
BOŘIVOJ DOSTÁL

Slovanské řemeslo na jižní Moravě do počátku 10. století

Slované pronikají na jižní Moravu v první polovině 6. století.1] Kon
centrace nalezišť s časně slovanskou keramikou v dolním Podyjí a Po- 
moraví nasvědčuje, že v středodunajském prostoru narazili na překážku, 
která na čas zabránila jejich přímému postupu dále na jih a kterou zřejmě 
bylo germánské — langobardské osídlení.2) Nevíme bezpečně, zda pří
chod Slovanů na jižní Moravu měl průběh poklidné zemědělské koloni
zace spojené s infiltrací slovanského elementu mezi zbytky staršího, 
především germánského osídlení, nebo zda měl ráz ozbrojené vojenské 
expanze spojené s jednorázovým obsazením dobytého území, jak by tomu 
nasvědčovala zpráva o odchodu Langobardů z jižní Moravy a Dolního 
Rakouska do Pannonie v letech 526—527.3)

Ať tomu bylo jakkoliv, dosáhli Slované jižního okraje našeho státního 
území v době, kdy Západořímská říše již téměř půlstoletí neexistovala 
a kdy na jejích troskách vegetovalo několik germánských barbarských 
říší. Městská kultura antiky byla rozbita, vyspělá řemeslná produkce 
upadla jen к lokálnímu živoření, obchod byl podvázán pro vysokou rizi
kovost pohybu po starých transportních trasách. Život v barbarských ří
ších se uzavřel do těsného agrárního rámce. Primitivní obilnářsko-dobyt- 
kářský způsob zemědělské produkce, kryjící jen něco víc než životní 
minimum, a degenerovaná směna podporovaly uzavřenost malých lokál
ních společenství.4)

Do tohoto stavu přicházeli jako druhý sled severních prvobytně pospol
ných barbarů Slované. Jejich společenskoekonomická situace byla ještě 
méně pokročilá než u germánských barbarů, neboť nemohli kořistit z tro
sek antického dědictví. Migrací však u nich byly zpřetrhány staré rodové 
svazky, byly odstraněny překážky bránící narůstání soukromého vlast
nictví. Slovanská společenství usazující se v nových historických sídlech 
se začala organizovat na územních — sousedských principech; vznikaly 
teritoriální občiny i vyšší organizační celky — kmeny, v jejichž rámci 
se prohlubovala majetková a společenská diferenciace.5)

Nepříliš déle než po jednom století po zaujetí země vzniká na našem 
území na obranu proti Avarům Sámův kmenový svaz (623—658), kterým 
byl zahájen státotvorný proces na našem území.8) Sámův dvůr patrně 
vyvíjel ve svém okolí tlak na saturování svých potřeb mimo jiné i v ob
lasti řemeslných výrobků, к němu směřovaly i výpravy íránských obchod
níků, s nimiž byly prováděny směnné operace především za zemědělský 
nadvýrobek. Tyto ekonomické trendy zřejmě pokračovaly i po celé další 
století po zániku Sámova svazu na dvorech jednotlivých kmenových kní
žat, jak tomu nasvědčuje např. poklad byzantského kovotepce ze Zemian-
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ského Vrbovku7) nebo různé importy ve starších mikulčických vrstvách. 
Zmíněné tendence ovšem nemohly narušit hluboký naturální ráz slovan
ského Vrbovku7) nebo různé importy ve starších mikulčických vrstvách, 
kou výrobou a jen dvorský luxus kmenových knížat a jejich družin budu
jících opevněná sídla vyžadoval specialisty na výrobu ozdob, zbraní 
a jezdecké výstroje.

Ani karolinská říše, která se zformovala v průběhu 8. století na tros
kách merovejského panství v našem západním a jižním sousedství, neměla 
jinou než agrární, naturální hospodářskou základnu, na níž byl vytvořen 
lenní systém, umožňující soustavným vojenským tlakem držet říši po
hromadě. Řemeslná činnost se v ní rozvíjela jen v rámci velkostatků 
panovníka a jím půdou odměňovaných družiníků, hrabat a dvorských 
hodnostářů. Proti našim zemím se tu přirozeně projevoval v řemesle 
a obchodu jistý náskok (zejména v Porýní, v Podunají, v Itálii) daný pře
žívající antickou tradicí v těchto oblastech i styky s kulturními centry 
Orientu, s říší byzantskou a arabským chalifátem. Díky neustálým vý
bojům se Karolingům podařilo vytvořit mohutnou říši mezi Atlantikem 
a Pannonií. Slované na našem území jí byli bezprostředně ohroženi po 
pádu avarského chaganátu na sklonku 8. století.

Vzrůstající nebezpečí bylo stimulem к urychlení sjednocovacího státo
tvorného procesu u našich Slovanů i stimulem к ekonomickému vyrov
nání se západním světem. Slovanská knížata z našich zemí nejezdila 
na říšské sněmy do Frankfurtu nebo na jiná místa pobytu íránských 
panovníků nadarmo a se zavřenýma očima. Urychlují sjednocovací pro
ces, který nakonec vyvrcholil vytvořením velkomoravského státu. Sou
časně s tím se u nás formuje raně feudální velkostatek, který se však 
soustřeďoval nejen v rukou mojmírovské dynastie, ale byl též v rukou 
dědičné velmožské aristokracie, a dochází к rozmachu specializované 
malovýroby — řemesla, který se zřejmě stupňoval a prohluboval po ce
lou dobu trvání velkomoravské říše.

Tento ekonomický proces byl přerušen zánikem Velké Moravy a zá
pasem mezi jejími nástupnickými státy v 10. století — státem českým, 
polským a uherským. Teprve v 11. století, kdy se Morava stala nedílnou 
součástí českého státu, vybudovala přemyslovská knížata svou moc na 
systému hradské správy a knížecího velkostatku — již výlučně přemys
lovského, neboť stará rodová aristokracie byla Přemyslovci nemilosrdně 
vyvražděna. Nedílnou součástí hradské organizace byly služebné osady 
určené к obživě а к všestranné obsluze knížecích družiníků a úředníků.8) 
V nich se mimo jiné rozvíjela specializovaná malovýroba — řemeslo, 
jehož nositelé byli ve stejném ekonomickosociálním postavení, jak tomu 
bylo na Velké Moravě. Ani tu nešlo o řemeslo svobodné, oddělené zcela 
od zemědělství a pracující výlučně pro trh. Nicméně jde tu již o bez
prostřední předstupeň skutečného řemeslnictva, které se již v průběhu 
12. století začalo sporadicky usazovat v podhradích a v trhových vsích 
a od 13. století se koncentrovalo ve městech, v nichž představovalo hlavní 
společenskou složku.

Terminologie

Než se pokusím nastínit stav slovanské řemeslné výroby na jižní Mo
ravě v průběhu raného středověku, je nezbytné pozastavit se nad někte
rými základními pojmy.
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Základní činností člověka a lidské společnosti byla od pradávna čin
nost ekonomická. Její prvotní oblastí je získávání potravy, tj. zpočátku 
sběr a lov, později zemědělství a chov dobytka, případně pastevectví. 
Druhotnou oblastí, která se během historického vývoje neustále rozšiřo
vala a nabývala na významu, je výroba výrobních prostředků a nejrůzněj
ších zbytných i nezbytných potřeb a zabezpečování životních podmínek 
— tedy veškerá rukodělná výroba, к níž na určitém stupni vývoje přistu
puje i směna. Terciární oblastí jsou pak činnosti rázu služeb, které se 
objevují až v třídní společnosti.

Archeologie může jako historická věda přispět к poznání právě ekono
mické činnosti jednotlivých pravěkých a protohistorických společenství 
nejvíce. Disponuje prameny pro poznání prvotní oblasti, i když jejich vý
klad není vždy jednoduchý a jednoznačný, a zejména oplývá bohatstvím 
pramenů pro poznání druhotné oblasti ekonomických činností, které 
jsou aspoň zčásti předmětem této studie. Pro kategorii služeb, pokud 
nemají výrobní charakter, prameny prakticky nemá, a i v opačném pří
padě je nedovede přesvědčivě vyložit bez svědectví písemných pramenů.9]

Druhotná oblast ekonomické činnosti člověka se uskutečňuje buď jako 
výroba podomácká, nebo od průběhu druhé společenské dělby práce ve 
smyslu Engelsových úvah,10) která ovšem byla dlouhodobým procesem11) 
probíhajícím v jednotlivých částech světa a v jednotlivých odvětvích 
různě, jako výroba řemeslná.

Pro domáckou výrobu je charakteristické, že ji provádí který
koli člen domácnosti (maximálně se uplatňuje dělba práce podle pohlaví 
a stáří) pro vlastní potřebu domácnosti, že je zaměřena na předměty 
denní potřeby a je prováděna nepravidelně, jen po několik hodin denně 
nebo v určitém ročním období (mimo období tahů zvěře, mimo vegetační 
cyklus zemědělských plodin) a zejména, že je prováděna vedle hlavní 
výrobní činnosti zaměřené na získávání potravy.12)

Pro rozvinutou řemeslnou výrobu je typické, že je oddělena 
od zemědělství, které již poskytuje dostatečný nadprodukt, z něhož mo
hou být vedle vládnoucích společenských kruhů vyživeni i řemeslníci, 
že jde o malovýrobu založenou na kvalifikované, specializované ruční 
práci řemeslníka používajícího někdy speciálních nástrojů nebo drob
ných strojů, a že se uskutečňuje buď na zakázku, nebo jako prostá vý
roba zboží určeného pro trh.13] É. Schlesier označuje takového řemeslníka 
termínem Berufshandwerker.14)

S vyvinutou řemeslnou výrobou, se svobodným řemeslníkem pracu
jícím na zakázku nebo pro trh, můžeme v našich podmínkách počítat 
až v souvislosti s rozvojem měst od 13. století. Do té doby — a to nejen 
ve slovanském, ale i v merovejském a karolinském prostředí, a do jisté 
míry ve venkovském prostředí i později — musíme počítat s existencí 
jakéhosi předstupně řemesla, tj. specializované malovýroby, která má 
po technické stránce (archeologicky dobře sledovatelné jako je použití 
specializovaných nástrojů, zručnost výrobce) všechny znaky práce ře
meslné, ale po stránce ekonomickospolečenského postavení výrobce 
a jeho zařazení do větších hospodářských jednotek (které nemůžeme 
archeologicky bezpečně rozlišit) má charakter práce domácké, tj. ne
určené pro trh, na němž by mohl z výrobku profitovat přímo nebo ne
přímo (prostřednictvím obchodníka) sám výrobce.
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Plyne to kromě jiného i z Leninovy charakteristiky řemesla jako zho
tovování výrobků na zakázku spotřebitele (dále rozlišuje Lenin řemesl
nou výrobu na zakázku a řemeslnou výrobu pro trh), které je sice 
nezbytnou součástí městského způsobu života, ale je do značné míry 
rozšířeno i na vesnicích, kde je doplňkem selského hospodářství.15)
V tomto smyslu rozlišuje také B. A. Rybakov ve svém spise Řemeslo drev- 
něj Rusi, zatím jediném monografickém díle o slovanském řemesle v rám
ci 9.—15. století, řemeslníky vesnické, votčinové (k nimž řadí i kláš
terní) a městské,13) z nichž prvé dvě byly v závislém postavení, a tudíž 
nikoliv řemeslníky v plném právním slova smyslu.

Také v merovejském řemesle evropského Západu (5.—7. stol.) jsou 
rozlišováni podle svědectví písemných pramenů venkovští, panští (krá
lovští), klášterní a městští řemeslníci pracující v několika desítkách 
specializací, přičemž většina byla v nesvobodném postavení.17) V západo
evropské historiografii existuje již od 19. století spor mezi tzv. dvorně- 
právní teorií (hofrechtliche Teorie), která pokládala většinu řemeslníků 
za nesvobodné, a mezi teorií o svobodném raně středověkém řemesle, 
jehož kořeny tkví už v germánském dávnověku, reprezentovanou později 
zejména A. Dopschem.18) Dnes již není tento spor chápán příliš ostře, 
neboť se předpokládá, že středověcí nevolníci disponovali částí své pra
covní síly, takže mohli jít se svými výrobky na trh; podle svědectví zá
koníků se však zdá, že početně převládali nesvobodní řemeslníci.19)

Zcela striktní stanovisko к otázce řemesla v raně středověkých pomě
rech zaujímá pouze H. Preidel; každou specializovanou činnost v rámci 
panského hospodářství (Grundherrschaft), i když byla prováděna spe
cialisty a školenými silami, označuje za domáckou výrobu (Hauswerk) 
nebo práci za mzdu (Lohnwerk), která nebyla jediným zdrojem obživy 
pracovníka.20) I když Preidlova práce má zdánlivě objektivní tón, nelze 
přehlížet, že je v závěrečné části zaměřena na hodnocení slovanského 
řemesla, obchodu a počátků měst, které vyznívá negativně. Kdybychom 
akceptovali Preidlovo pojetí, zcela bychom si zahradili cestu к pochopení 
geneze řemesla, měst a vnitřního obchodu, s jejichž zárodečnými for
mami musíme v našem slovanském prostředí nejméně od 9. století počítat.
V tomto ohledu je třeba dát více za pravdu Preidlem často citovanému 
dílu A. Dopsche, který z karolinských písemných pramenů vyvozuje, že 
venkovští řemeslníci pracovali nejen pro pána, ale i pro sebe, pro vlastní 
zisk, na prodej, tedy pro trh.21)

Možnosti archeologie v rozlišování řemeslné výroby

Vzhedem к tomu, že jediným zdrojem poznání slovanského řemesla
6.—10. století (a do značné míry i později) jsou archeologické prameny, 
je třeba říci aspoň několik slov o možnostech archeologie v rozlišování 
podomácké a řemeslné výroby (specializované malovýroby).

Archeologie může objektivně sledovat jen technologickou stránku vý
roby. К hodnocení její společenské stránky, tj. к rozhodnutí, zda jde 
o výrobu podomáckou nebo specializovanou — řemeslnou, skýtá pouze 
podklady к logickým úvahám: totiž zda množství výrobků, specializo
vanost nástrojů, výrobní zkušenosti a zručnosti potřebné к jejich reali
zaci nabyly již takového rázu, že se staly pro podomáckou výrobu ne
únosné a musely přejít do specializované malovýroby. Technologickou

16



stránku výroby může archeologie zkoumat jednak studiem výrobních 
nástrojů, zařízení a dílen, jednak hodnocením technické úrovně samých 
výrobků.

Pokud jde o dílny, často splývaly s obydlími. Byla-li v nich výroba 
závislá na surovině z organických látek, které se nezachovaly, nelze 
dílnu od obydlí rozlišit. Za nepřímý doklad výrobního zaměření objektu 
lze pokládat nedostatek prostoru využitelného к odpočinku (větší část 
objektu zaujímá ohniště či pec, dno je narušeno velkou předpecní jámou, 
případně je silně zprohýbáno apod.) a přítomnost dvou nebo více tepel
ných zařízení, z nichž jedno sloužilo к vytápění a druhé к výrobním 
operacím. Rozhodující je ovšem přítomnost zásob suroviny, výrobního 
odpadu, polotovarů, forem nebo tyglíků, hotových výrobků, případně ná
strojů.22} Samozřejmě se též nedá z ojedinělého kousku strusky nebo 
nástroje usuzovat na dílnu.23) Celá sada nástrojů se však zpravidla ne
najde a je třeba kombinovat indicie plynoucí z konstrukce objektu, jeho 
vnitřního rozčlenění a zařízení a z nálezů nejen v něm, ale i v bezpro
středním okolí. Též V. Hrubý soudí na základě staroměstských nálezů, 
že dílny byly zpravidla adaptovanými obydlími, ať zahloubenými nebo 
povrchovými; právě takové lze označit za stálá pracoviště, zatímco jiné 
dílny byly jen pracovišti sezónními, s provizorním lehkým přestřešením 
(sedlovým nebo pultovým) na ochranu před nepohodou.

Specializovaná malovýroba — řemeslo, se více méně automaticky před
pokládá u železářského hutnictví, jakož i hutnictví barevných a drahých 
kovů, stejně jako u kovářství a kovolitectví (šperkařství) vzhledem 
к nezbytnosti speciálních znalostí, výrobních postupů a nástrojů a vzhle
dem к dlouhodobosti a technické náročnosti jednotlivých operací. Tato 
odvětví se oddělila od zemědělské prvovýroby již dávno v předslovan- 
ském období.24)

Mnohem složitější je odlišení podomácké a řemeslné produkce z běžně 
přístupných a v podstatě od počátků lidské existence využívaných suro
vin — dřeva, kamene, hlíny a kosti, které je ovlivněno též stavem zacho 
valosti pramenů. Uvedl bych jen dva příklady.

V oblasti zpracování parohu a kosti se pokusil o odlišení podomáckých 
a řemeslných výrobků V. Hrubý. Za podomácké výrobky označil kostěné 
proplétáčky, brusle, šídla, roubíky, prostá držadla a násady, píšťalky 
a jiné předměty, které zachovávají původní tvar kosti, jsou ryze účelové, 
vyrobeny pouze řezáním, štípáním a hlazením, tedy pomocí běžných, 
univerzálních nástrojů, individuálně a více méně nahodile. Naproti tomu 
výrobky specializovaných řemeslnických dílen se již neváží na tvar kosti, 
je v nich dokonale zvládnuta kostěná a parohová surovina; jde o hře
beny, jehelníčky, tkací destičky, parohové schránky, ozdobné píšťaly 
(frčáky) aj. Při jejich výrobě byla použita řada rozličných speciálních 
nástrojů (zejména jemné pilečky a kružidlová rydla), které nepatří к běž
nému vybavení domácnosti a které jsou určeny к výrazně diferencova
ným dílčím úkonům, projevujícím se především v úpravě povrchu (vrubo- 
řez, drážkování, rýhování apod.j. Jejich dílenská výroba je provázena 
na sídlištích množstvím nálezů nezpracované suroviny, polotovary, roz
manitým odpadovým materiálem a někdy i větším množstvím hotových 
výrobků.25) Toto rozlišení podomáckých a řemeslných výrobků je pře
svědčivé.
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Značně složitější a problematičtější je odlišeni podomáckých a řemesl
ných výrobků v oblasti keramické produkce, která byla již od neolitu 
prováděna téměř v každé domácnosti.26] Nejstarší slovanská keramika 
6. století označovaná jako pražský typ byla vyráběna ve volné ruce, ná
lepem, podomácku. Záhy však, ještě v 6. století, začali Slované svou 
keramiku obtáčet na kruhu. V ruské archeologické literatuře se v před
válečných letech razil názor, že zavedením hrnčířského kruhu přešlo 
hrnčířství z podomácké výroby v řemeslnou.27) Situace ovšem není zda 
leká tak jednoduchá. Zřejmě to tušil i B. A. Rybakov, neboť rozlišil lehký 
a těžký ruční hrnčířský kruh a kruh nožní a stanovil příznaky jejich 
použití na keramice, avšak význam zavádění jednotlivých typů kruhu do 
výroby dále nezhodnotil.28) Naproti tomu J. Poulík v téže době předpo
kládal, že sice již od 7. století byla staroslovanská keramika na jižní 
Moravě vyráběna na ručním kruhu (na desce v ruce otáčené), ale teprve 
na přelomu 8.—9. století se již objevil kruh s rychlými obrátkami, soudě 
podle výskytu dokonalé keramiky blučinského typu.29) Z toho J. Böhm 
vyvodil, že hrnčířská výroba začala na počátku 9. století přecházet na 
Moravě z podomácké výroby v řemeslnou.30) K. Černohorský na základě 
podrobného rozboru technologických znaků velkomoravské keramiky 
prokázal, že v 1. polovině 9. století nelze počítat s používáním rychle 
rotujícího, tj. nožního kruhu, konstatoval však, že staromoravská kera
mika z konce 8. a první poloviny 9. století je řemeslným výrobkem.31) 
To, co o vývoji slovanské keramiky na Moravě a o jejím přechodu z po
domácké do řemeslné výroby naznačil tento důvěrný znalec hrnčířské 
výrobní technologie, exaktně prokázal na východoevropské keramice 
z raně středověkého i současného etnografického materiálu ruský ar
cheolog A. A. Bobrinskij. Poukázal na to, že zavedení hrnčířského kruhu 
nevedlo ihned к přechodu hrnčířství z podomácké výroby na řemeslnou, 
neboť nemělo zpočátku vliv na zvýšení produktivity práce. Rozlišil sedm 
etap ve vývoji funkcí kruhu (razvitije funkcij kruga, RFK 1—7) tj. využití 
jeho rotačního pohybu, a stanovil jejich příznaky na keramickém ma
teriálu. Zjistil, že v šesti etapách je základem formování keramiky nálep 
a rotace kruhu je využito v různém stupni jako pomůcky к obtáčení a 
к dokončení formování nádob. Pouze sedmá etapa představuje vytáčení 
nádoby z hroudy hrnčířské masy. Zjistil dále, že teprve od čtvrté etapy se 
výrazněji zvyšuje produktivita hrnčířské práce a lze mluvit o počátcích 
řemeslné výroby32) určené pro širší trh. Tak se potvrdil názor J. Böhma 
a K. Černohorského vycházející z analýzy velkomoravské keramiky pro
vedené J. Poulíkem, že velkomoravská keramika, i když byla hotovena 
nálepem a doformovávána na kruhu, je z větší části řemeslným výrob
kem. Potvrdily to rozbory keramiky z velkých výzkumů v Mikulčicích 
a na Pohansku, které vedly к stanovení několika výrazných keramických 
skupin a typů charakterizovaných specifickým míšením hliněného těsta, 
úpravou okrajů, výzdobou a vypálením,33) které lze stejně jako blučinský 
typ chápat jako výrobek jedné dílny nebo mistra.

Archeologické doklady slovanské řemeslné výroby 
, od 6. do počátku 10. století

O stavu řemeslné výroby v 6. až počínajícím 1Ü. století na jižní Mo
ravě34) můžeme usuzovat především na základě výsledků archeologic
kých výzkumů velkomoravských center, Mikulčic, Starého Města a Po-
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hanska u Břeclavi.35) V podstatě se totiž jen na nich uskutečnil větší síd
lištní výzkum, jinde zatím krajně omezený, který může к námi sledova
ným otázkám něco povědět. Ve třech časových fázích, na něž se období
6. až počátku 10. století rozpadá, jsou jednotlivá řemeslná odvětví co do 
počtu a druhu zastoupena různě.

Z časně slovanského období (6. ažl. pololetí 7> století) 
známe jen hřebenářskou dílnu z venkovské osady v Mutěnicích36) a šper- 
kařskou dílnu z Mikulčic,37) zatímco z jiných zkoumaných časně slovan
ských osad na jižní Moravě ( Břeclav-Pohansko,38) Mušov, Přítluky, Poš- 
torná, Nejdek, Podivín, Dolní Věstonice aj.)39) žádné doklady místní 
řemeslné činností nemáme. Zatímco hřebenářská dílna v Mutěnicích je 
zatím těžko vysvětlitelnou výjimkou, je příznačné, že v Mikulčicích se 
objevuje už v tak časném období doklad řemeslné šperkařské produkce, 
která se vždy vázala na okruh vyšší společenské vrstvy. Lze tedy uvažo 
vat o souvislosti této lokality, již od počátku 7. století opevněné, s cen
trem Sámovy říše.40) Zatím ovšem máme jen málo důkazů pro odpověd
né a zcela jednoznačné závěry.

Ze starohradištního období (sklonek 7. a 8. století), ozna
čovaného v Mikulčicích jako druhý předvelkomoravský horizont, máme 
doloženu řemeslnou produkci opět ve šperkařství, a to především v Mi
kulčicích četnými nálezy tyglíků v předvelkomoravské vrstvě, druhou 
částí šperkařské dílny41) a množstvím litých bronzových ozdob, které 
odpovídají kultuře Karpatské kotliny v 8. století.42) Ve spojitosti s ná
lezy háčkovitých ostruh a s opevněním lokality lze v Mikulčicích spatřo
vat sídlo ozbrojené jízdní družiny s knížetem v čele. Šperkařskou výrobu
7. —8. století na Pohansku u Břeclavi signalizuje nález matrice na liso
vání hvězdicovitých závěsků к náušnicím typu Čadjavica-Martynovka.43)

8. století je na jižní Moravě charakterizováno též rozmachem železář
ského hutnictví a kovářství. V této době bylo zahájeno hutnění železa 
v místech výskytu železných rud nejen v Jeseníkách (Želechovice aj.),44) 
ale zřejmě i na Blanensku.45) I když z tohoto období neznáme bezpečně 
datované kovářské dílny, svědčí o jejich existenci četné nálezy depotů 
železných předmětů obsahující zemědělské a řemeslnické nástroje a jez
deckou výstroj,46) z nichž aspoň brankovický a oslavanský bezpečně patří 
do 8. století. Přestože depotům samým je někdy přičítán význam kul
tovní,47) je jejich svědectví o rozmachu kovářského řemesla nesporné. 
Depoty prokazují zdokonalení zemědělské techniky, které mělo za ná
sledek zvyšování nadproduktu v této základní výrobní sféře a tím vy
tváření předpokladů pro rozšiřování řemeslné výroby v různých odvětvích. 
Skýtají přímé doklady o rozšiřování řemeslné produkce tím, že obsahují 
specializované řemeslnické nástroje, a to zejména dřevoobráběcí (vrtáky, 
soustružnické nože, tesly, sekery apod.j, což je o to významnější, že 
dílenské zpracování dřeva nemůže být jinak prokázáno, neboť ani odpad, 
ani hotové výrobky se v našich podmínkách v podstatě nezachovaly. 
Konečně též tím, že obsahují jezdeckou výstroj, svědčí o stabilizaci jízd
ních družin, které pro svou potřebu kolem sebe shromažďovaly řeme
slníky.

Zůstává zatím otevřenou otázkou, zda již v 8. století dochází na jižní 
Moravě к specializované malovýrobě v oblasti keramické produkce, pří
padně v některých dalších odvětvích.
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Velkomoravské období (9. — počátek 10. století) se vyzna
čuje zejména na jižní Moravě explozivním vývojem řemeslné produkce, 
a to nejen ve šperkařství, kovolltectví a kovotepectví, v železářském hut
nictví, kovářství, sklářství, ale i v odvětvích tradičně podomáckých, jako 
je zpracování hlíny (hrnčířství, cihlářství), dřeva (tesařství, bednářství, 
soustružnlctví, stolařství), kosti (kosťařství, hřebenářství), kůže (kožeš- 
nictví, ševcovství, řemenářství) a snad do jisté míry i textilu (krejčovství). 
Objevují se i zcela nová řemesla související s budováním kamenných sta
veb — kamenictví, vápenictví, zednické řemeslo, malířství fresek atd. 
Veškerá tato specializovaná výroba je doložena nejen vynikajícími vý
robky, jakými jsou oslňující šperky dvorské honorace, jezdecká výstroj — 
honosné zlacené a tauzované ostruhy a opasky, jakož i blýskavé zbraně 
velmožů a jejich družiníků, dokonalá keramika, umně kovaná vědérka 
aj., ale je dokumentována i objevy železářských, kovoliteckých, hrnčíř
ských a sklářských pecí, kovářských výhní a kováren, zlatnických, kos- 
ťařských, kamenických dílen, jakož i soubory specializovaných nástrojů 
— kladívek, kleští, kovadlin, pinzet, sekáčů, probijáků, soustružnických 
nožů, pořízů, tesel, seker, vrtáků, pilek, matric, tyglíků, odlévacích forem, 
nůžek, jehel, háčků atd.

Železářské hutnictví je ve velkomoravském období bezpečně doloženo 
nejen v oblasti Moravského krasu,48) ale hutnické pece a vyhřívací výhně 
jsou známy i ze Starého Města (osada III — 1 pec; osada VI — 3 pece, 
4 výhně) a z Pohanská (1 pec, několik výhní), nemluvě o četných nále
zech železné strusky ze všech centrálních lokalit, o níž však nemůžeme 
vždy bezpečně rozhodnout, zda souvisí se železářskou nebo kovářskou 
výrobou. S hutnictvím úzce souvisí uhlířství, tj. pálení dřevěného uhlí 
v milířích a dále dehtařství,49) které mělo obdobnou výrobní technologii 
jako pálení uhlí.

Kovářství je doloženo dílnami z Mikulčic,60) Starého Města51) a Po
hanská (obj. 49, 66, 87, 111) a zmíněnými již nálezy strusek a výhní. 
O jeho úrovni svědčí též depoty železných předmětů, z nichž podstatná 
část patří 9. století.52) Objevuje se též specificky velkomoravský kovář
ský výrobek — sekerovité hřivny, které snad sloužily jako polotovar, ale 
též jako všeobecný ekvivalent — předmincovní platidlo na vnitřním 
trhu.53) Z depotů, sídlištních nálezů i z hrobů známe široký sortiment 
kovářských výrobků — zemědělských (radlice, krojidla, srpy, kosy, vi
nařské nože aj.) a řemeslnických nástrojů (dřevoobráběcích, vlastních 
kovářských — kleště, kladiva, průbojníky, sekáče aj.), zbraní (sekery, 
meče, kopí, šipky), jezdecké výstroje (ostruhy, třmeny, udidla, přezky, 
průvlečky aj.), které ukazují na vysokou úroveň kovářského řemesla. 
Ve zpracování železa zřejmě došlo už ve velkomoravském období к užší 
specializaci. Z. Klanica mluví o pasířském řemesle jako o specializaci 
ležící mezi kovářstvím a šperkařstvím.54) Za zvláštní odvětví lze pokládat 
zbrojíře, soudě podle úrovně zpracování mečů a seker, a též výrobce 
kroužkového brnění, doložené četnými nálezy železných kroužků na síd
lišti v severovýchodní části Pohanská.55) Zámečnickou specializaci před
pokládá B. Klíma.56)

Šperkařství se v 9. století koncentrovalo v akropolích slovanských hra
dišť, v místech knížecích sídel, což samo o sobě svědčí, že bylo zaměřeno 
na obsluhu vyšších společenských kruhů.57) Zahrnovalo zřejmě též něko
lik dalších specializací: slevačství různých barevných a drahých kovů,
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kovotepectví, emailérství aj. Někteří mistři se patrně věnovali jen jedné 
ze specializací, jiní spojovali znalosti různých specializací к zhotovení 
finálního výrobku. Šperkařství je nejlépe dokumentováno ozdobami z hro
bů vyšší společenské vrstvy z citovaných centrálních lokalit; jeví se mezi 
nimi drobnější rozdíly svědčící o místní řemeslné produkci, i když i v du
chu jednotného stylu.

Kovolitectví je doloženo 11 kopulovitými tavícími pecemi ve Starém 
Městě (osada VI), dále nálezy tyglíků ze všech centrálních lokalit, a ze
jména v hojném počtu z Mikulčic,58) nálezy olověné suroviny a hřiven 
z Mikulčic a Pohanská,59) odkud pochází i olověný polotovar křížku. 
К vyjímání tyglíků z pecí patrně sloužily železné kleště nalezené ve Sta
rém Městě a v Mikulčicích.60) V souvislosti s kovoliteckými dílnami uva
žuje V. Hrubý o vyčlenění zvonařského řemesla.61)

Kovotepectví prokazuj^ nález kovadlinky a drobných kladívek z Mi
kulčic,62) kladívko ze Sadů,63) matrice na výrobu tříbubínkových náušnic 
z Pohanská,64) a zejména četné nálezy tepaných knoflíků a nákončí ze 
stříbrného, zlatého nebo měděného a pozlaceného plechu a různých před
mětů zdobených tauzií.

Sklářství je na Moravě doloženo objevem sklářských pecí při záchran
ném výzkumu ve Starém Městě.65)

Hrnčířství jako řemeslná činnost na centrálních hradištích bylo již 
zmíněno. Třebaže řada zjištěných keramických skupin a typů ukazuje na 
značnou produkci místních hrnčířských dílen, jejichž součástí musely 
být i hrnčířské pece, jediný nález velkomoravské hrnčířské pece pochází 
ze Sadů.66) V souvislosti s touto pecí a s rozborem krytiny kostela v Sa
dech67) uvažuje V. Hrubý o cihlářství,68) které ovšem nedoznalo většího 
rozvoje a lze je chápat jako doplňkovou činnost řemesla zednického.

Zednické řemeslo se uplatnilo nejen při budování sakrálních staveb, 
ale též při budování paláce a obytných staveb knížecích a velmožských 
sídel. Vyžadovalo speciální znalosti při výběru a úpravě kamene, při pří
pravě malt,69) při pálení vápna,70) při půdorysném a prostorovém vymě
řování staveb, konstrukci kleneb apod.71) Malířství kostelních fresek bylo 
zřejmě, jako již dávno na Západě, specializovaným uměleckým ře
meslem.

Tesařskou specializaci vyžadovalo budování mohutných opevnění, při 
němž byla ohromná spotřeba prken, jejichž výroba byla v tehdejších pod
mínkách náročnou záležitostí. Též stavba roubených domů se neobešla 
bez náročného opracování dřeva. Jestliže J. Böhm ještě váhal, zda výroba 
prken se stala příležitostným zaměstnáním zemědělců některých oblastí 
anebo již přešla do specializované malovýroby,73) dnes se po uskutečnění 
rozsáhlých výzkumů opevnění, mostů a bran nepochybuje o řemeslné 
činnosti v této oblasti.

Bednářství, zejména výrobu tenkostěnných vědérek, pokládal za ře
meslnou činnost již J. Böhm. Dodnes se nejen mnohonásobně zvětšilo 
množství objevených vědérek, ale výzkumy poskytly i speciální bednář- 
ské nástroje — drobné vějířovité pilky na hloubení drážek, které nás 
o přechodu tohoto odvětví do specializované malovýroby přesvědčují.

Soustružnictví dřeva demonstrují nejen nálezy dřevěných čutor a kor- 
bílku ze Starého Města,74) ale i obecné rozšíření řezbářských nožů v in
ventáři velkomoravských sídlišť. Četné doklady soustružnictví poskytly
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výzkumy říčních koryt v Mikulčicích, v nichž byly vhodné půdní pod
mínky pro zachování dřeva.

Kamenictví, speciálně výrobu svorových žernovů, můžeme předpoklá
dat přímo v moravské oblasti, neboť J. Štelcl a S. Zacherle prokázali 
analýzou těchto žernovů, že surovina, z níž byly vyrobeny, pochází z mo
ravské svorové zóny.75) Jiným dokladem speciálně zaměřeného kame- 
nictví je dílna na výrobu přeslenů z lupku, která byla objevena 
v Sadech.76)

Tkalcovství dokumentované četnými nálezy přeslenů, závaží, tkacích 
destiček, kostěných trubiček sloužících ke tkaní, postranicí tkalcovského 
navijáku77) aj. zřejmě nepřekročila ve velkomoravském období stejně 
jako později rámec podomácké výroby,78) nemůžeme však vyloučit, že 
v dvorském prostředí tkaní látek, a zejména jejich úprava v oděvy do
sáhly řemeslné specializace.

O koželužství a kožišnictví soudí V. Hrubý na základě nálezů jam vy
plněných stromovou kůrou ve Starém Městě, že mohly přejít již v 9. sto
letí к specializované malovýrobě; též zhotovování kožešinových součásti 
oděvů, kožené obuvi a různého řemení mohlo nabýt aspoň v dvorském 
prostředí řemeslného rázu.

Kosťařství je prokázáno jednak dílnami ze Starého Města a z Pohan
ská,79) jednak dokonalými výrobky zdobených hřebenů, střenek, ozdob
ných destiček, parohových schránek atd.

V souvislosti s dvorským prostředím centrálních hradišť nelze vyloučit 
ani existenci obslužných potravinářských řemesel jako je např. mlynář- 
řství a pekařství, pro jejichž existenci svědčí interpretace některých ar
cheologických objektů.80)

Vyjmenovali jsme jen základní odvětví specializované malovýroby, do 
ložitelné dílnami nebo výrobky a charakterizované většinou jednou vý
robní surovinou (železo, barevný kov, sklo, kost, kámen, hlína apod.) 
a tomu odpovídajícím odpadem (železná nebo bronzová či skelná 
struska, odřezky kosti aj.) nebo typickým obráběcím nástrojem 
nebo pomůckou, případně celým souborem nástrojů a pomůcek. 
Mnozí řemeslníci však pracovali s různými materiály (dřevo a železo, 
kůže a dřevo a kost apod.), a tudíž i s rozmanitými soubory nástrojů 
(kovářskými, dřevoobráběcími, kožedělnými aj.), i když konečný výrobek 
byl jeden (např. dřevěné okované vědro, kůží pobité dřevěné sedlo s ře
mením a přezkami aj.).

Problematikou určování řemeslné specializace podle souborů řemesl
nických nástrojů se zabýval B. A. Rybakov. Přestože dospěl ke skeptic
kým závěrům, jsou jeho úvahy velmi podnětné. Konstatoval, že řemeslníci 
mnohdy prováděli různé operace, používali rozmanité nástroje a mate
riály, což však neznamená, že se zabývali různými řemesly. Název ře
meslné specializace nemusel být určován převahou té či oné činnosti 
mistra, nýbrž názvem hotového výrobku, na nějž se řemeslník speciali
zoval. Na příkladě čtyřech řemeslných specializací (štítař, sedlář, vý
robce toulců, výrobce luků) ukázal, že všechny používaly zhruba stejných 
nástrojů, takže pokud bychom je našli v archeologickém komplexu, ne
mohli bychom je jednoznačně interpretovat. Zdůraznil, že spojování ně
kolika výrobních činností v jedné dílně nemusí být vždy dokladem primi- 
tivnosti řemesla.81 )
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Podobnou situaci jsme mohli konstatovat na jednom příkladě z Pohan
ská. Podařilo se nám svého času objevit v obytné zemnici s kamennou 
pecí depot železných předmětů ukrytý v lahvovité nádobě vyplněné že
leznou struskou. Obsahoval kladívko, 2 tesly, dlátovitý sekáč, 2 rydla, 
2 klíče, průvlečku a křížové kování z koňského postroje. Se zřetelem na 
obsah lze depot označit za sklad řemeslníka a uvažovat o výrobní čin
nosti, jíž se zabýval. Struska a do jisté míry i kladívko svědčí, že mu 
nebyly cizí operace kovářské, tesly dokládají práci s dřevem, poměrná 
lehkost kladívka a sada hrotů běžných v klenotnických souborech uka
zuje, že prováděl i různé práce výzdobné — ve dřevě, kůži, kovu, kosti; 
přítomnost souboru kování koňského postroje připouští výklad, že vyrá
běl předměty související s jezdeckou výstrojí a výskyt klíčů nevylučuje 
ani zámečnické zaměření. Mohl tedy vyrábět dřevěné okované a zdobené 
skříňky nebo truhlice, sedla a součásti postroje, zámky apod.;82) přesně 
to samozřejmě říci nemůžeme. V každém případě však máme před sebou 
obraz mistra znalého různých výrobních operací a technologie různých 
materiálů, široce zaměřeného a schopného vyrábět různé předměty pro 
potřebu velmožského dvora a hospodářství.

Tím se znovu vracíme к základní otázce, lze-li totiž vyjmenovanou 
specializovanou výrobní činnost označit za řemeslnou v pravém slova 
smyslu. Řada indicií nasvědčuje tomu, že tato činnost byla prováděna ve 
službách velmožské a knížecí aristokracie, pro potřebu jejich hospodář
ství a dvora, a to lidmi, kteří byli v závislém postavení. V tomto ohledu 
je velmi instruktivní nálezová situace z Břeclavi-Pohanska.

Během dlouholetých výzkumů se nám na tomto hradisku podařilo kro
mě jiného prozkoumat jediný ucelený sídlištní útvar — velmožský dvorec. 
Byl čtvercovitý, o rozloze téměř 1 ha, obehnaný dřevěnou palisádou. Byl 
v něm zjištěn sakrální okrsek s kostelem a pohřebištěm, obytná část 
s jedno- i víceprostorovými domy na kamenných a maltových podezdív
kách, hospodářská část s ohradami pro dobytek, chlévy, stodolami a sýp
kami v podobě velkých kůlových staveb, a výrobně řemeslnická část 
s výhněmi, pecemi, dílnami a nálezy polotovarů a odpadu.83) Podle ohra
zení, vnitřního členění i podle bohatého inventáře hrobů lze soudit, že 
šlo o skutečný velmožský dvorec s funkcí sídelní a hospodářskou, srov
natelný s karolinskou curtis, jak ji známe z popisů v písemných prame
nech.84) Druhý velký sídlištní komplex s dvorcem v podstatě současný, 
i když zatím neúplný, byl prozkoumán v severovýchodní části hradiska. 
Bylo na něm zjištěno asi 120 sídlištních objektů, z toho deset obytných 
zemnic, několik velkých kůlových nadzemních staveb hospodářského 
účelu a značný počet drobnějších jam. Zvláštní pozornost však zasluhují 
dlouhé (6—14 m) mimořádně zahloubené objekty, které patrně sloužily 
jako dílny. Na soustředění řemeslné výroby na tomto sídlišti ukazují 
nálezy olověných hřiven, četné kroužky z drátěného brnění, objekt se 
čtyřmi menšími hliněnými pecemi, objekt s četnými fragmenty zdobených 
kostěných destiček, nálezy speciálních pilek, sekáčů aj. Zřejmě na tomto 
sídlišti žili specializovaní malovýrobci, pracující ve službách velmože sídlí
cího v dvorci. Známe i hroby těchto lidí rozptýlené mezi sídlištními 
objekty; jejich inventář se diametrálně liší od vybavení hrobů u kostela 
v areálu dvorce. Jsou chudé, bez bojovnické a jezdecké výstroje, tedv 
patrně hroby závislých, i když o jejich právním postavení se pouze na 
základě archeologických pramenů nemůžeme vyjádřit.
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Na druhé straně nemůžeme zcela vyloučit, že se část produkce spe
cializovaných malovýrobců přece jen realizovala na vnitřním trhu. К če
mu by potom sloužily železné hřivny, nacházené často v depotech ve 
svazcích a označované za předmincovní platidlo,85] pokud by se neuplat
nily jako prostředek směny potravin za výrobky specializované malo
výroby? Máme-li v raffelstettenském celním tarifu zprávu o trhu Mora
vanů, který je vykládán jako ústřední trh Velké Moravy a lokalizován 
do Mikulčic,86) nutně musíme předpokládat i menší trhy na jednotlivých 
hradištích, kde probíhala vnitřní směna. Nelze ponechat bez povšimnutí 
také skutečnost, že specializovaná malovýroba se rozvíjela právě uvnitř 
opevněných areálů hradisek, označovaných mimo jiné i proto za záro
dečné městské útvary.

I když tedy velkomoravská specializovaná malovýroba sloužila prvotně 
potřebám vládnoucích vrstev a jejich autarktnímu vekostatkářskému hos
podářství, přece jen se v ní shromaždovaly zkušenosti a vytvářela se 
tradice řemeslné výroby, která se uchovala i v následujících staletích, 
byť i v oblastech mimo bývalá velkomoravská centra. Položila-li tedy 
Velká Morava základy naší státní tradice, vytvořila i základy řemeslné 
výroby v našich zemích rozvíjené v dalších staletích.
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