
Úvahu o společenské charakteristice časně slovanského sídliště na Pohansku 
opírá B. Dostál o dvě výrazná seskupení ve tvaru oblouku. Na základě vzájemné polohy, 
hospodářského vybavení a inventáře označil autor tento útvar jako hospodářský 
komplex — dvůr — dvou generací jedné a téže sociální jednotky. Slovanská osada na 
Pohansku se podle B. Dostála skládala z několika patronymií tvořícím sousedskou 
občinu.

Význam časně slovanského osídlení na Pohansku pro poznání nejstaršího slovan
ského osídlení nejen na Moravě, ale z hlediska celostátního osvětluje šestá kapitola 
o postavení časně slovanských souborů z Pohanská v širších teritoriálních souvislostech.

Sedmá kapitola obsahuje archeologické prameny z časně slovanských pohřebišť 
z Břeclavi-Pohanska, z Břeclavi lesa „Trnava“ a ze Staré Břeclavi.

Závěr knihy tvoří německé resumé, literatura, kresebné tabulky a fototabulky.
Po tomto stručném nástinu obsahu Dostálovy práce, možno přikročit к jejímu 

celkovému zhodnocení. Přínos výzkumů na Pohansku spatřuji v těchto poznatcích:
1. Výsledky se neopírají jen o jeden druh pramenů, ale jsou založeny jak na 

výzkumu sídliště, tak i příslušného pohřebiště.
2. Výzkum potvrdil, že počátky soustavného slovanského osídlení na našem území 

sahají na počátek 6. století a podobně jako v Březně u Loun i na tomto časně slovan
ském sídlišti mohlo dojít ke kontaktu germánského a slovanského etnika.

3. Půdorysné úpravy nejstarších slovanských sídlišť např. v Březně u Loun, v Des
sau Mosigkau [NDR], v Berlíně-Mahlsdorfu, ve Mstěnicích mají sklon к určité pravi
delnosti v uspořádání obytných a hospodářských objektů a to do oblouku či podkovy.

4. Analytická část Dostálovy práce v třídění keramiky vytváří pevný základ pro 
studium keramiky od 6. do konce 8. století.

5. Výsledky archeologického výzkumu na Pohansku a způsob jejich zpracování 
B. Dostálem jsou příkladem jak po stránce metodické tak i teoretické. Zejména vyhod
nocení archeologických pramenů i z hlediska ekonomického a sociálního činí z těchto 
pramenů základní kameny pro stavbu obrazu vývoje osídlení našich zemí a sociálně 
ekonomické struktury časně slovanské společnosti.

VLADIMÍR NEKUDA

VLADIMÍR NEKUDA, MSTĚNICE 1. ZANIKLÁ VES U HROTOVIC. Hrádek — tvrz — dvůr 
— předsunutá opevnění. Brno 1985. 270 str., 256 obr.

Monografie V. Někudy je jedním z dílčích výsledků jeho celoživotního vědec
kého programu — přispět historieko-archeologickou metodou к řešení problémů vý
voje osídlení, hospodářských a společenských přeměn od doby hradištní až do vrchol
ného středověku, zejména pak к objasnění procesu kolonizace a vývoje středověké 
vesnice. Zaniklou středověkou ves Mstěnice zvolil autor к dlouhodobému soustavnému 
archeologickému výzkumu (který trvá s kratšími přerušeními již téměř čtvrt století) 
proto, že šlo jednak — na rozdíl od jím zkoumaného a již dříve publikovaného Pfaf- 
fenschlagu — o ves na starém sídelním území, jednak o sídlo dvou společenských 
tříd — nižší šlechty a poddaných — což mu umožnilo souběžně sledovat projevy 
obou skupin jak v sídelních objektech tak v jejich inventáři. Významným podnětem 
autorovy pozornosti к této osadě byla i skutečnost, že je o ní dostatek zmínek v pí
semných pramenech. V průběhu výzkumu se pak ukázalo, že s počátkem kontinuitního 
osídlení lze v areálu Mstěnic počítat již od střední doby hradištní. Kromě obecného 
postulátu výzkumu a zpracování slovaných a středověkých osad, vytyčeného již před 
půlstoletím, splňují tedy Mstěnice i řadu dalších předpokladů umožňujících řešení 
klíčových problémů raného a vrcholného středověku, a již proto je třeba zveřejnění 
recenzovaného díla zvláště uvítat.

V předloženém svazku autor hodnotí tu část mstěnických objektů, jejichž výzkum 
byl již ukončen, tj. sídelní, obranná a hospodářská zařízení tamějšího drobného 
feudála. V souvislosti s těmito zkoumanými objekty rekonstruuje s pomocí písemných 
pramenů osudy, hospodářské poměry asociální postavení mstěnických zemanů. Pod
danská část vsi, jejíž výzkum není ještě ukončen, bude předmětem zpracování v dal
ším svazku.
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V první kapitole autor po celkové charakteristice lokality, dějinách a metodice 
jejího výzkumu popisuje jednotlivé objekty související se sídlem a hospodářstvím 
drobného íeudála ve Mstěnicích, tj. hrádek a dvě předsunutá opevnění mimo osadu 
a tvrz s dvorem přímo v osadě. Srozumitelně a názorně prezentuje nejen podrobná 
archeologická zjištění o půdorysných dispozicích jednotlivých objektů a jejich částí 
(opevnění, vnitřní zástavbu, vybavení), o jejich stavební technice, ale charakterizuje 
též stratigrafické poměry v jednotlivých úsecích jakož i nálezový inventář, z něhož 
vyvozuje závěry o chronologii objektů, o jejich stavebním vývoji, účelu a zániku. Popis 
výzkumu každého objektu vyúsťuje v jeho rekonstrukci, v hodnocení jeho funkce 
v rámci celého sídlištního komplexu a též v hodnocení jeho postavení v rámci středo
evropského vývoje. Autor přitom využívá svých širokých znalostí příslušné naší i ev
ropské literatury. S kapitolou souvisí bohatý kresebný a fotografický dokumentační 
materiál, který dovoluje názorně sledovat postup výzkumu i kontrolovat autorova 
zjištění a závěry.

Druhá kapitola obsahuje rozbor nálezů, především keramiky, předmětů ze železa 
(zemědělského nářadí, jezdecké výstroje, zbraní, řemeslnických nástrojů, stavebního 
kování aj.), z barevných a drahých kovů, kostí a kamene. O každém druhu nâlezû'autor 
předkládá přehledné tabulky charakterizující jejich početní výskyt vcelku i v jednot
livých objektech (zejména u keramiky), jakož i typové zařazení, zachovalost, rozměry, 
zvláštní znaky etc., většinou s odkazy na inventární čísla a vyobrazení (u nekeramic- 
kých nálezů). To mu umožnilo odlehčit text od podrobných popisů a dát odbornému 
čtenáři možnost získání rychlého přehledu o získaném inventáři. Analytická část práce 
doplněná instruktivním obrazovým materiálem se tak stává jedinečným korpusem 
hmotné kultury drobných středověkých opevnění a feudálního hospodářství, který díky 
autorově erudici a jeho širokému rozhledu ipo literatuře a problematice oboru skýtá 
řadu nových poznatků o středověké hmotné kultuře na našem území vůbec. Nevelkou 
ale významnou součástí této kapitoly je zhodnocení nálezů mincí, jejichž nálezy dobře 
časově zařazují dobu existence i zániku mstěnické tvrze a dvora.

Ve třetí kapitole je podána logicky zdůvodněná rekonstrukce tvrze a dvora, a to 
nejen na podkladě konkrétní nálezové situace, ale i podle archeologických analogií 
a písemných popisů podobných objektů. Mstěnická tvrz byla celokamenná a sestávala 
z obvodové zdi se vstupní věží s padacím mostem; к její východní straně přiléhala jed
nopatrová obytná budova а к jihovýchodnímu rohu menší bojová věž; hlavní budovou 
byla centrální věž, patrně dvoupatrová. Na vnější straně obvodové zdi byl 11 m široký 
vodní příkop. Na jeho západní straně se rozkládal dvůr, v němž mstěničtí zemané 
hospodařili ve vlastní řežii. Měl obdélníkovitý půdorys, jehož obvod vymezovaly jed
notlivé budovy (dvouprostorový čeledník, tříprostorový šafářův dům, 2 velké stáje, 
2 menší chlévy, kovárna, kůlny) a na volných místech kamenná zeď. Brána s po
stranní věží byla umístěna poněkud excentricky na západní straně. Vně dvora ležela 
stodola se sušírnou.

Ve čtvrté kapitole líčí autor na základě písemných pramenů nejdříve konkrétní 
osudy a majetkové poměry držitelů mstěnické tvrze, mezi nimiž se vystřídala řada 
rodů, jejichž někteří příslušníci byli i ve spojeni s loupežnými rytíři. Zabývá se jejich 
vztahem к husitskému hnutí, kterého nevyužili к rozšíření svého majetku, a pouka
zuje na přežívání predikátu „ze Mstěnic“ v době, kdy tvrz i osada již zpustly. V druhé 
části pak hodnotí podle písemných a hmotných pramenů hospodářské a sociální po
stavení městěnických zemanů svědčící o jejich zámožnosti, která však nevedla к jejich 
výraznějšímu zásahu do politických dějin Moravy.

Z konfrontace písemných a archeologických pramenů pospívá autor na případě 
Mstěnic к závěru o značných diskrepancích v jejich svědectví jak o počátcích osíd
lení, tak o postupu feudalizačního procesu, přičemž terénní výzkum prokázal prioritu 
archeologických důkazů. Písemně jsou totiž Mstěnice doloženy koncem 12. století, 
archeologicky je však prokázáno jejich osídlení od konce 8. století. O tamějším feudál
ním sídle mluví písemné prameny koncem 14. století, archeologicky je však doloženo 
již na konci 12. století, kdy u nás vzniká nižší šlechta, jejíž představitel si ve Mstěni
cích vybudoval hrádek na ostrožně severně od vsi. Archeologický výzkum též ukázal, 
že změny ve struktuře feudální společnosti nutící nižší šlechtu к hospodaření ve vlast
ní režii vedly ve Mstěnicích к vzniku nového typu sídla-tvrze, postavené s dvorem
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přímo ve vesnici. To vše jsou fakta závažného vědeckého dosahu, která zdůvodňují 
nezbytnost archeologického výzkumu středověkých objektů.

Výsledky archeologicko-historického bádání podepřel autor odbornými expertí
zami z oblasti paleobotanické a dendrochronologické rozbory uhlíků (J. Kyncl), z ob
lasti metalografické rozbory želez a strusek (K. Stránský, I. Vrba) a přirozeně i osteo- 
logickými analýzami zvířecích kostí (O. Štěrba). Pro celou práci je vůbec charakteris
tický komplexní přístup autora ke zkoumanému objektu a jeho problematice. Neome
zuje se jen na areál zaniklé osady, ale sleduje i její širší oholí, vedle archeologického 
výzkumu těží maximum poznatků z písemných pramenů. Vypovídací schopnosti ar
cheologických pramenů rozšiřuje použitím výsledků různých přírodovědných disciplín. 
To mu umožňuje podat na konkrétním případě vzorek vývoje drobných středověkých 
opevnění a jejich uživatelů — drobné šlechty — ve vztahu к vývoji středověké ves
nice v moravském prostředí, které se zřejmě příliš nelišilo od širších evropských 
poměrů.

Dílo je bohatě ilustrováno fotografiemi terénní nálezové situace, která plně 
koresponduje se zveřejněnými plánky, velmi názorně reprodďkujícími v půdorysech 
i v řezech stav jednotlivých objektů zachycených výzkumem a dovolují kontrolovat 
únosnost rekonstrukčních úvah autora. Fotograficky jsou prezentovány i některé 
vybrané nálezy, zejména ty, jejichž specifické znaky (např. stopy výrobní technologie, 
ražba mincí, provedení složité výzdoby na keramice aj.) lze zachytit jen tímto způ
sobem. Jinak je většina nálezů vyobrazena ve zdařilých pérovkách s příslušními řezy 
a měřítky, takže o hmotné kultuře lokality získá i češtiny neznalý čtenář velmi rychle 
přehled pouhou prohlídkou vyobrazení.

Kniha je opatřena německým resumé v přiměřeném rozsahu, čímž se stává plně 
použitelnou pro vědeckou veřejnost značné části Evropy.

Spis V. Někudy je prací vyzrálou, založenou na výsledcích dlouholetého komplex
ního výzkumu — jediného v českých zemích, který přinesl nové základní poznatky 
o vývoji opevněných sídel a hospodaření drobné šlechty a přispěl к rekonstrukci 
jejího života a životní úrovně. Práce se jistě stane jedním ze základních pilířů středo
věké archeologie nejen v našem, ale i středoevropském prostředí.

BOŘIVOJ DOSTÁL

A. HABOVŠTIAK, STŘEDOVĚKÁ DĚDINA NA SLOVENSKU. Slovenské Národně múzeum, 
Archeologický ústav, Fontes VII. Bratislava 1985.

Publikace A. Habovštiaka věnovaná středověké vesnici na Slovensku vyplňuje 
citelnou mezeru v slovenské historiografii. Tato kniha je dokladem významu středověké 
archeologie, která poměrně v krátké době vytvořila takovou pramennou základnu, 
že bylo možno přistoupit již к syntetickému zpracování problematiky středověké ves
nice na Slovensku. Časově je v knize podán vývoj vesnických sídel od zániku Velké 
Moravy až do první čtvrtiny 16. století.

Posuzovaná práce je rozdělena do deseti kapitol. V první kapitole podal autor 
všeobecnou charakteristiku vesnice a výklad pojmu vesnice.

Druhá kapitola je přehledem dosavadního stavu bádání na Slovensku, v českých 
zemích a zemích sousedních. I když základ práce tvoří prameny archeolo
gické, shrnul A. Habovštiak také výsledky bádání historických, historicko-geografic- 
kých a etnografických.

Ve třetí kapitole podal autor charakteristiku pramenů a metodiku studia středo
věké vesnice.

Počátky středověké vesnice načrtl ve čtvrté kapitole a to od časně slovanských 
sídlišť zemědělského charakteru, které pak v době velkomoravské se soustřeďovaly ko
lem opevněných center — hradisek.

V páté kapitole charakterizoval autor vývoj vesnice od zániku říše Velkomorav
ské až do první čtvrtiny 16. století. Konstatuje, že vesnice na Slovensku byla již od 
11. století základní sídlištní jednotkou vybavenou v řadě případů kostelem a od 12. 
století i panským sídlem. V latinsky psaných pramenech je vesnice označena jako 
villa, locus, terra, possesio a praedium. Označení dědina je poprvé doloženo r. 1458.
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