000 hodin [Foltánová 1969, 35—40; Šmarda 1969, 49—50). 
Geografické, pedologické a podnební podmínky zdejšího časně slo
vanského osídlení jsou analogické poměrům českým [Zeman 1976, 
167—170); i v Čechách sídleli nejstarší slovanští zemědělci na nejúrod
nějších půdách, s nejdelším vegetačním obdobím, s nejvyššími průměr
nými ročními teplotami a s nejnižšími srážkami. Již tato skutečnost 
svědčí o tom, že ekonomickou bází časně slovanského osídlení bylo 
zemědělství a chov dobytka.

Přímých dokladů o existenci zemědělství bylo získáno poměrně 
málo. Jsou to především jámy na skladování obilí — obilnice, zlomky 
pražnic a žernovu. Při botanickém rozboru mazanice a zlomků pražnic 
z obj. 11, 17, 26, 28, 63 a 69 z časně slovanské osady II zjistil doc. dr. 
F. Kühn, CSc., obilky, osiny, plevy, stébla a vřeteny klasů (v zuhelna- 
tělé formě či v otiscích) pšenice obecné, pšenice špaldy, pšenice dvou- 
zrnky, ječmene obecného dvouřadého, žita, prosa, z plevelů bér ze
lený a sivý, merlík bílý a zvrhlý, rdesno ptačí a svlačcovité, písečnici 
douškolistou, sveřep polní, trojštět žlutavý, pcháč polní a tolicí jetelo
vou. Stejným způsobem prokázal uvedený autor v obj. 2, 15, 16, 18, 26, 
36 z časně slovanské osady I pšenici obecnou, pšenici dvouzrnku, ječ
men, žito, oves a z plevelů pcháč polní, merlík bílý, bér zelený a sivý 
a bedmík obecný. Z toho plyne, že možnosti získávání dalších poznatků 
o úrovni slovanského zemědělství jsou ještě otevřené.

Jestliže zlomky pražnic a žernovu poukazují pouze v obecné rovině 
na skutečnost, že v osadě se sušilo, případně pražilo a mlelo obilí 
a z mouky se pekl chléb nebo jiné pečivo, vypovídací možnosti obilnic 
jsou mnohem širší. Celkem se v osadě II prozkoumalo 8 obilnic, při- 
čteme-li к jámám s časně slovanským materiálem i jámu 75 porušenou 
velkomoravským objektem (obr. 24) s ohledem na to, že na Pohansku 
se obilnice důsledně váží jen s předvelkomoravským obdobím. Čtyři 
z těchto obilnic souvisely se skupinou tří obydlí v západní části vý
kopu, tři obilnice se vázaly na skupinu dvou obydlí a tří hospodářských 
staveb v severovýchodní části výkopu, jedna ležela opodál, na okraji 
větší neprozkoumané plochy valu. Tvořily tedy jakousi zásobárnu pro 
dvě ekonomické jednotky, které na sebe časově navazovaly. Typické 
je uspořádání v řadě západovýchodního směru. Jak již bylo konstato
váno, jsou všechny obilnice z Pohanská malé (hl 70—95 cm, p 90 až
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Obr. 20. Břeclav-Pohansko. Severovýchodní předhradí 1977. Objekt 103. Půdorys 
a řez objektu (1); keramika [2—6]; železný plech s nýtem (6). Kresba dr. A. Šik. 
Inv. č.: 2 — 151469; 3 — 151470; 4 — 151476; 5 — 151469/5; 6 — 151477.
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120 cm) a jejich užitková skladovací část vykazuje v podstatě dvě 
základní varianty o rozměrech os 50/60 a 100/120 cm, což znamená, 
že jejich obsah kolísá mezi 2,6—4,5 hl, odečteme-li vnitřní slaměnou 
izolaci, tedy asi 1,7—3,2 hl. Obsah obou základních rozměrových va
riant je tedy zhruba v poměru 1:2. V témže poměru je i celkový obsah 
obilnic u dvou zachycených ekonomických jednotek. U starší s praž
ským typem a s dvěma obydlími (obj. 1, 111) činil obsah obilnic (obj. 
5, 6, 23; jedna menší, dvě větší) okolo 7 hl, u mladší se smíšenou 
keramikou s třemi obydlími (obj. 25, 28, 50) dosahoval obsah obilnic 
(3 větší, 1 menší, obj. 31a, 70, 72, 75) téměř 12 hl. Podobně i v časně 
slovanské osadě I byly ze čtyřech obilnic dvě větší a dvě menší (obj. 
1, 15, 27, 64) a měly celkový obsah asi 10 hl.

Pozoruhodné poznatky vyplývají z porovnání obsahu časně slovan
ských obilnic z Pohanská s normami roční spotřeby člověka а к tomu 
nezbytné velikosti výsevu a plochy obdělávaných polí. Roční spotřeba 
obilí u dospělé osoby činí podle I. Pleinerové [1975, 94) 200—350 1 obi
lovin, což se kryje s normou uváděnou O. M. Prichodnjukem [1975, 62) 
— 200 kg, tj. 250—290 1; poněkud vyšší spotřebu — kolem 400 1 — uvá
dí J. Kudrnáč [1958b, 485—486; týž 1962, 694; 1970, 157). Též odhad 
velikosti výsevku na 1 ha kolísá: zatímco O. M. Prichodnjuk uvádí 130 
až 160 kg, tj. 160—200 1, J. Kudrnáč počítá s 350 1. Kdybychom brali 
v potaz nejnižší údaje, pak by větší obilnice o obsahu 3,2—3,5 hl sta
čily obsáhnout obilí potřebné к roční výživě jednoho člověka i к vý
sevku umožňujícímu reprodukci tohoto množství. Pokud bychom se 
přidržovali norem vyšších, pak by větší obilnice stačila к roční výživě 
jednoho člověka a menší obilnice (obsah 1,7 hl) к výsevu nutnému 
к reprodukci tohoto množství obilí. Pokud bychom hodnotili obsah 
obilnic ve vztahu к nutnému výsevku na 1 ha, pak by opět к němu 
stačila menší obilnice, kdybychom se řídili nižšími normami, nebo vět
ší obilnice, pokud bychom respektovali vyšší normy. Bereme-li v úvahu 
celkový obsah obilnic u jednotlivých uskupení, pak by u staršího stačil 
к osetí 2—3,5 ha, u mladšího к osetí 3,5—6 ha (diference odlišuje mini
mální a maximální normu). Obsah zmíněných obilnic z osady I by sta
čil na osetí 3—5 ha. Počítáme-li s překladovým (dvoupolním) systé
mem, pak celkově obhospodařovaná plocha, z níž polovina ležela 
úhorem, by kolísala ve starším období mezi 4—7 ha, v mladším období 
mezi 7—12 ha, u osady I mezi 6—10 ha. To jsou plochy, které by se 
areálu Pohanská snadno našly, uvážíme-li zejména, že je nelze sčítat, 
nýbrž že jde o postupně se rozšiřující výměru obdělávaných ploch, s níž 
přirozeně musíme počítat v souvislosti se vzrůstající hustotou osídlení.

Nicméně přístup к řešení naznačené paleoekonomické problematiky 
jen z hlediska obsahu obilnic, zejména není-li vykopána celá osada, 
by byl jednostranný a je třeba využít i jiná hlediska. Vyjdeme-li z před
pokladu, že v jednom obydlí žila asi šestičlenná rodina s denní spo
třebou 3,25 1 obilovin, odstupňovanou podle stáří a výkonnosti jejích 
členů, pak tato rodina spotřebovala ročně asi 12 hl obilí [Pleinerová
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Obj. 116 12

Obr. 21. Břeclav-Pohansko. Severovýchodní předhradí 1977. Objekt 104 (í—7) a 116 
(9—16). Půdorysy a řezy objektů (1, 9); keramika (2—8, 10—15); železný hrot (16). 
Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 149725; 3 — 151481; 4 — 151478; 5 — 151479; 6 — 151480; 7 — 151483; 
8 — 151496; 10 — 151816; 11 — 151815; 12 — 151897; 13 — 151896; 14 — 151819; 
15 — 151915; 16 — 151824.
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1975, 59). To je množství, které se shoduje s celkovým obsahem obilnic 
v mladším uskupení osady Has obsahem všech obilnic zjištěných v osa
dě I. Avšak ve starším uskupení osady II jsou dvě obydlí, v mladším tři, 
což by odpovídalo dvěma a třem rodinám s 12 a 18 příslušníky s nezbyt
nou spotřebou 24 a 36 hl ročně. V obilnicích příslušných к jednotlivým 
uskupením však mohlo být jen 7 a 12 hl obilí. Počítáme-li s trojnásob
nými výnosy, je tO’ přibližně ono množství obilí, které by bylo třeba 
vyset, aby se kryla roční spotřeba rodin obou sídlištních uskupení. To 
znamená, že v obilnicích bylo patrně skladováno jen obilí pro setbu, 
kdežto obilí pro spotřebu bylo deponováno jinde, zřejmě v povrchových 
sýpkách.

V duchu propočtů I. Pleinerové musela mít šestičlenná rodina v čas
ně slovanském období roční zásobu obilí určenou ke stravě a výsevu 
asi 16 hl, kterou bylo možné sklidit z osetého pole o rozloze asi 1,6 ha; 
při dvoupolním systému musela mít rodina к dispozici dvojnásobek 
obhospodařované plochy (3,2 ha), neboť polovina ležela úhorem. Kudr- 
náčův odhad osevní a celkově obhospodařované plochy šestičlennou 
rodinou dospělých by vyšel vyšší — 3,3 a 5,25 ha; pokud by však tyto 
hodnoty byly sníženy na dvě třetiny vzhledem к tomu, že v rodině pře
važovaly děti s menší spotřebou, přiblížily by se požadavky na plošnou 
výměru osévané a obhospodařované plochy (2,6 a 3,5 ha) odhadům 
udávaným Pleinerovou a Prichodnjukem, který předpokládá osevní 
plochu pro výživu rodiny 1,8 ha a celkově obhospodařovanou plochu 
při pravděpodobném dvoupolním systému 3,6 ha {PrichočLniuk 1975, 
62). To znamená, že v časně slovanské osadě II na Pohansku by dvě 
rodiny ve starší fázi obhospodařovaly plochu asi 6—7 ha, která se 
v mladší fázi rozrostla při hospodaření tří rodin na 9—11 ha. Dospěli 
jsme tedy z jiného východiska к přibližně stejným závěrům o rozloze 
obdělávaných polností jak bylo uvedeno výše.

Druhé odvětví hlavní výrobní činnosti časně slovanské osady II — 
chov dobytka — je přesvědčivě doložen nálezy zvířecích kostí 
představujících hned po keramice největší množství sídlištních ná
lezů (srov. přehled I). Jde o kuchyňský odpad, tzn. že zvířecí maso 
bylo konzumováno a významně tak doplňovalo výživovou základnu. 
Převážná většina kostí (95,5 %) pochází z domácích zvířat, pouze 
4,5 % kostí je z divoce žijící zvěře a ryb. Hovězí dobytek, ovce a kozy 
kromě toho poskytovaly mléko představující další pravidelný zdroj po
travy. Domácí zvířata též hrála úlohu v rozvoji zemědělství: spásala 
a hnojila úhory a hovězí dobytek byl používán jako tažná síla při ob
dělávání polí.

Druhové složení domácích zvířat z osady II (kosti určil dr. Z. Krato
chvíl, CSc.) se značně blíží poměrům zjištěným na jiných časně slo
vanských lokalitách u nás i v zahraničí. Není vyloučeno, že menší 
odchylka je způsobena jen nižším procentem určitelných kostí z cel
kem získaného množství. Druhové zastoupení zvířecích kostí z osady 
I na Pohansku, kde procento určených kostí je příznivější, a přirozeně
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Obr. 22. Břeclav-Pohansko. Severovýchodní předhradí 1977. Objekt 111 (1—2] a 117 
(3—5). Půdorysy a řezy objektů [1, 3); keramika (2, 4, 5). Kresba dr. A. Šik.
Inv. č.: 2 — 151843; 4 — 151936; 5 — 151935.
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i zprůměrované hodnoty z osady I a II na Pohansku se ještě více sho
dují se situací na nalezištích, kde procento zastoupení jednotlivých 
druhů je stanoveno z několikanásobně větších počtů kostí (srov. pře
hled III). Ukazuje se výrazná převaha hovězího dobytka, načež násle
duje prase domácí a pak ovce a kozy, jichž je na Pohansku méně než 
na jiných časně slovanských lokalitách. Ve větším procentu je tu za
stoupen kůň a dosti je i drůbeže, což však může být věc náhody vy
plývající z malých počtů nálezů. Úplně chybí kosti psa.

Nápadná je změna v druhovém zastoupení domácích zvířat v areálu 
Pohanská mezi časně slovanským a velkomoravským obdobím (pře
hled III), v němž výrazně stouplo procentuální zastoupení prasat, ovcí, 
koz a psů na úkor hovězího dobytka. Nemůžeme zatím jednoznačně 
rozhodnout, zda je tato změna ve složení domácího zvířectva způsobe
na časovým odstupem od doby expanze Slovanů a přechodem к used
lému způsobu života nebo zdokonalením zemědělské výroby a vzrůstem 
jejího významu proti chovu dobytka, či růstem rentability chovu drotoněj 
ších nenáročných druhů zvířat. Srovnávací vzorek z 9. stol. totiž po
chází z velmožského dvorce na Pohansku, kde si nemůžeme být jisti, 
zda kosti tam konzumovaných zvířat pocházejí z místního chovu při 
dvorci, nebo tam byly dodávány jako dávky závislého obyvatelstva 
z okolí. Bude tedy třeba vyčkat na výsledky rozboru osteologického 
materiálu z řadové velkomoravské osady nebo aspoň velkomoravské 
sídlištní aglomerace z prostoru hradiska nebo předhradí Pohanská, 
pro nějž byl získán materiál.

Společenská problematika
V předcházejícím textu jsem se již několikrát zmínil, že v prozkoumané 
části časně slovanské osady II na Pohansku se jeví kromě několika 
nepravidelně rozhozených objektů dvě výrazná uskupení (obr. 23). 
Prvé v severovýchodní části výkopu má podkovovitý tvar tvořený dvě
ma obydlími (obj. 1 a 111) a čtyřmi většími zahloubenými stavbami 
(obj. 4, 6, 103, 104) a je doplněno třemi obilnicemi (obj. 5, 6a, 23), 
ležícími v řadě u východního okraje uskupení. Toto uskupení je zřejmě 
starší, protože obě obydlí, dvě hospodářské stavby a jedna obilnice ob
sahovaly jen nezdobenou keramiku pražského typu a jeho derivátů.
V části objektů tohoto uskupení (obj. 6, 6a, 23, 104) byla sice již kera
mika smíšená, to však nevylučuje, že byly v provozu v podstatě sou
časně s ostatními, pouze jejich výplň se vytvořila o něco později. Svědčí 
to zároveň o časové návaznosti obou uskupení.

Druhé uskupení v západní části výkopu má obloukovitý tvar a tvoří jej 
tři obydlí (obj. 25, 28, 50), povrchová hospodářská stavba kolem obj. 
31, šest jam (obj. 3, 17, 18, 19, 26, 31) a čtyři obilnice (obj. 31a, 70, 72, 
75), umístěné ve středu oblouku, a tři z nich tvořily opět řadu západo- 
východního směru (tab. 1:1) jako v uskupení prvém. Všechny tyto
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BŘECLAV- POHANSKO

Časně slovanská osada II 

Chronologické členění

74

Obr. 23. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská osada II. Chronologické členěni objek
tů a jejich skupin. Vysvětlivky značek: 1 neprokopaná plocha; 2 časně slovanské 
objekty s nezdobenou keramikou; 3 časně slovanské objekty se smíšenou keramikou; 
4 starohradištní objekty se zdobenou keramikou; 5 starší uskupení objektů s převáž
ně nezdobenou keramikou; 6 mladší uskupení objektů se smíšenou keramikou. Kresba 
dr. A. Šik.
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objekty obsahovaly smíšenou keramiku, a jak jsem naznačil v úvaze 
o datování, navazují časově na první uskupení.

Vzájemná poloha, hospodářské vybavení i inventář obou uskupení 
působí dojmem, že jde o obytně hospodářský komplex — dvůr — dvou 
generací jedné a téže sociální jednotky postupně se rozrůstající. Soudě 
podle počtu obydlí v Březně, Dessau-Mosigkau, Gorodku aj. lze před
pokládat, že dvě až čtyři takovéto současné sociální jednotky mohly 
tvořit celou osadu. Zbývá tedy zodpovědět otázku, o jakou sociální 
jednotku šlo, můžeme-li předpokládat, že v jednom malém obydlí bydle
la rodina {Baran 1972, 77), a to poměrně početná, pěti-, šesti- i více
členná, na což lze usuzovat z faktu, že časně slovanská populace za
jistila plynulý nárůst slovanského osídlení u nás. Archeologie přímo 
tuto otázku zodpovědět nemůže, je však schopna nakupit jisté množ
ství indicií, které dovolí uvažovat o některém ze společenských útvarů 
z období přechodu prvobytně pospolného řádu ve feudalismus, rekon
struovaných na základě etnografických a historických pramenů.

Podle zjištění, že obilnice se nacházely při jednotlivých domech 
(rodinných obydlích), usoudila I. Pleinerová [1975, 109—110), že v čas
ně slovanské osadě v Březně docházelo nejen к pravidelnému rozdě
lování sklizně, nýbrž i půdy, která byla obdělávána jednotlivými rodi
nami, jež měly ve své obilnici uskladněno jen osivo. Též doložené po
suny osady pokládá za průvodní jev častějšího dělení půdy.

V časně slovanské osadě II na Pohansku je též doložen posun částí 
osady (uskupení I а II), který by mohl být vyložen mimo jiné i roz
dělováním půdy rodinám v rámci vyššího celku, na druhé straně tam 
však zjišťujeme, že obilnice s osivem jsou při každém sídlištním usku
pení pohromadě, bez výrazné vazby na některé z obydlí, což by na
svědčovalo, že obyvatelé uskupení hospodařili společně. Nabízel by se 
tedy výklad, že uskupení obydlí představovalo sídlo velkorodiny o 12 
až 18 členech, avšak nacházejí se již ve stadiu rozpadu, kdy všichni 
její členové už nežili pod jednou střechou velkého domu (Pitterová 
1958/, ale jednotlivé rodiny žily a stravovaly se ve vlastních malých 
chatách [Baran 1972, 77; Priclwdn/uk 1975, 66). Takové skupině ma
lých rodin, které vznikly rozpadem velkorodiny, odpovídá v etnogra
fické literatuře termín patronymie (Kosven 1963а/. V patronymiích se 
ještě po jistou dobu udržuje společná držba a obdělávání půdy, dokon
ce i společné vlastnictví skotu, časem se však nejen úroda, ale i skot 
a orná půda rozdělují jednotlivým rodinám při zachování hospodářské 
svépomoci. Patronymie tvoří buď celou nebo část osady, má svou 
samosprávu, společného předka, jméno, ideologické a právní vazby 
[Kosven 1953, 122—123). Ačkoliv vzniká v rámci patriarchálně rodo
vého zřízení, je od samého počátku charakterizována rozpadem prvo
bytných principů a vznikáním soukromovlastnických vztahů [Kosven 
1963a, 255) a v přežitkové formě se udržuje dlouho i v rámci třídní 
společnosti. Např. v Bulharsku lze zachytit proces přerůstání velkoro-
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Obr. 24. Břeclav-Pohansko. Celková nálezová situace v areálu časně slovanské 
osady II. Vysvětlivky: 1 neprokopaná plocha; 2 recentní zásahy; 3 časně slovanské 
objekty; 4 velkomoravské objekty; 5 interpretační čáry povrchových objektů. Kresba 
dr. A. Šik.
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din v patronymie a malé rodiny v etnografickém materiálu 19. a 20. 
stol. (Frolec 1965), 1 když bulharská společnost je více než tisíciletí 
třídní.

Vrátíme-li se к poměrům 6.—7. stol. na Pohansku, pak lze na základě 
řečeného soudit, že představují-li jednotlivá zjištěná uskupení objektů 
sídla patronymií, celá tamnější časně slovanská osada, jejíž rozsah 
zatím přesně neznáme, sestávala z několika patronymií tvořících sou
sedskou občinu. Ačkoliv obě uvedené formy společenské organizace 
se principiálně liší v tom smyslu, že patronymie vychází z rodových 
principů, kdežto sousedská občina vzniká v raně třídní etapě vývoje 
společnosti, přesto mohou existovat současně. Přežívání patronymic- 
kých a patriarchálně velkorodinných prvků v rámci sousedských ob- 
čin pokládá marxistická historiografie za běžný jev [Grekov 1953, 74; 
Tarnovski) 1954; Mejman-Skazkin 1960, 85; Kosven 1963a, 257; Havlík 
1961, 9). Tento stav společenských vztahů u Slovanů 6.—7. stol. na 
našem území plně odpovídá celkové charakteristice tohoto období 
označovaného někdy jako polopatriarchální-polofeudální [Poulík 1957, 
364).

Přihlédneme-И к uvedeným společenským a dříve zmíněným ekono
mickým aspektům časně slovanského osídlení, nutně dospějeme vzhle
dem к potřebě značné plochy orné půdy a pastvin к závěru, že v areálu 
Pohanská mohla ve stejném období 6.—7. stol. existovat jen jedna 
sousedská občina a její osada. V časovém úseku tří staletí, z nichž má
me к dispozici materiál, šlo ovšem vzhledem к posunům zastavěné 
plochy o několik následných osad. Dosavadní označení osady I а II 
je nutno chápat jen pomocně, z hlediska postupu výzkumu, neboť 
v obou jsou zřejmě objekty současné a mohly tudíž patřit pouze různým 
velkorodinám, patronymiím a později snad již i malým rodinám téže 
sousedské občiny.

Sledování pozůstatků časně slovanského osídlení na břeclavském 
katastru (obr. 1A), i když jde o jednotku pozdní a umělou, protaže
nou podél řeky Dyje v severojižním směru do délky 15 km a širokou 
místy necelý kilometr, jinde maximálně 5,5 km, naznačuje na jedné 
straně relativní nakupení časně slovanských osad — ovšem jen ve 
srovnání s jinými současnými katastry — na druhé straně ukazuje, 
že i mezi dosud zjištěnými osadami a jejich nezbytnými plužinami 
mohly zůstávat značné plochy neosídlené a nevzdělávané. Pohansku 
nejbližší časně slovanská osada ve Štoglově jámě u Poštorné (Novotný 
1956) byla vzdálena vzdušnou čarou asi 2,5 km severozápadně a na
cházela se na druhém břehu řeky Dyje. Jiné sídliště signalizované ob
jevem žárového pohřebiště s 33 hroby v trati Přední Čtvrtky u Staré 
Břeclavi (Podhorský 1961) se nachází asi 5 km severně od Pohanská 
a asi 3,5 km severovýchodně od Štoglovy jámy. Další časně slovanskou 
osadu prozrazuje žárové pohřebiště v lese Trnava [Poulík 1948/50, 
32—37), ležící od Pohanská jihojihovýchodně ve vzdálenosti asi 6 km. 
I když uvedené časně slovanské osady (obr. 1) se patrně ve všech
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svých vývojových fázích zcela nekryly, je velmi pravděpodobné, že 
aspoň po jistou dobu byly současné. Vycházíme-li z toho, že osady byly 
nevelké a že vedle orné půdy zaujímající kolem 50—60 ha jejich celé 
hospodářské zázemí s pastvinami představovalo prostor o průměru 
1,5 km, tj. kolem 180 ha (Pleinerová 1975, 18—20), mohli bychom 
mezi Pohanském a krajními nalezišti v severojižním směru předpo
kládat ještě nejméně dvě osady i při ponechání značného území ne- 
osídleného a neobhospodařovaného. Zda se tyto osady seskupovaly 
ve větší společenské jednotky, jak o tom uvažují polští archeologové 
IPodivínská 1971), nevíme, je to však pravděpodobné. Sotva ovšem 
mohlo jít o patronymie v tom smyslu jak v duchu názorů Kosvenových 
(1963b, 99) interpretuje I. P. Rusanova skupiny drobných sídlišť s ke
ramikou pražského typu na řece Tětěrevi, vzdálených navzájem 5 až 
7 km (Rusanova 1976, 49). Mohla-li taková situace přežívat v oblasti 
slovanské pravlasti, sotva ji můžeme předpokládat u Slovanů usazují
cích se v nových historických sídlech, kde musel v důsledku překo
naných pohybů a styku s původními obyvateli převládnout teritoriální 
princip v organizaci společnosti.
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V. Soupis objektů a nálezů

V předloženém soupise je ponecháno původní číslování objektů jak 
bylo stanoveno v průběhu výzkumu bez ohledu na chronologické zařa
zení, odděleně v jednotlivých řezech válem, na sídlišti v lesní školce 
a na zkoumaném úseku severovýchodního předhradí. Proto jsou v po
řadí čísel objektů mezery a pouze shodou okolností nedošlo к jejich 
opakování, i když numerace byla prováděna v každém zkoumaném 
úseku zvlášť, vždy od počátku. Aby nedošlo v budoucnu к nedorozu
mění, je v soupise za číslem objektu uvedena jeho bližší poloha, jde 
bud' o číslo řezu válem s rokem výkopu (val III/1965, val XII/1966, 
val XIV/1975) nebo číslo čtverce v lesní školce (např. LŠ 1974, В 71 
—59) či na severovýchodním předhradí, rovněž s rokem výkopu (např. 
SVP 1977, В 68—58). Byl-li objekt objeven pod válem, pak je uvedeno, 
zda se nacházel přímo pod hradbou, nebo na vnější či vnitřní straně 
valu. Koordináty jednotlivých objektů lze vyčíst z čísel na okrajích 
plánů osady II (obr. 2, 23, 24).

Vzhledem к tomu, že každý objekt je vyobrazen v půdorysu a řezu 
a někdy i ve fotografickém záběru, jsou jejich popisy jen velmi stručné 
a omezují se ponejvíce na vyjádření kresebně nezachytitelných zvlášt
ností nálezové situace a na uvedení rozměrů. Z inventáře jsou podrob
něji popsány jen celé nádoby, jejich větší části a drobné předměty; 
střepy jsou charakterizovány jen sumárně s tím, že nejvýznačnější 
kusy jsou vyobrazeny. Inventární čísla vyobrazených předmětů jsou 
vypsána v textu pod obrázky.

V popisech jsou používány zkratky pro délku (d), šířku (š), hloub
ku (hl), průměr (p), výšku (v), průměr okraje (po), průměr výdutě 
(pv), průměr dna (pd) a pro vedlejší světové strany (SV, JZ, VSV 
apod. ).

OBjEKT 1 (val ХП/1966, vnější strana; obr. 3:1; tab. 11:1)
Nacházel se na vnějším úpatí valu (mezi 1.—5. m řezu XII, téměř přes celou jeho 
šíři, v hloubce 60 cm), tedy již v prostoru SV předhradí. — Mělká jáma téměř licho- 
běžnlkovitého tvaru (d 380 cm, š 300 cm, hl 30 cm) s více či méně zešikmenými 
stěnami přecházejícími plynule v rovné dno. 20 cm jižně od objektu se nacházela 
kůlová jamka (p 36 cm, hl 21 cm), která mohla souviset s konstrukcí střechy.
V SZ rohu byly na ploše asi 1 m2 rozhozeny drobnější kameny, patrně z obložení 
ohniště. Kruhová skupina větších kamenů (p 50 cm) souvisela s pozdějším středo- 
hradištním zásahem. Ve dně objektu se nacházely při západní straně dvě a při 
severní straně jedna kůlová jamka. Přes východní část objektu probíhal palisádový 
žlábek. Objekt byl patrně obydlím. Ve výplni objektu se našlo 10 zvířecích kostí 
a 123 střepů. Mezi střepy byla horní část nezdobeného hrnce s téměř vodorovně 
seříznutým okrajem (obr. 3:5), dále tři fragmenty s téměř kolmými a kuželovité
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seříznutými okraji (obr. 3:2, 4, 6), střepy se silněji vyhnutými a s kuželovité seříz
nutými (obr. 3:7) nebo zaoblenými okraji (obr. 3:3, 8). Dna vesměs rovná nebo 
slabě klenutá jevila vnitřní zaoblení, většinou se ztenčovala více než stěny (obr. 
3:10—13); nápadné mezi nimi bylo dno z velké nádoby (pd 15 cm) silné 4 cm 
(obr. 3:9). Všechny střepy byly vyráběny nálepem a byly nezdobené.

OBJEKT 3 (val Xll/1966, vnitřní strana; obr. 4:1; tab. IV :5)
Nacházel se na vnitřním úpatí valu (mezi 25.—27. m, asi ve středu řezu XII) a sou
visel tedy se sídlištěm v lesní školce. Obdélníkovitá jáma s kolmými stěnami a s rov
ným dnem (d 250 cm, š 65 cm, hl 50 cm). Delší osou orientována ve směru ZSZ- 
VJV. V JZ a v SV rohu byly zjištěny stopy po kůlových jamách. — V zásypu byly 
2 zvířecí kosti a 34 střepů (1).

1. Převaha střepů je nezdobená, pouze 7 střepů (z toho 4 pocházejí z jedné 
nádoby) je zdobených ostře rytými hřebenovými vlnovkami a rýhami (obr. 4:2). 
Dva okrajové střepy jsou silněji vyhnuté a zaoblené (po 16 cm; obr. 4:3, 4), dva 
zlomky den byly vně klenuté.

OBJEKT 3/4 (val 111/1965, vnitřní strana; obr. 4:5)
Objekty se nacházely při SZ okraji výkopu, na 21. a 22. m, v hloubce 103—120 cm. 
Byly prozkoumány jen částečně, neboť zasahovaly do neprokopané plochy (obr. 
4:5, 5a).

Objekt 3 byl pravoúhlou jamou zasahující do výkopu rohem vyčnívajícím 1 m 
od okraje; zachycená délka stran činila 150 cm, hloubka 39 cm. Objekt 4 byl rovněž 
pravoúhlou jamou, která zasahovala do výkopu obdélníkovitou částí (d 160 cm, 
š 80 cm, hl 35 cm), jejíž delší strana byla rovnoběžná s okrajem výkopu. Oba objek
ty se navzájem téměř celou plochou překrývaly, jejich následnost však nebylo 
možné zjistit.

Při JZ okraji objektu, asi 12 cm nad úrovní podloží, byla nalezena rozdrcená 
nádoba (1), ve výplni bylo 5 střepů pocházejících z hrnce (2) a z talíře (3).

1. Štíhlý soudkovitý hrnec s vyhnutým a kuželovité seříznutým okrajem, s ma
sívní, pravidelnou a nezdobenou výdutí a s rovným dnem zevnitř zaobleným. V hlíně 
drsný písek, na povrchu jemnější vrstva. V horní polovině tmavošedá, ve spodní 
hnědá. O nálepové výrobní technice svědčí svislé shlazování na povrchu a šikmé 
otisky prstů zevnitř. V 20,7 cm; po 15,6 cm; pv 17,5 cm; pd 9 cm; obsah 2,9 1; inv. 
č. 60996; obr. 4:6; tab. VI:5.

2. Velký šedohnědý střep z horní části nezdobeného v ruce vyrobeného hrnce 
s vodorovně seříznutým okrajem. V hlíně drobný písek a kaménky, na poVrchu 
jemnější přeliv. Uvnitř svislé stopy po shlazování. Po 20 cm; pv 23 cm; zach. v 12 cm; 
inv. č. 61093.

3. Zlomek zaobleného okraje hliněného talíře. V 2,5 cm; po neměřitelný; inv. č. 
61094; obr. 4:7.

OBJEKT 4 ( val XIV/1975, vnější strana; obr. 5:1 j
Nacházel se 2—4 m před čelní kamennou plentou hradby, mezi 12.—14. m řezu, při 
jeho SZ profilu, pod nějž zasahoval, v hloubce 130—140 cm. Nepravidelně licho- 
běžníkovitá část jámy (d při okraji výkopu 185—195 cm; š 175 cm) s mírně ze
šikmenými stěnami a s vanovitým dnem (hl 40—50 cm); na jižní straně měla nepra
videlný výstupek (d 120 cm; š 50 cm; hl 10 cm). Výplň objektu byla sytě černá, 
sazovitá, s drobnými kameny; v SZ části byla oddělena od hlinité destrukce hradby 
7—10 cm silnou šedozelenou jílovitou mezlvrstvou, proklesávající do objektu a vy- 
kliňující se oboustranně nad pohřbeným humusem. Výplň byla vybírána nejdříve 
v šíři 1 m při SZ profilu, kde se pod zmíněnou mezivrstvou nacházely jen časně 
slovanské střepy. V JV cípu objektu, zejména v jeho mělké části, byla mezivrstva 
narušena pozdějším zásahem, a proto se zde nacházela i středohradištní keramika.
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Ve výplni objektu bylo nalezeno 63 zvířecích kostí, zlomky žernovu (1), kování 
vědra (2), přeslen (3), nádoba (4) a 162 střepů, z toho 28 velkomoravských a 134 
časně slovanských (5), mezi nimiž byl i jeden střep zdobený (inv. č. 123884), patřící 
к několika střepům z jedné nádoby (6), nalezeným v šedém pohřbeném humusu 
pod destrukcí opevnění nad výplní obj. 6; do objektu 4 se tyto střepy dostaly zmí
něným pozdějším — snad recentním — zásahem spolu se střepy velkomoravskými.

1. Jedenáct zlomků kamenného žernovu; na jednom stopa po středovém otvoru 
(p 6 cm). Inv. č. 123871—3.

2. Fragment masívního závěsného kování z vědra. D 2,9 cm; š 2,3 cm; síla 0,5 cm; 
inv. č. 123870; obr. 5:2; tab. VIII:9.

3. Zlomek dvoukónického přeslenu z bílošedého kamene. V horní polovině je 
zdoben třemi vodorovnými rýhami, pod nimiž je řada svislých rýh, směřujících 
ke střední hraně. Též základna je zdobena rytým kroužkem. P 2,8 cm; p základny 
1,9 cm; p otvoru 0,9 cm; inv. č. 123874; obr. 5:3; tab. VIII: 13.

4. Situlovitý hrnec klasického pražského typu s krátkým, kolmým, ztenčeným 
a zaobleným okrajem, s tenkostěnnou poněkud nepravidelnou výdutí a s klenutým, 
uvnitř zaobleným dnem. Nezdobený. V hlíně písek a kaménky. Povrch hladký, šedo
hnědý. Vyroben nálepem. Dobře vypálen. Zachován celý profil, doplněn ze dvou 
třetin. V 15,8 cm; po 9,5 cm; pv 13,4 cm; pd 6,3 cm; obsah 1,1 1; inv. č. 123721; obr. 
5:4; tab. VI:1.

5. Časně slovanské střepy, pocházející z nezdobených v ruce hotovených nádob, 
s okraji téměř kolmými nebo slabě vyhnutými, zaoblenými nebo kuželovité seříz
nutými (obr. 5:6—11), se slabě klenutými dny uvnitř přecházejícími více či méně 
zaobleně ve stěny.

6. Širší hrncovitá mísa s téměř kolmým vodorovně seříznutým okrajem, s po
měrně pravidelnou výdutí. Těsně pod okrajem je vyryt výzdobný pruh Složený ze 
dvou hřebenových pásů vzdálených navzájem asi 2,8 cm, mezi nimiž jsou překříženě 
ryté šikmé pásy rýh, vytvářejících kosodélníkovitá a trojúhelníkovitá pole, v jejichž 
středu je hřebenový vpich. Hnědá až šedohnědá. V hlíně je drsný písek a slída. 
Povrch hladký. Po 16 cm; pv 19,8 cm; zach. v 10 cm; inv. č. 125047 + 123884; obr. 5:5.

OBJEKT 5 (val XIV/1975, vnější strana, zčásti pod hradbou; obr. 6:1; 
tab. IV :3)
Nacházel se ve 14.—15. m řezu, asi 0,5 m od SZ profilu, v hloubce 140—160 cm. 
Lichoběžníkovitá jáma (d 170 cm; š 120—135 cm; hl 6 cm) v JZ rohu porušovaná 
žlábkem (š 10 cm, hl 5 cm), směřujícím šikmo к čelu hradby. V severní části rov
ného dna se vyrýsoval kruhový obrys (p 100 cm) obilnice se zúženým hrdlem 
(p 80 cm) a hruškovitým spodkem (max. p 120 cm, hl 85—90 cm). Na jižní straně 
obilnice se vyrýsovaly dvě kůlové jamky (К 1 — p 20 cm, hl 13 cm; К 2 — p 20 cm, 
hl 25 cm), související zřejmě s přestřešením obilnice. — Ve zvrstveném zásypu obil
nice bylo nalezeno 22 zvířecích kostí, zlomek pražnice, uhlíky a 22 střepů (1).

1. Střepy byly většinou nezdobené, silnostěnné, z hrubého materiálu, s hlazeným 
povrchem, z nádob hotovených v ruce. Dva okrajové střepy byly značně vyhnuté, 
jeden kuželovité a druhý vodorovně seříznutý, na jednom byl reparační otvor (obr. 
6:6, 7). Ze čtyř den bylo jedno klenuté a tři rovná (z nich jedno vně rozšířené 
a s obvodovým výstupkem — obr. 6:4, 5). Pouze dva drobné střípky byly zdobené, 
jeden nepravidelnými křižujícími se hřebenovými rýhami (obr. 6:3), druhý jednodu
chými vlnicemi (obr. 6:2); není vyloučeno, že jde o pozdější příměs.

OBJEKT 6 (val XIV/1975, vnější strana; obr. 7:1; tab. IV:1 )
Nacházel se 2,5 m před čelní stěnou hradby, na 10.—12. m střední části řezu, v hloub
ce 110—125 cm. Nepravidelně oválná jáma (d 270—310 cm, š 130—170 cm) oriento
vaná delší osou přibližně ve směru JJZ—SSV. Na SZ straně z ní vybíhal úzký výčně
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lek к obj. 4 a na severní straně s ní splývala kruhová skvrna (p 100—110 cm), ozna
čená jako obj. 6a. Po vybrání zásypu se ukázalo, že objekt byl mělký (hl 8—12 cm) 
se zešikmenými stěnami a s vanovitým dnem. V něm se ukázaly na )Z straně dvě 
mělké zahloubeniny (1. v podobě L o rozměrech 65X38 cm, hl 7 cm pod dnem 
objektu, 22 cm pod podložím; 2. protáhle ledvlnovitá, d 95 cm, š 25—37 cm, hl 25 cm), 
z nichž druhá se proti ostatním vyznačovala sytě tmavým zbarvením a byla snad 
výsledkem recentního zásahu; na severní straně byla třetí oválná zahloubenina 
(38X20 cm, hl 12 cm). — Ve výplni objektu bylo 17 zvířecích kostí a 57 střepů (1).

1. Mezi střepy byly 2 s vyhnutými okraji (zaoblený a kuželovité seříznutý), 2 
střepy zdobené (jeden s dvěma hřebenovými vlnovkami — obr. 7:2, další dvojicí 
svislých rýh) a zlomky jednoho klenutého a čtyř rovných den (obr. 7:3, 4).

OBJEKT 6a (val XIV/1975, vnější strana; obr. 7:1, lb; tab. IV:1) 
Nacházel se asi 4,5 m před čelní stěnou hradby, na 10.—11. m řezu, 1,5 m od jeho 
SZ profilu, v hloubce 120 cm. Obilnice téměř kruhového půdorysu (p 100—110 cm) 
a hruškovitého profilu (hl 75 cm). Hrdlo (v 25 cm) se směrem nahoru nálevkovitě 
rozevírá, pod ním se jáma silně rozšiřuje a ke dnu se stěny obloukovitě sbíhaly. Dno 
je rovné, užší než ústí (85—90 cm). — V tmavohnědé výplni byly 4 zvířecí kosti, 
zlomek hřebene (1) a 48 střepů (2).

1. Zlomek kostěné bočnice z trojdílného hřebene. Je lichoběžníkovitý, jednostran
ně vyklenutý. Obvod je zdoben dvojici rýh. Na jedné straně jsou stopy po nařezáváni 
zubů, tzn. že hřeben byl jednostranný. D 2,8 cm; max. š 1,7 cm; inv. č. 124075; obr. 
7:8; tab. VIII:1.

2. Ze čtyř okrajových střepů byl jeden kuželovité seříznutý se šikmými záseky 
na ukončeni (obr. 7:7), tři zaoblené (obr. 7:6). Jeden střep byl neuměle zdoben pásem 
rýh a hřebenovou vlnicí (obr. 7:5). Ze tří zlomků den byla dvě slabě klenutá a jedno 
rovné.

OBJEKT 11 (val XIV/1975, vnitřní strana; obr. 7:9; tab. IV:4)
Nacházel se asi 3,5 m od vnitřní dřevěné stěny hradby, na 24.—26. m řezu, 1,5—2 m 
od jeho JV profilu, v hloubce 120—140 cm. Obdélníkovitá jáma (d 240 cm, š 107 cm, 
hl 30 cm) s mírně zešikmenými stěnami a s rovným dnem, orientovaná delší osou 
téměř ve směru S—J. V těsné blízkosti východní podélné stěny objektu byly dvě 
velké kůlové jámy (Kl: p 58 cm, hl 39 cm; К 2: p 43 cm, hl 18 cm), z nichž v prvé 
byl kámen, v druhé střep. Není jasné, zda tyto kůlové jámy s objektem funkčně sou
visely. Výplň vlastního obj. 11 byla kompaktní, šedá, a obsahovala 8 zvířecích kostí, 
zlomek pražnice a 17 střepů (1).

1. Ze 4 okrajových střepů byly 2 zaoblené (na jednom výzdoba z vodorovných 
rýh a hřebenových vlnic — obr. 7:11) a 2 kuželovité seříznuté (jeden zdoben jako 
výše uvedený — obr. 7:10; tab. VIII:15). Ze zdobených střepů z výdutí bylo 6 zdobe
no pravidelnými hřebenovými vlnovkami (obr. 7:14) a na 3 z nich jsou i vodorovné 
rýhy. Z den je jedno celé klenuté (patrně středohradištní ze sousedního objektu 10), 
fragmenty dalších dvou jsou к celkové charakteristice příliš drobné. Celkem působí 
keramika z tohoto objektu dojmem vyspělé starohradištní.

OBJEKT 12 (val XIV/1975, vnitřní strana; obr. 8:1, Id; tab. IV:4) 
Nacházel se 5 m od vnitřní dřevěné stěny hradby, na 24.—26. m uprostřed řezu, 
v hloubce 110—130 cm. Lichoběžníkovitá jáma (d 160 cm, š 85—100 cm, hl 10—12 cm) 
orientovaná delší osou ve směru S—J. Na severní zaoblené straně přecházela v kru
hovitý útvar (p 80 cm). Podélná část má stěny kolmé a dno na jižní straně rovné 
a na severní straně vanovité; kruhová část má misovitý profil (hl 12 cm).

V tmavošedém zásypu se našly 2 nezdobené silnostěnné střepy z písčitého mate
riálu, s hlazeným povrchem a se stopami shlazování na vnitřní straně. Pocházejí 
z jedné starohradištní nádoby.
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Objekt 12 splýval na jižní straně s hlubším časně slovanským objektem 19 a na 
SZ straně se ho dotýkal velkomoravský objekt 37. Ve výši 50 cm nad SZ částí objektu 
12 ležely v původní poloze zbytky pražnice (85X60 cm), porušené zřejmě později vel
komoravským objektem 37. Pražnice ležela na původním povrchu z období velkomo
ravského a byla překryta destrukcí hradby v síle 55—65 cm (obr. Id). Tento fakt 
nasvědčuje, že obj. 12 je předvelkomoravský.

OBJEKT 17 (val XIV/1975, vnitřní strana; obr. 8:1, la; tab. IV:4) 
Nacházel se téměř 7 m od vnitřní dřevěné stěny hradby, na 28.—29. m řezu, při jeho 
JV profilu, v hloubce 90 cm. Jáma obdélníkovitého půdorysu (d 145 cm, š 123 cm), 
zabíhající zčásti pod JV okraj výkopu. Stěny byly mírně zešikmené, dno rovné (hl 
37 cm). V západní polovině objektu, blíže JZ rohu, se již v hloubce 17 cm jevila kůlo
vá jamka (p 33 cm, hl 19 cm) s kameny ve výplni. Ležela v jedné řadě s dalšími 
třemi jamkami rýsujícími se v podloží na úseku 3 m dlouhém (obr. 8:1). Při JV 
okraji výkopu se v rámci objektu rýsovala další kůlová jamka. — V zásypu obj. 17 
se našly 3 zvířecí kosti, 5 zlomků mazanice, kus strusky, brousek (1) a 69 střepů (2).

1. Oválný kamenný brousek s jednou vyhlazenou stranou; d 7,6 cm; max š 4,4 cm; 
síla 1,3 cm; inv. č. 124455; obr. 8:7.

2. Z nalezených střepů byly 4 okrajové, z toho 3 zaoblené (obr. 8:3, 8) a z nich 
jeden větší zdobený hřebenovými rýhami a vlnicí (obr. 8:2; tab. VII:10) a jeden ku
želovité seříznutý se záseky na okraji (obr. 8:9). Z 19 zdobených střepů jsou na 
dvou guirlandovité (obr. 8:5) a na šesti obyčejné neumělé hřebenové vlnice a vodo
rovné rýhy (obr. 8:4), na 10 jsou jen stopy hřebenových rýh. Z osmi den je jedno 
celé klenuté (obr. 8:10), dvě rovná, ostatní fragmenty jsou nevýrazné.

OBJEKT 18 (val XIV/1975, vnitřní strana, obr. 8:1, lb; tab. IV:4) 
Nacházel se asi 5 m od vnitřní dřevěné stěny hradby, na 26.—28. m řezu, asi 0,5 m 
od JV profilu, v hloubce 90—120 cm. Jáma obdélníkovitého půdorysu orientovaná 
delší osou ve směru S—J, s kolnými stěnami a s vanovitým dnem (d 153 cm, š 120 cm, 
hl 23 cm). Při SZ straně byla ve dně kůlová jáma (p 40 cm, hl 6 cm), která se rýso
vala ve výplni již v úrovni podloží, tzn. že byla mladší než objekt 18. — Ve výplni 
objektu se našly 4 zvířecí kosti a 23 střepů (1).

1. Mezi střepy byla horní část hrnce s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem 
(po 24 cm) zdobeného neumělou hřebenovou vlnicí mezi dvěma pásy hřebenových 
rýh (obr: 9:1; tab. VII:9). Mezi 6 zdobenými střepy byly na jednom svislé svazky 
rýh a pás vodorovných rýh (obr. 9:2), na jednom zbytky vlnice, na ostatních jen 
vodorovné rýhy. Ze dvou den bylo jedno celé rovné (obr. 9:4) a jede fragment klenutý 
(obr 9:3).

Objekt 18 splýval svým obrysem v úrovni podloží s objekty 17, 19 a 12; s prvými 
dvěma je spojovala mělká segmentovitá zahloubenina (d 120 cm, š 100 cm, hl 
10—15 cm).

OBJEKT 19 (val XIV/1975, vnitřní strana; obr. 8:1, le)
Ležel asi 6 m od vnitřní dřevěné stěny hradby, na 27. a 28. m řezu, asi 1 m od SZ 
profilu, v hloubce 100—120 cm. Jáma oválného půdorysu (d 175 cm, š 145 cm), 
orientovaná delší osou ve směru Z-V. Na západní a jižní straně se v ní vytvářel 
v hloubce 10—15 cm 20—40 cm široký stupeň; v této hloubce jáma nabývala téměř 
kruhového půdorysu (p 137 cm). Její stěny byly šikmé a dno mísovité (hl 55—60 cm). 
Na východní straně byla u dna do stěny vdlabána pícka [d 23 cm; š 26 cm; v 14 cm), 
jejíž boky tvořily dva velké kameny postavené na hranu a zadní stranu rovněž dva 
menší kameny; vlastní topeniště měřilo 15 X 12 cm a mělo silně vypálené dno. Na 
kontrolním bloku bylo patrné, že výplň byla do hloubky asi 30 cm sytě černá, po- 
pelovitá, prosycená uhlíky, a hlouběji byla šedožlutá (obr. 8:le). — Ve výplni se 
našlo 23 zvířecích kostí, fragment okraje pekáče, uhlíky a 48 střepů (1).
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1. Mezi střepy byly 4 okraje — všechny mírně vyhnuté a zaoblené; ze 2 se dá 
rekonstruovat horní část nádoby zdobené 3 pásy hřebenových rýh, mezi nimiž jsou 
svislé svazky rýh [po 15 cm; obr. 9:9; tab. VII:7). Z 9 zdobených střepů patří 2 
к výše popsaným fragmentům s kazetovým ornamentem, 4 střepy patrné z jedné 
nádoby jsou zdobeny neumělou hřebenovou vlnovkou a vodorovnými rýhami (obr. 
9:7, 8), na 2 jsou jen vodorovné rýhy a na 2 jednoduchá vlnice a vodorovné rýhy. 
Podařilo se též slepit větší část nezdobené výdutě z hrnce s klenutým dnem (pd 
11 cm; pv 25 cm; zach. v 16 cm; obr. 9:5); další celé dno je rovněž klenuté (pd 
8 cm; obr. 9:6) a 3 fragmenty z den jsou neurčitelné.

OBJEKT 22 (val XIV/1975, pod. hradbou; obr. 10:1 )
Ležel na 20.—21. m řezu, v hloubce 180 cm, přímo pod hradbou. Obdélníkovitá jáma 
se zaoblenými rohy, se slabě zešikmenými stěnami a s rovným dnem (d 100 cm, 
š 65 cm, hl 4 cm), vyplněným z větší části velkou kůlovou jamou (p 40 cm, hl 15 cm), 
která mohla souviset s konstrukcí vnitřní dřevěné stěny hradby a objekt zřejmě 
porušovala. Stratigrafie naznačuje, že objekt je předvelkomoravský. — V jeho zá
sypu se našla jedna zvířecí kost a 3 střepy (1).

1. Jediný střep byl zdoben pásem rýh a neumělou hřebenovou vlnicí (obr. 10:2). 
Ostatní byly nezdobené.

OBJEKT 23 (val XIV/1975, pod hradbou; obr. 10:3)
Ležel na 18. m řezu, v hloubce 2 m, těsně při SZ profilu. Původně se jevil jako část 
obdélníkovité skvrny (d 57 cm, š 65 cm), ale po vybrání 10—12 cm zásypu se 
ukázalo kruhové hrdlo (p 60 cm) obilnice hruškovitého profilu (hl 75 cm, max. š. 
100 cm). Její zbytek byl zachycen v roce 1976 v sousedním řezu XV. — Ve výplni 
byly 4 zvířecí kosti a 12 střepů (1).

1. Z nalezených střepů byly dva zdobené, jeden neumělými hřebenovými vlnice
mi a pásy rýh (obr. 10:4), druhý hřebenovou klikatkou (obr. 10:5). Ze 4 den jsou 
dvě rovná, jedno klenuté a dvě jsou na vnějším obvodu rozšířená.

OBJEKT 25 (LŠ 1974, В 65/66—64/65; obr. 11:1; tab. 11:3, 4)
Zemnice téměř čtvercového tvaru (délka stěn: SZ a JZ 200 cm; SV 190 cm; JV 
206 cm) orientovaná rohy к SZS, JVJ, JZJ se vyrýsovala na žlutošedém podloží 
v hloubce 75 cm šedým až šedočerným zásypem s kousky mazanice, střepy a pře- 
pálenými kameny; v SZ rohu vystupoval kamenný obklad otopného zařízení. V SZ 
stěně byl výklenek (d 102 cm, š 18 cm) u západního rohu; podobný výklenek (d 
104 cm, š 32 cm) byl i u jižního rohu v JZ stěně; jeden z nich zřejmě označoval 
vchod. Stěny byly mírně zešikmené, dno rovné (14 cm pod úrovní podlaží). Vyrý- 
sovalo se v něm 8 kůlových jamek, z nichž К 1 (oválná, šikmo zahloubená, p 
20 X 24 cm; hl 30 cm) v polovině JZ stěny а К 2 (kruhová, p 14 cm, hl 5 cm) v po
lovině SV stěny zůstaly po sochách nesoucích hřebenovou vaznici střechy. Další 
jamky byly drobnější (K 3: zahrocená; p 9 cm; К 4: p 18X12 cm, hl 9 cm; К 5: 
p 8 cm, hl 7 cm; К 6: p 12 cm, hl 7 cm; К 7: p 7 cm, hl 8 cm; К 8: p 8 cm, hl 8 cm) 
a nacházely se podél SV a JZ stěny; zůstaly zřejmě po kůlech držících obložení 
stěn. Další tři jamky (K 9: p 19X25 cm, hl 10 cm; К 10: p 21 cm, hl 4 cm; К 11: 
p 23 cm, hl 3 cm) vně rohů zemnice (20—30 cm od nich) tvořily zřejmě hlavní 
oporu stěn na vnější straně.

V severním rohu se nacházely na ploše 76X31 cm zbytky ohniště; vlastní tope
niště (31X42 cm) tvořené propálenou mazanicí bylo obloženo na kratších stranách 
silně propálenými kameny, z nichž část byla roztažena směrem к jihu.

Ve výplni se našlo 6 zvířecích kostí, 7 kusů mazanice, přeslen (1), horní část 
nádoby (2), jejíž zlomky ležely jižně od ohniště a ve východním rohu, a 55 střepů (3).

1. Šedavý dvoukónický kamenný přeslen (p 3,1 cm; v 2,2 cm; p otvoru 1 cm), 
zdobený v horní části vodorovnou rýhou, jednoduchou nepravidelnou vlnicí a dvojicí
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rýh, ve spodní části nepravidelnou vlnicí, dvojicí rýh a další nižší vlnicí; část zá
kladny je odražena. (Inv. č. 105305; obr. 3, 3a; tab. VIII:12.)

2. Horní část nezdobeného soudkovitého hrnce s téměř kolmým zaobleným okra
jem se slabými stopami po obtáčení a s poněkud nepravidelnou výdutí. V hlíně je 
písek a kaménky. Povrch je hlazený, jemně drsný. Tmavošedá, uvnitř nahnědlá. 
Uvnitř jsou vodorovné stopy po válečcích. Špatně vypálen. Slepen a z 1/3 doplněn. 
Zach. v 17,2 cm; po 14,2 cm; pv 18,4 cm; obr. 11:2; tab. VH:1.

3. Z dalších střepů je jeden okrajový, kuželovité seříznutý, s obvodovými záseky 
(obr. 11:4), tři střepy jsou zdobené hřebenovými vlnicemi (obr. 11:5, 6) u dvou znač
ně vyspělými, jeden střep je zdoben šikmými a vodorovnými svazky rýh (obr. 11:7), 
tři jen hřebenovými rýhami. Čtyři dna jsou slabě klenutá, z toho jedno celé (pd 
10 cm, obr. 11:9), další rovné s otisky rýh, uvnitř vypouklé (obr. 11:8). Ostatní ne
zdobené střepy byly vesměs silnostěnné, některé hrubozrnné, většina s hladkým 
povrchem.

OBJEKT 26 (LŠ 1974, В 67/68—63/64; obr. 12:1; tab. IV:6)
Oválná jáma (319X117 cm) s šikmými stěnami a s vanovitým dnem (hl 18 cm), 
v němž se u SZ okraje jevila kůlová jamka (p 20X13 cm, hl 4 cm). Vyrýsovala se 
v hloubce 58 cm na žlutošedém jílovitém podloží jako sytě černá skvrna prostouplá * 
na povrchu drobnými vápencovými kameny. Vedle nich obsahoval sazovitý zásyp 
zrnka mazanice, uhlíky, 100 zvířecích kostí, fragmenty ulit, větší kus mazanice, 14 
zlomků pražnice, ocílku (1), brousek (2) a 62 střepů (3).

1. Železná ocílka s rameny obloukovitě zahnutými к trojúhelníkovitě zesílenému 
středu. D 7,8 cm; max. š 2,4 cm; inv. č. 105463; obr. 12:2; tab. VIII:7.

2. Lichoběžníkovitý zlomek plochého kamenného brousku. D 5,8 cm; max. š 3,3 cm; 
síla 1,1 cm; inv. č. 105462; obr. 12:3; tab. VIII:16.

3. Mezi střepy bylo 8 zaoblených okrajů (obr. 12:4, 5). Z 11 zdobených střepů 
patřily tři к jedné dvoukónické nádobě zdobené řadami šikmých svazků rýh oddě
lených vodorovnými pásy (obr. 12:12; tab. VII:5). Další 3 střepy byly zdobeny šik
mými hřebenovými vpichy (obr. 12:8—10), jedním pásem kolmo řazených vpichů 
lemovaných oboustranně vodorovnými pásy rýh (obr. 12:7), 2 hřebenovými vlnicemi 
a vodorovnými rýhami (obr. 12:6), na 2 střepech byly pouze rýhy. Ze 3 den byla 
2 klenutá, z toho jedno (pd 9,8 cm) značené plastickým mezikružím (obr. 12:11) 
a jedno rovné s hrubými otisky naspodu.

OBJĚKT 28 (LŠ 1974, В 68/69—64/65; obr. 13:1; tab. 11:5, 6)
Zemnice lichoběžníkovitého tvaru se zaoblenými rohy a se stěnami orientovanými 
S-J a V-Z (délka stěn: S 270 cm, J 305 cm, V 283 cm, Z 285 cm), s rohy směřují
cími к vedlejším světovým stranám. Vyrýsovala se na šedožlutém jílovitém podloží 
v hloubce 50 cm velmi slabým šedohnědým odstínem, pouze ve středu (zhruba 1 m 
od okrajů) se jevilo šedé popelovité probarvení s uhlíky a zrnky mazanice; v SV 
rohu vystupovaly ze zásypu drobné kameny otopného zařízení. Na jižní straně, při 
JZ rohu — diagonálně proti otopnému zařízení — vytváří stěna obloukovitý výkle
nek (90X40 cm) patrně v místě vchodu. Po vybrání se ukázaly šikmé stěny a v pod
statě rovné dno v hloubce 34—38 cm pokryté popelovitou udusanou vrstvičkou 
(síla 3—5 cm), do níž byly zašlapány střípky a uhlíky. Ve východní polovině na ní 
ležely kameny z destruovaného otopného zařízení. V SV rohu byla ponechána jílo- 
vitá stolice o rozměrech 120 X 75 cm, vyvýšená 10—15 cm nad dno zemnice; na ní 
byly podél SV rohu umístěny drobnější kameny. Jižně od ní se při stěně nacházela 
do červena propálená oválná ploška (44X28 cm), lemovaná kameny velikosti pěsti. 
Výraznější skupina kamenů se nacházela ještě jižněji a jejich menší skupina byla 
v JZ rohu. Na všech místech byla značná část kamenů přepálených, což svědčí o tom, 
že pocházely z otopného zařízení. Není jasné, zda šlo o kamennou pec, nacházející 
se na hlinité stolici v SV rohu s otevřeným ohništěm jižně od ní, nebo zda pec
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stála přímo nad propálenou ploškou jižně od stolice. Po úplném začištění dna se 
před výklenkem při JZ rohu objevila oválná zahloubenina (100X60 cm, hl 14 cm) 
а к JV rohu přiléhala téměř čtvercovitá zahloubenina (150X150 cm; hl 4—5 cm), 
vyplněná černou uhlíkovitou vrstvou. Dále se ve dně vyrýsovalo 21 drobných ků
lových jamek (p 4—10 cm, hl 3—14 cm), a to zejména při diagonále SV-JZ; netvoří 
žádný pravidelný půdorys. Větší kůlová jamka (p 21 cm, hl 17 cm) byla zachycena 
ve středu jižní strany a mohla souviset se sochou, další jamka (p 22 cm, hl 17 cm) 
byla zahloubena šikmo do jižní stěny poblíž JV rohu. — Ve výplni se našlo 24 zví
řecích kostí, 10 kusů mazanice, uhlíky, šipka (1) a 218 střepů (2, 3).

1. Železná trojbřitá šipka s trnem. D 6,5 cm; inv. č. 105693; obr. 13:8; tab. VIII:10.
2. Několik střepů z hrubě modelované misky se slabě vydutými stěnami a se za

obleným mírně zataženým okrajem. Po 15 cm; pv 16 cm; Inv. č. 105568; obr. 13:3.
3. Z 15 okrajových střepů jsou 3 s mírně vyhnutým a vodorovně seříznutým 

okrajem (asi z jedné nádoby o po 14 cm; obr. 13:2), 12 okrajů je zaoblených (asi 
z 6 nádob), z toho jeden je zdoben vodorovnými rýhami (obr. 13:6), jiný značně 
vyhnutý zdobí fragment hřebenové krokvice (obr. 13:7). Ze 44 zdobených střepů je 
5 z jedné nádoby zdobené dvojicemi hřebenových vlnic oddělených pásy rýh (obr. 
13:10), 5 střepů z další nádoby zdobené střídavě hřebenovými vlnicemi a rýhami 
(obr. 13:11), střep zdobený hřebenovou vlnicí a obloučky (obr. 13:4), střep zdobený 
třemi pásy hřebenových vlnic (obr. 13:13), 2 střepy zdobené svislými a vodorov
nými svazky rýh (obr. 13:5, 9) a zbytek tvoří drobnější fragmenty z různých 
nádob se zbytky liniové a vlnicové výzdoby (obr. 13:12, 14, 15). Z 11 den je 
7 rovných (pd 7,5 cm; 3X pd 9 cm; 10 cm; 12 cm), 3 klenutá (pd 8 cm; 11,5 cm) 
a jedno dno je nerovné a má obvodový výstupek. Ze 147 nezdobených střepů je 
převaha silnostěnných, s drsným pískem a kaménky, s vyhlazeným povrchem 
a s vrstvami na lomu.

OBJEKT 31 (LŠ 1974, В 68—65/66; obr. 14:1; tab. IV:2)
Sestával z lichoběžníkovité jámy, do níž se zahlubovala obilnice (obj. 31a) a z ovál
né jámy ležící v těsné blízkosti. Není vyloučeno, že s ním souviselo 8 kůlových 
jamek, jejichž spojnice vytvářely obdélníkovitý půdorys (470 X 375 cm), v němž byly 
uvedené jámy uzavřeny (obr. 2). Lichoběžníkovitá jáma (280X135—160 cm), orien
tovaná delší osou SZ-JV, s mírně zešikmenými stěnami a s dnem svažujícím se od 
okrajů ke středu jižní strany (hl 10—15—30 cm), kde se rýsovala tmavá oválná 
skvrna — obilnice.

Obilnice oválného půdorysu (110X94 cm), orientovaná delší osou JZ-SV, se rý
sovala ve výplni lichoběžníkovité jámy již v úrovni podloží (zřejmě ji narušila). 
Průřez obilnice byl hruškovitý; 20 cm nad dnem měřila 112X126 cm; dno bylo 
mírně mísovité v hloubce 70 cm. V západní části dna byla kůlová jamka (p 30 cm, 
hl 20 cm).

Oválná jáma (p 100X70 cm) se stěnami mírně zešikmenými a s rovným dnem 
(hl 6—10 cm). Na povrchu byly drobné kameny a velký brousek. Oválná jáma le
žela asi 10 cm severozápadně od lichoběžníkovité.

Rozměry kůlových jamek vymezujících obdélníkovitou plochu kolem popsaných 
jam: К 1 — p 35 cm, hl 6 cm; К 2 — p 50 X 30 cm, hl 10—15 cm; КЗ — p 50 cm, 
hl 10 cm; К 4 — p 37 cm, hl 10 cm; К 5 — p 29 X 32 cm, hl 8 cm; К 6 — p 36 cm, 
hl 15 cm; К 7 — p 30 cm, hl 5 cm; К 8 — p 18 cm, hl 7 cm.

V zásypu zahloubených částí obj. 31 a 31a bylo vedle drobných kamenů 8 zví
řecích kostí, 1 kus mazanice, 2 zlomky pražnice, uhlíky, brousek (1) a 24 střepů (2).

1. Velký kamenný brousek v podobě trojbokého jehlanu; dvě delší plochy pláště 
a jedna menší plocha při základně byly konkávně vyhlazeny broušením. D 27 cm; 
max. š 7 cm; v 4,5 cm; inv. č. 105958; obr. 14:5; tab. VIII:18.

2. Ze 3 okrajových střepů jsou všechny vyhnuté a zaoblené (obr. 14:3); jeden
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z nich je zdoben na vnitřní straně hřebenovou vlnicí a na okrajovém zaoblení 2 pa
ralelními liiiiemi. Z 6 zdobených střepů pocházejí 3 z jedné nádoby zdobené hřebeno
vým pásem a svilslými svazky rýh (obr. 14:4); další 3 střepy jsou zdobeny hřebenový
mi vlnicemi, většinou neumělými (obr. 14:2). Ze 2 den je jedno rovné a druhé 
klenuté.

OBJEKT 40 (LŠ 1974, В 69—63; obr. 15:1)
Oválná jáma (d 200 cm, š 130 cm) orientovaná delší osou ve směru JZ-SV se jevila 
na světle hnědém hlinitém podloží tmavošedým až hnědočerným zásypem řídce pro
nášeným drobnými kameny. V zásypu se od hloubky 15 cm začaly objevovat uhlíky, 
které se koncentrovaly u dna. Po vybrání měl objekt mírně zešikmené stěny přechá
zející obloukovitě v rovné dno (hl 28 cm). Na něm se v ZJZ části našly střepy 
z velkého hrnce (1). Jinak bylo v zásypu 62 zvířecích kostí, kus mazanice, uhlíky 
a 145 střepů (2).

1. Nezdobený vejčltý hrnec s krátkým téměř kolmým a kuželovité seříznutým 
okrajem, s výdutí v horní části široce rozevřenou, s dnem odsazeným, silně zúženým 
a slabě klenutým. V hlíně písek a kaménky. Povrch vyhlazený, místy drsnější plo
chy. Hnědý až šedohnědý, v horní části tmavší. Vyroben nálepem, uvnitř má svislé 
stopy po shlazování válečků. Dobře vypálen. Slepen a asi z 1/6 doplněn. V 23,2 cm; 
po 20 cm; pv 22,7 cm; pd 10,5 cm; obsah 4,8 litru; inv. č. 113253; obr. 15:3; tab. 
VI:4.

2. Všechny střepy jsou nezdobené z nádob hotovených v ruce. Z 8 okrajů je 6 kol
mých a vodorovně seříznutých (obr. 15:2, 7—9), jeden kuželovité seříznutý (obr. 
15:6) a jeden zaoblený (po 24 cm; obr. 15:4). Z 6 den jsou čtyři mírně klenutá 
(z nich jedno nápadně masívní), jedno nerovné a poslední blíže neurčitelné.

OBJEKT 43a (LŠ 1974, В 71—59; obr. 16:1; tab. V:5, 6)
Šlo o úsek obdélníkovité jámy (d 70 cm, š 80 cm; zbylá část byla prouzkoumána 
v roce 1978) orientované delší osou ve směru JZ-SV stejně jako sousední objekt 43. 
Vyrýsoval se na světle hnědém hlinitém podloží v hloubce 60 cm tmavošedým zá
sypem, z něhož vyčníval shluk kamenů na ploše 50 X 40 cm. Po vybrání zásypu se 
ukázaly šikmé stěny a rovné dno (hl 10 cm). — V zásypu byly vedle zmíněných 
kamenů, mezi nimiž se nacházely i 2 zlomky svoru patrně ze žernovu, zvířecí kost 
a 21 střepů (1).

1. Všechny střepy byly nezdobené a pocházely z nádob vyráběných v ruce. Vý
razný je zejména zlomek dvoukónické výdutě (obr. 16:5). Ze 4 zlomků den bylo jedno 
masívní rovné s táhlými stopami prstů uvnitř (obr. 16:4) a 3 zlomky slabě klenuté 
(obr. 16:3), z toho jedno s výrazným odsazením a s masívní stěnou (obr. 16:2).

OBJEKT 48 (LŠ 1974, В 72—58; obr. 16:6; tab. V:4)
Lichoběžníkovitá jáma (d 130 cm, š 60—73 cm) orientovaná delší osou ve směru 
ZJZ-VSV, s kolmými stěnami a s rovným dnem (hl 5—7 cm). V tmavošedém zá
sypu, který se vyrýsoval na světlehnědém jílovitém podloží, se našlo 12 střepů (1).

1. Ze střepů byl jeden z velké nádoby s obsahem hrubšího písku a slídy v hlini
tém těstě, s okrajem značně vyhnutým, kuželovité seříznutým, zdobeným hřebeno
vými vpichy a na výduti hřebenovými vlnicemi (po 30 cm; obr. 16:7; tab. VII:6). 
Další 2 střepy byly zdobeny neumělými hřebenovými vlnicemi a jeden z nich ještě 
pásem vodorovných rýh. Zachoval se též fragment rovného dna s obvodem zvýraz
něným rýhou. Z nezdobených střepů lze 2 slepit s primitivně zdobeným střepem, 
ostatní jsou poměrně tenkostěnné, oboustraně hladké, většinou zřejmě starohradištní.

OBJEKT 50 (LŠ 1974, В 70—66; obr. 17:1; tab. 111:1, 2)
Zemnice lichoběžníkovitého tvaru se zaoblenými rohy, se stěnami orientovanými 
V-Z, S-Z (jejich délka: S 340 cm; J 300 cm; V 270 cm; Z 300 cm) a s rohy směřu
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jícími к vedlejším světovým stranám. Severní a západní stěna byly prohnuty vně, 
na JZ roh navazoval kruhový obrys (p 46 cm) a u SV rohu byla zjištěna kůlová 
jamka (p 20 cm, hl 14 cm). Zemnice se vyrýsovala v hloubce 50—60 cm na světle
hnědém hlinitém podloží hnědavým zásypem, poměrně těžko odlišitelným od podloží. 
Po vybrání zásypu, jehož spodní část v síle asi 7 cm byla temněji zbarvena a obsa
hovala více uhlíků, se ukázaly slabě zešikmené stěny; v západní polovině jižní 
stěny se objevil 10—15 cm široký stupeň signalizující snad místo vchodu. Dno 
se nacházelo v hloubce 13—35 cm a sklánělo se směrem к JV rohu. Asi uprostřed 
delších stran byly mohutné kůlové jámy po sochách (severní — p 40 cm, hl 18 cm — 
byla utěsněna kamenen; jižní — p 30 cm, hl 55 cm — byla posunuta na 110 cm 
od JV rohu). Po začištění dna se při západní stěně jevila větší skvrna uhlíků na 
ploše asi 0,5 m2. Dále se zhruba podél spojnice sochových jam objevilo 5 drobných 
kůlových jamek (p asi 10 cm, hl 5—7 cm). Jedna větší jamka (p 14 cm, hl 15 cm) 
byla z JZ rohu kamenné destrukce pece a jižně od ní byly dvě jamky (p 16 cm, 
hl 10—12 cm).

V SV rohu byly na obdélníkovité ploše (140 X HO cm) rozhozeny přepálené ka
meny velikosti pěsti silně promíšené střepy a kousky mazanice. Po jejich odstranění 
se asi ve středu destrukce objevila propálená mazanicová vrstva obdélníkovitého 
tvaru (40X50 cm, síla 4—5 cm), zahloubená asi 5 cm pod úroveň dna; šlo zřejmě 
o vlastní topeniště kamenné pece. Bylo lemováno drobnými kůlovými jamkami (p 
4—8 cm, hl 3—15 cm), představujícími patrně pozůstatky po pomocné dřevěné kon
strukci pece. — V dotyku s JZ rohem zemnice se již v úrovni podloží rýsovala 
kruhová skvrna (p 46 cm); při jejím vybírání se ukázalo, že se směrem dolů kuželo
vité rozšiřovala až do hloubky 30 cm. Ve výplni byly propálené kusy hlíny a uhlíky 
a stěny byly v síle 10—15 cm propáleny. Šlo tedy zřejmě o pícku vytesanou v pod
loží. Dno pícky vyložené drobným štěrkem (p 2 cm) vybíhalo lalokovitě do dna 
objektu 50, takže vytvářelo osmičkovitý útvar (d 80 cm, max. š 70 cm). V laloku 
ležícím uvnitř obj. 50 ležely dva velké ploché kameny (d 15—20 cm); třetí se 
nacházel asi 60 cm od pícky směrem dovnitř objektu. Po vybrání kamenů ze dna 
se ukázalo, že vrstva hnědavé hnily s uhlíky a s přepálenou mazanicí o mocnosti 
10—15 cm se rozšiřuje na všechny strany až do kruhového průměru 116 cm; nad 
ní byl žlutý jílovitý terén. Šlo tedy o nízkou kopulovitou pec vytesanou v podloží, 
s otvorem v horní části.

Nálezy byly v zásypu rozmístěny ponejvíce při dně a největší koncentrace byla 
v prostoru destruované kamenné pece v SV rohu. Celkem bylo získáno 29 zvířecích 
kostí, 14 kusů mazanice, 2 zlomky pražnice, uhlíky, zlomek hřebene (1), jedna celá 
(2) a 6 větších částí nádob (3—8) a 142 střepů (9).

1. Zlomek dvoustranného trojdílného kostěného hřebene. Střední část má obdél
níkovitý tvar, pouze rohy jsou zaobleny. Bočnice jsou jednostraně vyklenuté; jsou 
zdobeny skupinami příčných rýh při nýtech (zachyceny dva otvory); na okrajích jsou 
zářezy vzniklé při vyřezávání zubů. Zach. d 4,2 cm; š uzubené částí 3,3 cm; š boč
nice 1 cm; obr. 17:10, 10a; tab. VIII:2.

2. Nezdobený vejčitý částečně deformovaný hrnec s vyhnutým a zaobleným okra
jem, s hrbolkovitou výdutí, s dnem místy odsazeným a slabě klenutým. V hlíně 
písek a kaménky, povrch potažený jemnější vrstvičkou, hladký, ale hrbolkovitý. Je 
světlešedý s tmavšími skvrnami. Vyroben nálepem, poměrně dobře vypálen. Slepen 
a asi z 1/5 doplněn. V 13,4 cm; po 9,6 X H cm; pv 12,5X12,9 cm; pd 7,1 X 7,7 cm; 
obsah 0,86 1; inv. č. 115653 aj.; obr. 18:1; tab. VII:2.

3. Téměř úplný profil vejčitého hrnce s vyhnutým a zaobleným okrajem, s po
někud nepravidelnou výdutí. Není vyloučeno, že к němu patří dno na obr. 18:7, od
povídající uvedenému hrnci proporcemi, nelze ho však s ním slepit. Je neuměle 
zdoben třemi pásy rýh, mezi nimiž jsou dvě hřebenové vlnice. V hlíně je drobný 
písek a kaménky. Povrch je přetažen jemnější vrstvičkou, místy proniká drsná 
struktura střepu. Je šedohnědý, místy má načervenalé skvrny. Vyroben nálepem,
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okraj obtáčen. Dobře vypálen. Asi z poloviny doplněn. Zach. v 16,5 cm; po 13,5 cm; 
pv 16 cm; inv. č. 115551; obr. 18:6; tab. VII:3.

4. Spodní část vejčité nádoby s pravidelnou výdutí a se slabě odsazeným rovným 
dnem. Zachována část výzdoby, sestávajíc! z neuměle ryté hřebenové vlnice mezi dvě
ma vodorovnými pásy rýh. V hlíně je písek a kaménky. Povrch je vyhlazený, na lomu 
3 vrstvy. Na povrchu šedohnědá, uvnitř černá. Zach. v 15,5 cm; pd 8,5 cm; inv. č. 
115676 aj.; obr. 18:5; tab. V1I:8.

5. Spodní část vejčité nádoby s vně rovným a uvnitř zaobleným dnem, s nepra
videlnou výdutí, na níž se zachoval pás vodorovných rýh a část nepravidelné hřebe
nové vlnice. Zach. v 17 cm; pd 8,5 cm; inv. č. 115594 aj.; obr. 17:6.

6. Horní část nezdobeného poměrně tenkostěnného hrnce se silně zúženým hrdlem 
a s kulovitou výdutí. Okraj vyhnutý, kuželovitě seříznutý a zdobený záseky. Po 
12 cm; pv 17 cm; inv. č. 115600 aj.; obr. 18:4.

7. Horní část obtáčeného nezdobeného hrnce s vyhnutým a zaobleným okrajem 
a soudkovitou výdutí. Po 16 cm; pv 18 cm; Inv. č. 115655—6; obr. 18:2.

8. Horní část kónického silnostěnného hrnce se slabě vyhnutým a zaobleným 
okrajem; po 16 cm; pv 17 cm; inv. č. 115657; obr. 18:3.

9. Z dalších 10 zaoblených okrajových střepů pochází 9 patrně z jedné nádoby 
a jeden je zdoben hřebenovými pásy a vlnicemi [obr. 17:2). Z 19 zdobených střepů 
je 7 silnostěných zlomků z jedné nádoby zdobeno neumělými vlnicemi a rýhami (obr. 
17:5), další 4 z jiných nádob nesou stejnou výzdobu, 5 poměrně tenkostěnných střepů 
pochází z další nádoby zdobené povlovnými hřebenovými vlnovkami mezi vodorov
nými rýhami (obr. 17:3, 4), jeden střep je zdoben vysokou hřebenovou vlnicí pře- 
sekávanou 2 rýhami (obr. 17:7), na 2 byly jen vodorovné rýhy. Ze 14 den (1 na celé 
nádobě, 3 celá, 3 větší části) byla 2 klenutá a 12 rovných, z toho jedno silně od
sazené (obr. 17:8) a jiné naspodu hrbolaté a uvnitř klenuté, z hlíny promíšené 
kaménky (pd 13 cm; obr. 18:8).

OBJEKT 63 (LŠ 1974, В 74—59; obr. 16:8; tab. 111:3; V:1 )
Obdélníkovitá jáma se zaoblenými rohy (215X130 cm) a s delší osou orientovanou 
SZ-JV. Po vybráni zásypu se ukázaly strmé stěny, které přecházely zaobleně ve va- 
novité dno nacházející se v hloubce 25 cm. V JV části bylo dno narušeno drobnými 
jamkami vzniklými snad činnosti hlodavců. — V hnědošedém kompaktním zásypu 
byly nalezeny 2 zvířecí kosti, 4 kusy mazanice, náušnice (1) a 52 střepů (2).

1. Bronzová kroužkovitá náušnice z kulatého drátu s nedovřenými konci. 
P 13 X 16 mm; inv. č. 116590; obr. 16:9; tab. VIII:4.

2. Jediný okrajový střep byl mírně vyhnutý a kuželovitě seříznutý (po 14 cm; 
obr. 16:10). Z 10 zdobených střepů byly 2 ornamentovány drobými dvojnásobnými 
vlnicemi a dvojitou vodorovnou čarou (obr. 16:12), jeden černý slídnatý s výrazně 
odsazeným hrdlem je zdoben 2 řadami šikmých vpichů (obr. 16:13), 6 střepů je zdo
beno hřebenovými vlnovkami (obr. 16:11), doplněnými někdy pásem rýh, jeden 
střep z dvoukónické nádoby je zdoben jen pásem rýh (obr. 16:14). 5 fragmentů den 
pocházelo ze 3 nádob s rovnými dny (pd 8, 9, 11 cm; obr. 16:15—17).

OBJEKT 66 (LŠ 1974, В 74—59; obr. 19:1; tab. 111:3, 4]
Šlo o destrukci kamenné pece v SV rohu mělce zahloubeného obydli zasahujícího 
do sousedních čtverců dosud nezkoumaných. Destrukce byla zachycena již v hu
musu, 10—17 cm nad podložím; měla přibližně trojúhelníkovitý tvar (d 160 cm, 
š 110—115 cm) a sestávala z drobných kamenů (d 5—10 cm), mezi nimiž byly 
ojedinělé zlomky keramiky (tab. 111:4). Po odstraněni kamenů se objevil propálený 
výmaz vlastního topeniště obdélníkovitého tvaru (45 X 52 cm) a byl rozlišen roh 
mírně zahloubeného objektu (hl 8 cm) se stěnami orientovanými SZ-JV a JZ-SV. 
V rohu byla kůlová jamka (25X15 cm, hl 28 cm) a další byla jižně od topeniště
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(p 10 cm, hl 11 cm). — Z kamenné destrukce otopného zařízeni pochází 57 zvíře
cích kostí, zlomek mazanice a 15 střepů (1).

1. Ze 2 okrajů byl jeden zaoblený (obr. 19:2), druhý vyhnutý a kuželovité seříz
nutý a níže zdobený dvěma hřebenovými vlnovkami oboustranně oddělenými pásy 
rýh (obr. 19:3). Ze 2 zdobených střepů s hřebenovými vlnovkami a pásy rýh (obr. 
19:4) patřil první к předešlému střepu, druhý byl fragment rovného dna (pd 9 cm).

Poznámka: Kamenná destrukce pece byla porušena velkomoravským kostrovým 
hrobem 18, o ěemž svědčí nálezy kamenů z pece a starohradištní střepy v zásypu 
hrobové jámy.

OBJEKT 68 (LS 1974, В 70—65; obr. 19:5; tab. V:7, 8)
Obdélníkovitá jáma zasahující do neprokopaného čtverce, z níž byl zachycen troj
úhelníkovitý úsek (d 180 cm, š 50 cm, hl 15 cm) s kolmými stěnami a s rovným 
dnem. V jižní části byla ve dně kůlová jamka (p 30X20 cm, hl 45 cm). Výzkum 
objektu dokončen roku 1978.

Z tmavošedého zásypu bylo získáno 6 kusů pražnice a 11 střepů, z nichž 5 bylo 
zdobených, vesměs hřebenovými vlnicemi (obr. 19:7) a na jednom byly ještě svislé 
hřebenové vpichy (obr. 19:6).

OBJEKT 69 (LS 1974, В 70—64; obr. 19:8; tab. V:2)
Obdélníkovitá jáma (229X125 cm), mírně deformovaná, s delší osou směřující od 
JZ к SV, se stěnami pozvolna se sklánějícími ve vanovité dno (hl 13—15 cm). Zásyp 
byl tmavý, humosní a obsahoval ve svrchní partii drobné kameny (d 5 cm). Již na 
povrchu byly patrné dvě kůlové jamky (západní — p 44X30 cm, hl 25 cm; vý
chodní — p 33 cm, hl 30 cm), odlišující se hnědavým zbarvením a narušující okraje 
objektu. Západní jamka obsahovala střepy velkomoravského stáří; obě spolu s dal
šími patří zřejmě к mladšímu kůlovému objektu. — Zásyp objektu obsahoval 16 zví
řecích kostí, 4 zlomky pražnice, mazanici, uhlíky, úštěp (1), zlomky hřebene (2) 
a 27 střepů (3).

1. Pazourkový oštěp trojúhelníkovitého průřezu. D 2 cm; inv. č. 117452; obr. 19:9; 
tab. VII1:5.

2. Čtyři zlomky z oboustranného trojdílného kostěného hřebene. Střední ozubená 
část je obdélníkovitá se zaoblenými rohy (š 3,5 cm, d 2 + 1,6 cm). Zlomky bočnice 
jsou poměrně úzké, jednostranně vyklenuté a oboustranně nesou stopy po zařezávání 
zubů (š 1,2 cm; d 2,6 + 2,3 cm). Inv. č. 117451; obr. 19:10, a, b; tab. VIII:3, 3a.

3. Ze 4 okrajových střepů je jeden silně přehnut, válcovitě seříznut a zdoben 
3 hřebenovými vlnicemi (po 11,5 cm; obr. 19:13; tab. VIII:14), 3 další jsou zaoblené, 
z toho jeden slabě vyhnutý zdobený vodorovnými a svislými rýhami (obr. 19:12). 
Ze 7 zdobených střepů se 3 vyznačují hřebenovými vlnicemi (obr. 19:11), 3 hřebe
novými rýhami a jeden kombinací hřebenových rýh a vlnic. Ze dvou fragmentů den 
jen pouze jeden měřitelný s rovným dnem (pd 9 cm). Z nezdobených střepů je část 
starohradištních, část je asi příměsí mladší.

OBJEKT 70 (LS 1974, В 68—66; obr. 14:6)
Obilnice oválného půdorysu (140 X M5 cm) se rýsovala tmavošedým zbarvením na 
světlehnědém hlinitém podloží. Při vybírání zásypu se v hloubce 18 cm objevilo 
kruhové hrdlo obilnice (p 110 cm), načež se stěny rozbíhaly do stran až na průměr 
120 cm (v hl 50 cm) a pak se opět sbíhaly к zaoblenému dnu (p asi 40 cm v hl 
95 cm). Ve stěnách mezí největší výdutí a dnem se ukázalo celkem 12 drobných 
zahrocených kůlových jamek (p 6 cm; hl 5 cm), zřejmě po kolících upevňujících 
obložení stěn obilnice. — Ve výplni byly 3 zvířecí kostí, uhlíky, úštěp (1) a 12 
střepů (2).

1. Silexový úštěp prizmatického tvaru. D 2 cm; inv. č. 117474; obr. 14:10; tab. 
VIII:6.
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2. Jediný okrajový střep byl mírně vyhnutý a kuželovitě seříznutý (obr. 14:9). 
Tři střepy byly zdobeny neumělými hřebenovými vlnicemi a rýhami (obr. 14:7—8). 
Nezdobené střepy byly silnostěnné, hrubozrnné, na povrchu vyhlazené.

OBJEKT 72 (LŠ 1974, В 68—66; obr. 14:11)
Obilnice hruškovitého půdorysu (100X75 cm) orientovaná delší osou ve směru 
SZ-JV. Po odebrání asi 20 cm výplně se rozlišil schodkovitý výstupek od vlastního 
kruhového hrdla obilnice (p 75 cm); pod hrdlem vysokým zhruba 20 cm se stěny 
začaly rozbíhat do stran až na průměr 90 cm, načež sbíhavé přecházely v mírně 
zaoblené dno (hl 68 cm). Pod největším vydutím, asi 5 cm nad dnem, se táhl pás 
11 drobných kůlových jamek (p 5—6 cm, hl 5—10 cm) vzdálených navzájem 20 až 
30 cm; jsou stopami po kolících, jimiž byla upevněna vystýlka stěn. Výplň byla 
tmavá, bez zvrstvení. Obsahovala ojedinělé drobné kameny, 3 zvířecí kosti, uhlíky 
a 8 střepů (1).

1. Z 8 střepů byly 2 zdobené neumělými hřebenovými vlnicemi a pásy rýh (obr. 
14:12—13) a 6 nezdobených střepů bylo silnostěnných, hrubozrnných, s vyhlazeným 
povrchem.

OBJEKT 103 fSVP 1977, В 61—59/60; obr. 20:1; tab. 111:5)
Mělká lichoběžníkovitá jáma (d 333 cm, š 172—205 cm, hl 12 cm) orientovaná delší 
osou VSV-ZJZ, s mírně zešikmenými stěnami a s rovným dnem. V jižním rohu stál 
na hraně ojedinělý plochý kámen. — Ve výplní se našly fragmenty jedné nádoby (1), 
osm dalších střepů (2) a železný zlomek (3).

1. Velký nezdobený hrnec pražského typu s krátkým kolmým a tupě vodorovně 
seříznutým okrajem, se situlovitým tělem a s odsazeným rovným dnem. V hlíně 
písek a kaménky, na povrchu jemnější vrstva. Vnějšek hnědý, pří okrají našedlý, 
vnitřek v horní pětině hnědý, níže tmavošedý. Zhotoven nálepem. Dobře vypálen. 
Slepen a z poloviny doplněn. V 29,4 cm; po 22,6 cm; pv 26,4 cm; pd 11,5 cm; obsah 
9,7 1; inv. č. 151469; obr. 20:2; tab. Vl:2.

2. Z 8 dalších nezdobených střepů měl 1 mírně vyhnutý a slabě kuželovitě se
říznutý okraj (po 14 cm; tab. 20:3), druhý pochází z rovného masívního dna (obr. 
20:4), třetí z klenutého tenkého dna (obr. 20:5); další jsou z nezdobených výdutí.

3. Prohnutý plochý železný pásek s hranolovltým výčnělkem na jedné straně. 
D 2,8 cm; š 1,5 cm; inv. č. 151477; obr. 20:6; tab. VIII:8.

OBJEKT 104 (SVP 1977, В 59—59/60; obr. 21:1; tab. 111:6)
Lichoběžníkovitá mělká jáma (d 230 cm a 270 cm; š 170 cm; hl 5—15 cm) orien
tovaná delšími stranami ve směru ZSZ-VJV. Stěny jsou nevýrazně zešikmené, dno 
prohnuté, vanovité. S objektem zřejmě souvisely tři kůlové jamky, z nichž prvá 
(p 32 cm, hl 6 cm) protínala JZ stěnu, druhá (p 35 cm, hl 12 cm) ležela u východ
ního rohu a třetí (p 33 cm, hl 28 cm) ležela asi 40 cm od SV strany objektu. — Ve 
výplni objektu se našly 2 zvířecí kostí a 22 střepů (1), v humusu nad objektem 
bylý zlomky celé nádoby (2).

1. Z 22 střepů byly 3 nezdobené okraje, z toho 2 mírně vyhnuté s vodorovným 
seříznutím (obr. 21:5) a zaoblením (obr. 21:4) a jeden silněji vyhnutý a kuželovitě 
seříznutý (obr. 21:6), dále okrajový zaoblený střep zdobený 2 hřebenovými vlnicemi 
a rýhami (tab. 21:3), 2 stejně zdobené střepy z výdutí (tab. 21:7) a 3 zlomky masív
ních rovných den (obr. 21:8), z nichž jedno bylo vně rozšířené. Ostatní poměrně 
tenkostěnné střepy pocházely z nezdobených výdutí.

2. Téměř kulovitý masívní hrnek s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem, s hrbo
latou výdutí a se slabě klenutým dnem. Na celé výduti jej zdobí 3 nepravidelné 
pásy šikmých rýh. V hlíně drsný písek a kaménky vytvářející na jemnějším povrchu 
hrbolky. Vnější strana i vnitřek jeví četné nerovnosti po výrobě nálepem. Hnědavá,
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při okraji a při dně s nádechem do tmavošedá. Dobře vypálena. Slepena a ze 3/4 
doplněna. V 13,1 cm; po 11,8 cm; pv 14.1 cm; pd 7,5 cm; obsah 1,05 1; inv. č. 149725; 
obr. 21:2; tab. VII:4.

OBJEKT 111 fSVP 1977, В 59/60—61/62; obr. 22:1; tab. 11:2)
Lichoběžníkovité nepatrně zahloubené obydlí (d stran 220—315 cm, hl 8 cm), orien
tované rohy ke světovým stranám. Ve východním rohu byly zbytky otopného zaří
zení, z něhož se zachovalo hlinou vymazené topeniště (d 60 cm, š 35—40 cm, síla 
4 cm) obložené drobnými kameny; mohlo však jít i o kamennou pec, neboť část 
kamenů byla odstraněna spolu s kamennou destrukcí opevnění SV předhradí, která 
zemnici překrývala. Při západním rohu byla vybrána mísovitá jáma vejčitého půdo
rysu (d 200 cm; š 110 cm; hl až 60 cm), která však byla bez nálezů, a není vy
loučeno, že šlo o odlišně zbarvenou čočku hlíny v naplaveném podloží. Při sever
ním rohu objektu byla zjištěna kůlová jamka (p 25 cm, hl 5 cm), další dvě (p2 23 cm, 
hl2 16 cm; рз 25 cm, hh 10 cm) ležely asi 10 cm vně západní stěny obydlí a byly 
navzájem vzdáleny 25 cm. — Ve výplni objektu se našlo několik atypických střepů, 
struska a v blízkosti otopného zařízení stál při severní stěně objektu spodek 
hrnce (1).

1. Spodní část nezdobené silnostěnné nádoby se slabě klenutým a mírně odsa
zeným dnem. V hlíně drsný písek a kaménky, na povrchu jemnější vrstva. Hnědavá. 
Zhotovena nálepem a dobře vypálena. Slepena. Zach. v 21 cm; pv 22,4 cm; pd 9,3 cm; 
obsah zach. části 5,3 1; inv. č. 151843; obr. 22:2.

OBJEKT 116 (SVP 1977, В 67—59, pod hradbou; obr. 21:9)
Nacházel se pod čelní kamennou stěnou hradby, v hloubce 100 cm pod dnešním 
povrchem, který byl v tomto místě snížen při recentním průkopu válem. Byla z něho 
zachycena část oválné (?) jámy (d 117 cm, š 33 cm) se šikmými stěnami, které se 
v hloubce 30 cm klenutě rozbíhaly; šlo zřejmě o hruškovitou obilnici, která nemohla 
být v úplnosti prozkoumána, protože zasahovala pod okraj výkopu. — Ve výplni se 
našel železný předmět (1) a 21 střepů (2).

1. Železný předmět sestávající z ploché lichoběžníkovité části s trojúhelníkovitým 
hrotem a z masívního hráněného trnu. U hrotu je excentricky umístěný otvor. 
D 14,5 cm; max. š 1,7 cm; d trnu 8 cm; inv. č. 151924; obr. 21:16; tab. VIII:11.

2. Ze střepů byly 3 vyhnuté obtáčené okraje, z toho dva zaoblené (obr. 21:10, 
12) a jeden kuželovité seříznutý (obr. 21:11). Sedm střepů bylo zdobeno vlasově 
rytými hřebenovými vlnicemi a rýhami (obr. 21:13, 14). Jeden fragment poměrně 
tenkého rovného dna se zaoblením na vnitřní straně (obr. 21:15). Zastoupení zdobe
ných a nezdobených střepů je zhruba vyrovnané.

OBJEKT 117 (SVP 1977, В 68—58, pod hradbou; obr. 22:3; tab. V:3) 
Nacházel se přímo pod tělesem původní hrady v hloubce 115 cm pod dnešním po
vrchem sníženým v místě recentního průkopu válem. Byl porušen recentní kruhovou 
jámou (obr. 22:3a). — Oválná jáma (d 175 cm, š 70—85 cm, hl 25 cm) se zešik
menými stěnami a s rovným dnem. 12 cm západně od delší stěny objektu se na
cházela jedna kůlová jamka (p 25 cm, hl 7 cm), 8 cm severovýchodně od něj byla 
druhá (p 20 cm, hl 6 cm).

Ve výplni jámy se našlo 11 drobných střepů, podle složení hlíny a úpravy po
vrchu starohradištních až časně slovanských. Jeden byl zdoben tečkami (obr. 22:5), 
jiný pocházel ze slabě prohnutého hrdla (obr. 22:5), ostatní byly atypické.
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Zur frühslawischen Besiedlung 
von Břeclav-Pohansko
ZUSAMMENFASSUNG

Im Areal des großmährischen Burgwalles Břeclav-Pohansko wurden auch Belege 
frühslawischer Besiedlung entdeckt. Es handelt sich um ein Brandgräberfeld mit 55 
Gräbern und um Überreste der frühslawischen Siedlungen Nr. I mit 43 Objekten 
(überwiegend Gruben und Wirtschaftsgebäude) im Bereich des großmährischen Her
renhofes und Nr. II (bisher 34 Objekte) im nordöstlichen Teil des Burgwalles und 
im anliegenden Teil der Vorburg (Abb. 1B). Diese Entdeckungen füllen markant das 
Netz der frühslawischen Besiedlung im südöstlichen Teil der Thaya-Talaue aus. Sie 
wird durch die Siedlung in der Flur „Štogl-Grube“ bei Poštorná und durch die Brand
gräberfelder in der Flur „Predni Čtvrtky“ bei Stará Břeclav und im Wald Trnava 
unweit vom Zusammenfluß der March und der Thaya repräsentiert (Abb. 1A). Die 
vorliegende Studie ist der Veröffentlichung der Funde aus der frühslawischen Sied
lung Nr. II von Břeclav-Pohansko gewidmet.

Von der angeführten Siedlung wurde ein Teil durchforscht, der aus 34 eingetief
ten Objekte bestand: 6 Grubenhäuser (Obj. Nr. 1, 25, 28, 50, 66, 111 — Taf. II; 111:1, 2),
5 Wirtschaftsbauten (Obj. Nr. 4, 6, 31, 103, 104 — Taf. 111:5, 6; IV:1), 8 Getreidegruben 
(Obj. Nr. 5, 6a, 23, 31a, 70, 72, 75, 116 — Taf. IV:3) und 16 Vorratsgruben (6 rechtec
kige, 6 ovale, 4 trapezförmige — Taf. IV:4—6; V:1—6). Zur Siedlung gehörten auch 
wahrscheinlich einige oberirdische Pfostenbauten (z. B. beim Obj. 31 — Taf. IV:2), die 
teilweise zum großmährischen Horizont der hiesigen Besiedlung gehörten (Abb. 24).

Die Grubenhäuser (Abb. 3:1; 11:1; 13:1; 17:1; 19:1; 22:1) waren von geringen 
Ausmaßen (4—12 m2) und deuteten manchmal den Eingang durch eine Nische an; 
Paare von Pfostengruben nach der Tragkonstruktion des Daches sowie die Spuren 
von Wandverkleidung waren nicht immer belegt. Als Heizvorrichtungen dienten 
Steinöfen, ausnahmsweise mit Vierpfostenkonstruktion eines Rauchabzuges, die in 
der nordöstlichen oder nordwestlichen Ecken standen. In einem Falle wurde ein Stein
ofen durch einen Tonofen in der gegenüberliegenden Ecke ergänzt.

Die eingetieften Wirtschaftsbauten (Abb. 5:1; 7:1; 14:1; 20:1; 21:1) haben die 
Fläche von 4 bis 6 m2, verschieden verteilte Pfostengruben und keine Heizvorrich
tungen. Die oberirdischen Wirtschaftsbauten waren wesentlich großer (der Pfosten
bau beim Obj. 31 hatte eine Fläche von 17 m2).

Die Getreidegruben (Abb. 6:1; 7:1a; 10:3; 14:1, 6, 11; 21:9) sind in Pohansko nur 
für die frühslawische Periode typisch; später sind sie nicht belegt. Im Grundriß sind 
sie kreis- oder ovalförmig und sie haben ein typisch birnenförmiges Profil. Es sind 
unter ihnen praktisch nur zwei Größen vertreten, deren Nutzinhalt 1,7 und 3,2 hl 
beträgt; der Inhalt beider Formen ist also Im Verhältnis von zwei zu eins. Sie waren 
in einer Reihe bei den eizelnen Häusergruppen geordnet.

Die übrigen Gruben (Abb. 4:1, 5; 7:9; 8:1; 10:1; 12:1; 14:1; 15:1, 6, 8; 19:5, 8; 22:3) 
dienten überwiegend zu Lagerzwecken; manchmal bezeugen das große Vorratsge
fäße, die darin gefunden wurden. Einige wurden bei verschiedener handwerklichen 
Produktion (der Anwesenheit von Holzkohlenstücken, Öfen usw. nach zu urteilen) 
angewandt.

Die Keramik überwiegt im Inventar der Siedlung sehr markant. Es sind aber nur
6 vollständige Gefäße erhalten geblieben, und es ist gelungen, 20 Oberteile und 6 
Unterteile der Gefäße zu rekonstruieren. Die Tonmischung enthält grobe Sandkörn
chen und vereinzelt auch Steinchen, die Oberfläche ist aber immer durch eine feine 
Tonschicht überzogen. Die gesamte frühslawische Keramik wurde prinzipiell in freier
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Hand erzeugt, nur ein geringer Teil der unverzierten Formen und die Mehrzahl der 
verzierten Gefäße ist im Oberteil nachgedreht. Die Randlippen sind bei den unver
zierten Töpfen senkrecht oder leicht nach außen ausgeladen, mit waagerecht oder 
schräg abgeschnittenen Abschlüssen; an der verzierten Keramik sind die mehr aus
gelegt und am Abschluß abgerundet. Die Böden sind vorwiegend auf der Außenseite 
flach oder leicht gewölbt, auf der Innenseite flach oder abgerundet, im ganzen be
trächtlich massiv, oft mit angedeuteter ringartiger Verengung oder Verbreitung am 
Rand. Ein ziemlich großer Teil der frühslawischen Keramik aus der Siedlung II ist 
unverziert; ein einziges Verzierungselement bilden einigemal die Einkerbungen auf 
den Randabschlüßen (Abb. 11:4; 18:4). Die Verzierung der dekorierten Keramik wurde 
konsequent mit einem kammartigen Gerät eingeritzt. Hauptverzierungselemente bilden 
Linienbänder, mehrzeilige Wellenbänder, Kammstriche und Kammstiche, die in ver
schiedenen Kombinationen variieren. Das Dekor ist einerseits sehr primitiv (Abb. 
9:1, 7, 8; 13:4—15; 18:5, 6), ein andererseits jedoch in schon sehr entwickelter Form 
(Abb. 7:10; 19:3, 4, 13) durchgeführt. Es erscheinen auch ein Kasettenornament (Abb. 
5:5; 9:9), schräge Kammstriche (Abb. 9:2; 12:12), Zickzacklinien (Abb. 21:14). For
menmäßig ist die unverzierte Keramik durch Töpfe (Abb. 3:5; 4:6; 5:4; 11:2; 15:3; 
18:1—4; 20:2; Taf. VI), einen Kumpf (Abb. 13:3) und einen Teller (Abb. 4:7) vertre
ten. Die verzierte Keramik ist topfartig (Abb. 8:2; 9:1, 9; 18:5, 6; 19:3, 13; 21:2; Taf. 
VII); nur ein Stück hat die Gestalt einer breiten topfartigen Schüssel (Abb. 5:5).

Lehmwannenreste befanden sich fast in allen Wohn- und Wirtschaftsobjekten. Sie 
stammten aus 0,5—1 m langen Exemplaren. Zumeist waren sie aus grobem, mit Stroh 
und Spreu durchmischtem Lehm hergestellt, nur im Obj. 28 war ein Fragment aus 
hart gebranntem gutem Ton.

Von Steingeräten wurden ein Mühlstein, 4 Schleifsteine (Abb. 8:7; 12:3; 14:5; 
Taf. VIII:16—18), 2 bikonische verzierte Spinnwirtel (Abb. 5:3; 11:3; Taf. VIII:12—13) 
und 2 Feuersteine (Abb. 14:10; 19:9; Taf. VIII:5, 6) gefunden.

Knochengegenstände werden durch drei Kammfragmente repräsentiert, die eine 
gewisse Stütze für eine absolute Datierung boten. Das Kammbruchstück aus dem Obj. 
6a (Abb. 7:8; Taf. VIII:1) stammt aus einem einreihigen Dreilagenkamm mit leicht 
gewölbtem Rücken, der auch unter dem langobardischen Denkmalgut in Mähren vor
kommt und das Jahr 600 nicht überschreitet. In den Obj. 50 und 69 wurden Bruch
stücke von zweireihigen Dreilagenkämmen (Abb. 17:10; 19:10; Taf. VIII:2, 3) gefun
den, die eine breite zeitliche Spannweite haben, aber mit Rücksicht darauf, daß im 
Obj. 50 gemischte frühslawische Keramik vorkommt, ist es möglich, das betreffende 
Stück an das Ende des 6. oder den Anfang des 7. Jahrhunderts einzureihen, wogegen 
das Exemplar aus dem Obj. 69 mit entwickelter verzierter Keramik in einen wesent
lich späteren Zeitabschnitt gehören wird.

Metallgegenstände sind wie in allen frühslawischen Siedlungen selten und sie 
bestätigen nur die Datierungaussage der Keramik oder sie sind damit nicht in Wider
spruch. Die dreiflügelige eiserne Pfeilspitze (Abb. 13:8; Taf. VIII:10) aus dem Obj. 28 
mit gemischter Keramik stellt ein geläufiges Inventar der slawisch-awarischen Grä
berfelder des 7.—8. Jahrhunderts dar, obwohl ihr älteres oder späteres Vorkommen 
nicht auszuschließen ist. Auch der pfeilartige Eisengegenstand aus dem Obj. 116 
(Abb. 21:16; Taf. VIII:11) ist der Speerspitze des 2. Viertels des 7. Jahrhunderts aus 
Dessau-Mosigkau ähnlich. Der eiserne Feuerstahl (Abb. 12:2; Taf. VIII:7) vom Obj. 
26 mit gemischter Keramik steht den älteren Formen aus dem 6. Jahrhundert typo- 
logisch nahe. Der einfache bronzene Ohrring (Abb. 16:9; Taf. VIII:4J aus dem Obj. 
63 gehört zu den durchgehenden Formen des 7.—13. Jahrhunderts. Die angeführten 
Knochen- und Eisengegenstände verbinden als solche die Siedlung II nur sehr frei 
mit dem dritten Viertel des I. Jahrtausends u. Z. Mit größerer Gewißheit kann sie 
nur durch eine Analyse der Keramik zeitlich bestimmt werden.

Die Keramik aus der frühslawischen Siedlung II zerfällt in drei Fundhorizonte. 
Zu dem ersten — dem älteren frühslawischen — Horizont mit handgeklebter unver-
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zierter Keramik gehören die Objekte Nr. 1, 3/4, 40, 43a, 103 und wahrscheinlich auch 
die Objekte Nr. 4, 5, 111. Mit dem zweiten — jüngeren frühslawischen — Horizont 
mit gemischter unverzierter handgeklebter und verzierter, teilweise nachgedrehter 
Keramik hängen die Objekte Nr. 3, 25, 26, 28, 50, 104 und vielleicht Nr. 6, 6a, 17, 
18, 19, 31a, 116 zusammen. Das Dekor auf der Keramik dieses Horizonts ist über
wiegend ungeübt. Zum dritten — altburgwallzeitlichen — Horizont mit vollkommen 
nachgedrehter und routiniert verzierter Keramik des donauländischen Typs kann man 
die Obj. Nr. 11, 48, 63, 66, 68, 69 zählen. Diese Horizonte stellen gleichzeitig Stufen 
der relativen Chronologie dar. Mittels einiger Gegenstände, besonders der Kamm
bruchstücke, ist absolut nur der II. Horizont direkt datiert, und zwar in die zweite 
Hälfte des 6. Jahrhunderts, spätestens bis zur Hälfte des 7. Jahrhunderts, wo die 
unverzierte Keramik des Prager Typus verschwindet. Der I. Horizont mußte wegen 
der räumlichen Kontinuität des I. und II. Horizonts dicht dem II. Horizonts voran
gehen, d. h. er fällt in die erste Hälfte, höchstwahrscheinlich bis in die Mitte des 
6. Jahrhunderts. Seine spätere Datierung wäre im Widerspruch mit der Annahme, 
daß in Böhmen die Fundkomplexe mit reiner unverzierter Keramik nicht in das 7. 
Jahrhundert hinein reichen und daß in Mähren die Entwicklung der Keramik viel 
schneller war als dort. Wir müssen also annehmen, daß in Mähren die Komplexe mit 
unverzierter handgeklebter Keramik schon in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts 
eine Seltenheit waren. Zwischen den Objekten des II. und III. Horizonts könnte im 
durchforschten Siedlungsteil eine zeitliche Lücke bestanden haben, weil sie keine 
logische Gruppierung bilden. Die geborgenen Funde des III. Horizonts kann man bis 
in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts datieren, obwohl seine Anfänge schon im 
Ausklang des 7. Jahrhunderts nicht auszuschließen sind.

Der durchforschte Teil der Siedlung II (Abb. 23) entstand wahrscheinlich nicht 
lange vor der Mitte des 6. Jahrhunderts (damals gehörten zu ihm 2 Häuser, 3 Wirt
schaftsbauten, 3 Getreidegruben und einige Vorratsgruben mit der Keramik des Pra
ger Typus — Obj. Nr. 1, 111, 4, 5, 103, 3/4, 40, 43a und vielleicht Obj. Nr. 6, 6a, 23, 
104 mit geringer Beimischung verzierter Keramik) und dauerte noch in der zweiten 
Hälfte des 6. Jahrhunderts an (als sie sich teilweise verschob und 3 Grubenhäuser, 
1 Wirtschaftsbau, 4 Getreidegruben und einige Vorratsgruben mit gemischter Kera
mik — Obj. Nr. 25, 28, 50, 31, 31a, 70, 72, 75, 3, 17, 18, 19, 26 einbezog). Dieser 
Siedlungstei- existierte also während zweier Generationen, d. h. ungefähr 40—50 
Jahre. Er dürfte kaum bis ins 7. Jahrhundert gereicht haben. Dann kam es auf dieser 
Stelle zum Siedlungsabbruch, und erst wesentlich später drangen vereinzelte Objek
te (Nr. 11, 48, 63, 66, 68, 69 mit verzierter donauländischer Keramik) einer späteren 
Siedlungsphase, höchstwahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts 
hierher ein.

Die Lage der Siedlung auf fruchtbarem Boden unweit eines Wasserlaufs, Ihre kli
matische Bedingungen, die Funde eines Mahlsteines, mehrerer Lehmwannen, Getrei
degruben und Tierknochen bezeugen, daß sich ihre Bewohner mit Ackerbau und 
Viehzucht beschäftigt haben. Wichtige Kenntnisse über die Ausdehnung der bewirt
schafteten Fläche und über die Bewohnerzahl kann man aus der Anzahl der Wohn
gruben rekonstruieren. Wenn wir aus der Norm des Jahrverbrauches von Getreide für 
einen Menschen ausgehen, zeigt es sich, daß in den Getreidegruben nur die Aussaat 
gespeichert wurde. In der älteren Phase reichte das Korn aus den Getreidegruben 
zur Saat auf einer Fläche von 2—3,5 ha, von deren Ernte sich ungefähr 12 Leute 
ernähren konnten. In der jüngeren Phase konnten mit dem Kornvorrat aus den Ge
treidegruben 3—5 ha besät werden, deren Ernte zur Ernährung von ungefähr 18 
Menschen genügte. Das entspricht der Anzahl der Behausungen in den einzelnen Be
siedlungsphasen unter der Voraussetzung, daß in jedem Haus mindestens sechsköpfi
ge Familien lebten. Die bewirtschaftete Gesamtfläche war wenigstens zweimal größer 
(wegen des primitiven Wirtschaftssystems, vielleicht schon Zweifeldersystem), daß 
heist sie schwankte in der älteren Phase zwischen 4—7 ha, in der jüngeren Phase 
zwischen 7—12 ha. Zu denselben Ergebnissen gelangen wir, wenn wir aus der Norm
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der Aussaatmenge für 1 ha ausgehen. Obwohl die Siedlung nicht ganz ausgegraben 
wurde, können wir voraussetzen, daß sie aus 3—4 Gruppierungen bestand, die der 
zweiten durchforschten Entwicklungsphase entsprechen; in diesem Falle waren ihre 
Ansprüche auf die bewirtschaftete Fläche ziemlich groß. Wenn wir die Weidewiesen 
hinzuzählen, die zur Viehzucht notwendig waren, mußte sie nicht nur die ganze 
Fläche des späteren Burgwalles, sondern auch beträchtliche Teile seiner Umgebung 
umfaßt haben.

Über die Bedeutung der Viehzucht zeugen die Tierknochenfunde, die in 95,5 % 
von Haustieren stammen, unter denen zum Unterschied zur großmährischen Epoche 
das Rind markant (45%) überwiegt; erst dann folgt das Schwein (36%), die Schaf- 
Ziege (6,5%), das Pferd (5%), verschiedenes Hausgeflügel (3%); Hundeknochen 
sind nicht belegt. Diese Vertretung der Haustierenarten nähert sich beträchtlich dem 
Zustand in anderen durchforschten frühslawischen Fundorten (Březno, Dessau-Mo
sigkau, Gorodok — siehe Übersicht III).

Mit Rücksicht auf die belegten Verschiebungen der Siedlung, auf die Herausbildung 
von Häusergruppen und auf die Existenz gemeinsamer Getreidervorräte für die Saat 
kann man schließen, daß in sozialer Hinsicht die ganze Siedlung eine territoriale 
Mark repräsentiert, die aus einigen patriarchalen Großfamilien oder Patronymien zu
sammengesetzt war, welche gemeinsam den durch die Mark zugewiesenen Boden be
arbeiteten, aber schon in kleine Familien zerfielen, die getrennt in selbständigen 
Häusern lebten und sich verköstigten.
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Tab. I. Břeclav-Pohansko. Celkový pohled na výzkum sídlištní aglomerace v lesní 
školce v roce 1974 od severovýchodu (1); pohled na jihovýchodní [2] a severozápad
ní část (3) výkopu tamtéž od severozápadu. Foto: L. Zelinka — J. Špaček.



Tab. U. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská obydlí. 1 — obj. 1 (val XII/1966}; 2 — 
obj. 111 (SVP 1977); 3, 4 — obj. 25 (LŠ 1974); 5, 6 — obj. 28 (LŠ 1974). Foto: S. Šev
čík — L. Zelinka — Z. Měřínský — B. Dostál — J. Špaček.



Tab. IV. Břeclav-Pohansko. Časně slovanské hospodářské zahloubené stavby ( 1, 2], 
obilnice [2, 3) a jámy [4—6). 1 — obj. 4 (v pozadíj a obj. 6 (v popředí) s obilnicí 
6a uprostřed (val XIV/1975); 2 — povrchová hospodářská kůlová stavba 31 s jámou 
a dosud neotevřenou obilnicí v popředí a s obilnicemi 70 a 72 v pozadí (LŠ 1974); 
3 — obilnice č. 5 (val XIV/1975); 4 — obj. 12, 17, 18, 19 (val XIV/1975); 5 — obj. 3 
(val XII/1966); 6 — obj. 26 (LŠ 1974). Foto: B. Dostál — J. Špaček.



Tab. 111. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská obydlí (1—4) a hospodářské zahlou
bené stavby (5—6). 1, 2 — obj. 50 (LŠ 1974); 3 — rýsující se ob). 63, 66 a mezi nimi 
hrob 18 (LŠ 1974); 4 — ruiny kamenné pece v zemnici 66 (LŠ 1974); 5 — ob). 103 
(SVP 1977); 6 — ob). 104 (SVP 1977). Foto: L. Zelinka — Z. Měřínský — B. Dostál — 
J. Špaček.



Tab. V. Břeclav-Pohansko. Časně slovanské jámy. 1 — obj. 63 (LŠ 1974); 2 — obj. 
69 (LŠ 1974); 3 — obj. 117 (SVP 1977); 4 — obj. 48 (LŠ 1974); 5, 6 — obj. 43a, část 
vykopaná v roce 1974 a 1978; 7, 8 — obj. 68, část vykopaná v roce 1974 a celý 
objekt prozkoumaný v roce 1978. Foto: Z. Měřínský — B. Dostál — J. Špaček.



Tab. VI. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská nezdobená keramika z obj. 4 (7), 
3/4 (57, 40 (4), 50 (3) a 103 (2). Velikost 1/3. Foto: S. Ševčík — L. Zelinka — 
]. Špaček.



Tab. Vil. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská nezdobená [1—2) a zdobená (3—10) 
keramika z obj. 25 (1), 50 [2, 3, S), 26 (5), 17 (10), 18 (9), 19 (7), 48 (6) a 104 (4). 
Velikost 1/3. Foto: L. Zelinka — J. Špaček.



Tab. VIII. Břeclav-Pohansko. Časně slovanská osada II. Zlomky kostěných hřebenů 
z obj. 6a (I), 50 (2), 69 (3, 3a), bronzová náušnice z obj. 63 (4), křesací úštěpy 
z obj. 69 (5) a 70 (6), železná ocílka z obj. 26 (7), železný pásek z obj. 103 (3), zlo
mek závěsného kování vědra z obj. 4 (9), trojbřitá šipka z obj. 28 (10), železný hrot 
z obj. 116 (11), kamenné přesleny z obj. 25 (12) a 4 (13), brousky z obj. 26 (16), 31 
(1S), 116 (17) a starohradištní keramika z obj. 69 (14) a 11 (15). Velikost 1/1 (1— 
10, 12, 13), 1/2 (11), 1/3 (14—18). Foto: J. Špaček.
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