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Vznik slovanských měst je součástí vývoje raně středověkých měst v Evropě 
severně od Dunaje a východně od Rýna. Městské formy života se neobjevily u zá
padních Slovanů až v souvislosti s německou kolonizací a se zavedením městského 
lokačního práva (Ludat 1958, 527). Vyspělým středověkým městům s charakteris
tickým právním zřízením předcházel jak na evropském Západě, tak Východě dlou
hodobý vývoj raných forem měst. Tento vývoj se přirozeně lišil podle geografické 
polohy: jiný byl v Porýní a Podunají, kde vyrůstal z ruin antických měst (Petri- 
kowits 1958; Planitz 1975, 24—43 aj.), než mezi Rýnem a Labem, kam pronik
la íránská moc (Schlesinger 1958; Ennen 1953, 1975), specifické rysy měl 
u západních Slovanů (Hensel 1963; Leciejewicz 1968; Herrmann 1973, 
126—163; 1980; 1985) stejně jako u Slovanů východních (Tichomirov 1956; Se
dov 1985; Avdusin 1985; Toločko 1985 aj.). Za jedno z center vzniku sídlišť 
městského typu po pádu Západořímské říše označuje H. Jankuhn (1977, 
140—142) velkomoravské prostředí, jehož součástí je i hradisko Pohansko u Břec
lavi.

Historické bádání dospělo к několika obměnám definice města, v podstatě však 
za jeho základní znaky označuje pěstování řemesla a obchodu, přítomnost trhu, 
hustou a pravidelnou zástavbu, opevnění, administrativní úlohu ve správě určité 
oblasti ve smyslu vojenském a náboženském, zvláštní postavení právní a soudní 
(Hensel 1963, 16; Ziólkowska 1968, 137; Jankuhn 1974, 305—306; Ennen 
1975, 11—12; Jastrebickaja 1979, 11 aj.). To jsou ovšem znaky města vrcholné
ho středověku, které zčásti chybí nebo nejsou zcela rozvinuty u raně středověkých 
útvarů.

Ve snaze vyjádřit rozdíly mezi středověkým městem a jeho raně středověkými 
předchůdci rozlišil W. Hensel (1962; 1963) ve slovanském prostředí zárodky 
měst, jejichž obyvatelé se soustřeďovali v otevřených sídlištích u hradu nebo i 
v rámci hradu u dvora feudála a mezi nimiž se vedle kupců a řemeslníků řada lidí 
zabývala ještě vesnickými pracemi (zejména zemědělstvím), a města 
s místním právem, která měla již všechny znaky středověkého města s výjim
kou plné právní autonomie. Mohla mít pravidelnou hustou i rozptýlenou zástavbu, 
výrazně v nich však převažovala městská zaměstnání; jejich charakteristickým pří
znakem jsou opevněná předhradí. Později W. Hensel (1970; 1974) předřadil 
těmto dvěma typům městské protozárodky objevující se na území Polska již 
v době kultury lužické a pak v době římské.

Poněvadž kritéria pro rozlišení zárodků měst od měst s místním právem jsou
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závislá převážně na archeologických zjištěních do značné míry fragmentámích, 
omezuje se většina ostatních badatelů jen na termín slovanské raně středověké 
město, popřípadě hradištní město (Kalousek 1960 a—d) nebo hradské město 
(Chropovský-ruttkay 1985, 276). H. Ziólkowska (1968, 140) je charakteri
zovala těmito znaky: 1. přítomnost vyšší společenské vrstvy ovládající politicky 
a ekonomicky celou společnost v určité geografické oblasti; 2. existence opevnění 
s citadelou feudálního typu plnící dvojí funkci, tj. ochranu společenské elity 
i funkci vojenského opěrného bodu celého společenství; 3. existence kultovního 
centra a kněžské skupiny plnící funkci kultovně výchovnou a ideologickou; 4. 
přítomnost lidí se služebně výrobním zaměřením orientovaným převážně na obslu
hování světské a náboženské elity; 5. existence trhu jako instituce směny sloužící 
celé společnosti. Přibližně stejné znaky, i když v jiném pořadí a podrobněji rozve
dené podle archeologických zjištění v pobaltských centrech, uvádí L. Leciejewicz 
(1970): 1. koncentrace řemesla a obchodu; 2. středisko kmenové ěi státní moci; 3. 
středisko náboženského kultu; 4. značná koncentrace obyvatelstva; 5. hustá pravi
delná zástavba; 6. někdy opevnění; 7. společenské a kulturní odlišnosti od vesnic
kého obyvatelstva; 8. zemědělské zázemí.

Charakteristikou velkomoravských měst jakožto měst sui generis se na 
základě archeologických dat několikrát zabýval V. Hrubý (1960; 1965; 1970). 
Uváděl nejdříve šest a později deset základních znaků těchto sídlištních útvarů: 1. 
rozvinutá řemeslná výroba; 2. obchod; 3. vyspělý chov dobytka; 4. široké země
dělské zázemí; 5. opevnění; 6. diferencované formy obydlí; 7. výrazné společenské 
rozvrstvení; 8. kulturní a církevní centrum; 9. správní a politické centrum; 10. síd
lištní kontinuita v povelkomoravském období. Uvedená charakteristika rámcově 
odpovídá jiným definicím raně středověkého slovanského města s výjimkou třetího 
a desátého bodu. Chov dobytka nelze pokládat za příznak odlišující městský 
útvar od vesnické osady; není v něm přirozeně vyloučen (stejně jako zemědělská 
práce), ale jde tu jen o přežitkovou nebo doplňkovou formu zaměstnání jinak ty
picky venkovského. Zvířecí kosti v kuchyňském odpadu neagrámích sídlišť svědčí 
spíše o druzích dobytka, které se sem dostávaly jako dávky nebo obchodní artikl 
a byly zde konzumovány. Chov koní, o jehož skutečném rozsahu nelze soudit po
dle zastoupení koňských kostí v kuchyňském odpadu, poněvadž koňské maso se 
zřejmě nepojídalo, souvisí s přítomností vyšších společenských vrstev v raně stře
dověkých městských útvarech. Též sídlištní kontinuita mezi 9. a následující
mi staletími nemůže být důkazem městského rázu opevněné velkomoravské aglo
merace. Významná městská obchodní centra na pobřeží Severního a Baltického 
moře (Domburg, Dorestad, Haithabu, Birka aj.) v průběhu 9.—11. století zanikla 
(Jankuhn 1958, 496), popřípadě jejich funkce byla přenesena na jiná blízká místa 
(Domburg—Middelburg, Haithabu—Schleswig, Birka—Sigtuna apod. — Schlesin
ger 1958, 352) aniž by se dalo o jejich městském rázu v 9. století pochybovat. 
A. Gieysztor (1968, 129) dělí předměstské slovanské útvary na ty, které vznikly 
v 9. století a přetrvávaly ve stoletích následujících, a ony, které na počátku 10. 
století náhle zanikly; к nim řadí právě objekty velkomoravské. Příčiny zániku raně 
středověkých měst obecně vypočítává např. M. G. Rabinovič (1980, 359—360).

V následujícím pojednání bych chtěl prověřit, nakolik znaky raně středověké
ho města uváděné V. Hrubým (s výše uvedenými korekturami), popřípadě jinými 
autory odpovídají nálezové situaci v Břeclavi-Pohansku. Většina starších prací řadí 
sice Pohansko buď jednoznačně nebo s velkou pravděpodobností mezi městské 
útvary (Kalousek 1960a—d; 1961; Hensel 1963, 62, 72; Hrubý 1970, 173; 
Hilczerówna 1970; Jankuhn 1977, 142), vychází však z nálezové situace
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a předběžných zpráv o Pohansku z počátku šedesátých let, kdy se výzkum omezo
val převážně na areál velmožského dvorce a jen v nevelkém rozsahu na další části 
hradiska a předhradí. V průběhu sedmdesátých a v druhé čtvrtině osmdesátých let 
byl proveden sídlištní výzkum na značných plochách a přinesl řadu poznatků 
к celkovému charakteru lokality. Byl to zejména výzkum na severovýchodním 
předhradí dosahující téměř 6 000 m2, pak výkop v severovýchodní části hradiska 
(v bývalé lesní školce) zahrnující 11 500 m2 a zejména záchranný výzkum na již
ním předhradí, z jehož osídlené plochy bylo prozkoumáno na 90 000 m2 (Dostál 
1978; Dostál-Vignatiová-Šik 1980; Dostál-VignatiovA 1981; 1984; 1986; 
Vignatiová 1979, 1983).

Rozvinutá řemeslná výroba je na Pohansku doložena velmi výrazně. Již 
v areálu velmožského dvorce a v jeho bezprostředním okolí bylo prokázáno nálezy 
nástrojů, pomůcek, speciálních pecí a celých dílen hutnictví, kovářství, kovolitectví, 
dřevoobráběcí a kožedělná řemesla, hrnčířství a kosťařství; z obslužných činností 
patrně pekařství (Dostál 1975, 249—252). Novější výzkumy především naznačují, 
že sídliště v severovýchodní části hradiska bylo řemeslnické. Je tam poměrně málo 
prokazatelně obytných objektů (zemnic), zato se tam nachází množství jam růz
ných velikostí s doklady řemeslné výroby. Kovolitectví je tam doloženo téměř kru
hovou jámou se čtyřmi hliněnými pecemi na obvodu (obj. 24) a dvěma objekty (č. 
82, 83) s olověnými hřivnami, hliněnou pecí a blízkou studnou; obsahovaly též 
značné množství železné strusky (Dostál 1980). Přítomnost zbrojířské dílny ori
entované na výrobu kroužkových brnění prozrazují nálezy více než sta železných 
kroužků zjištěných při proplachování výplně obj. 113, 114 aj. (Vignatiová 1984). 
Řemeslníkovi — snad výrobci sedel a koňských postrojů — patřil zřejmě depot ze 
zemnice 10 pod válem hradiska, obsahující kladívko, sekáč kovu, dvě tesly, dva 
klíče, různá rydla a kování koňské ohlávky, ukryté v lahvovité nádobě vyplněné 
struskou (Dostál 1977/78). Zvláštní pozornost zaslouží šest dosud objevených 
velkých zahloubených staveb (délka 6—15 m, šířka 2—3 m, hloubka 50—100 cm). 
V polovině z nich byly nalezeny železné klíče svědčící o tom, že byly pečlivě uza
mykány. Jedna z nich byla asi bednářskou dílnou (obj. 105), neboť obsahovala ná
stroje, které se uplatnily při výrobě věder (železný klín, útomík, škrabkovité dlá
to), druhá byla asi kovářskou dílnou, poněvadž obsahovala značné množství 
železné strusky (přes 6 kg) a zbytky výmazu vyhřívací výhně (obj. 106). Nejzají
mavější byl hluboký objekt 38 s dvěma rovnoběžnými žlábky ve dně, které mohly 
být stopami po tkalcovských stavech. Není vyloučeno, že tento objekt i další velké 
zahloubené stavby, v jejichž zásypu se našla hliněná závaží, přesleny a kostěné 
proplétáčky, byly textilními dílnami — gynaecei (Dostál 1986; Grimm 1972). Je 
zajímavé, že nedaleko od těchto dílen stály velké domy kůlové konstrukce, které 
mohly být ubikacemi těchto žen — tkadlen, které žily v otrockém postavení. Na 
jižním předhradí byla zjištěna kosťařská dílna (Vignatiová 1984, 187) a není vy
loučeno, že z množství objektů, jejichž obyvatelé se sotva mohli věnovat zeměděl
ství pro nedostatek obdělavatelné plochy v bezprostředním okolí, byla celá řada 
zaměřena na různé obslužné činnosti směřující к uspokojení potřeb dvora (Vigna
tiová 1983, 114). Většina řemeslníků v rámci dvorce, hradiska i předhradí praco
vala původně především ve službách vyšší společenské vrstvy. Část jejich produkce 
však mohla jít na místní trh a zapojit se tak do směnného procesu, který je cha
rakteristický pro městské útvary.

Obchod byl zřejmě v ekonomickém životě Pohanská důležitým prvkem. Tato 
lokalita se nesporně podílela na dálkovém obchodě. Její poloha 12 km nad souto- 
kom Moravy a Dyje nasvědčuje, že ležela při známé jantarové cestě, po níž pro
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cházely obchodní karavany z pobřeží Jaderského moře к Baltu. Kromě toho sem 
směřovala z Dolních Rakous cesta z prostoru Mistelbachu, doložená písemně roku 
1056 v listině zachycující pravděpodobně i původní název Pohanská — Lauenten- 
burg (CSENDES 1969, 146—147). Hmotné doklady dálkového obchodu jsou po
měrně vzácné, protože jeho hlavní artikly — otroci, sůl, vosk, med, kožešiny — se 
nezachovaly. O zbraních (mečích, kopích) nevíme, zda byly získány obchodem, ne
bo jako kořist, a zejména není v řadě případů jasné, zda šlo o místní výrobky, ne
bo o importy. Zbývají tedy jen ojedinělé nálezy, jejichž cizí původ je nesporný. Je 
to fragment brokátové látky protkávané zlatými nitkami z hr. 159, jantarový korál 
z hr. 270, millefiorový korál z hr. 374, popřípadě některé další korály z hrobů 
u kostela (KALOUSEK 1971, 105, 158, 201), třmeny typu Immenstedt západoe
vropského původu z obj. 77 a tauzovaný třmen s rozšířenými prolamovanými ra
meny patrně pobaltské provenience z obj. 14 na jižním předhradí (Vignatiová 
1984). Konečně sama rozsáhlá neopevněná sídlištní aglomerace na jižním předhra
dí dosahující řeky Dyje silně připomíná podobu západoevropského wiku spojova
ného s dálkovým obchodem (Planitz 1975, 54—59). Dá se předpokládat, že se 
na Pohansku konaly i místní trhy (PoulÍk 1985, 49), na nichž se směňovaly pře
bytky řemeslnické produkce za zemědělské výrobky dovážené z okolních osad. Že
lezné hřivny nalézané tam v různých velikostech i v celých depotech jsou snad 
svědectvím této směny (Dostál 1983) stejně jako fakt, že velká sídlištní aglome
race na jižním předhradí musela být po stránce výživy závislá na zemědělském zá
zemí. Část produktů se sem zřejmě dostávala ve formě feudálních dávek, část však 
mohla být směňována. To platí i o domácích zvířatech doložených nálezy kostí; 
byla nejen pěstována na místě, ale z větší části se sem patrně dostávala dávkami 
a směnou.

Široké zemědělské zázemí s vyspělou technologií obdělávání půdy je 
v ekonomické oblasti spolu s rozvojem řemesla hlavní příčinou vzniku měst (Ti- 
CHOMIROV 1956, 64). Zázemí Pohanská není sice podrobněji prozkoumáno, proto
že leží v těžko přístupné hraniční zóně, ale i to, co je známo ze zjištěné sítě vel
komoravských sídlišť a pohřebišť, svědčí o neobyčejné hustotě jeho osídlení 
(MÉŘÍNSKÝ 1980, obr. 2—3; 1985, obr. 12). Přilehlá část slovenského Záhoří 
a Dolních Rakous patří к nej intenzivněji osídleným oblastem (Kraskovská 1961; 
Justová 1982, mapa 7 a 9). Pro blízkost Mikulčic nelze rozlišit, které vzdálenější 
osady zejména v severním směru patřily к zázemí jedné, či druhé lokality; do jisté 
míry se patrně překrývala, neboť obě lokality spolu se Starým Městem patřily 
к mocenskému jádru mojmírovské dynastie (Kurnatowska 1984a, 88; 1984b, 
170). Uvažovat o celkovém počtu obyvatel Pohanská a jeho předhradí je stejně ja
ko u ostatních centrálních lokalit velmi problematické, poněvadž přes intenzívní 
výzkum jsou zatím prokopány jen malé části jejich areálů, jejichž rozloha ostatně 
ani není bezpečně známa. Celkem spolehlivě lze odhadnout počet obyvatel dvorce 
na 100—120 duší (Dostál 1975, 253). Ve stovce obydlí zjištěných na jižním 
předhradí mohlo žít 400—600 lidí. Neznáme ovšem ani celkový rozsah osídlení na 
jižním předhradí, ani nevíme kolik obydlí bylo na hradisku mimo dvorec, takže 
pokoušet se o celkové odhady by nemělo smyslu. I podložený odhad z prozkou
maných ploch svědčí o natolik vysokých počtech obyvatel, že se blížily lidnatosti 
Mikulčic a Starého Města. Adekvátní tomu musela být i velikost a ekonomická sí
la zemědělského zázemí.

Opevnění Pohanská působí dodnes impozantním dojmem. Ten musel být 
mnohem výraznější, když bylo v původním stavu, o výšce kolem šesti metrů (Dos
tál 1979). Z jeho délky dosahující téměř dva kilometry můžeme usuzovat na po
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čet budovatelů a obránců, a tudíž i na lidnatost zázemí a do jisté míry i na počet 
stálých obyvatel. Počítáme-li podle anglosaských pramenů s jedním obráncem na 
1,25 m délky opevnění, pak by na hradbách Pohanská muselo stát v době váleč
ného nebezpečí kolem 1 600 bojovníků (Vignatiová 1971); i když budeme počí
tat s jedním obráncem na tři metry opevnění (Šalkovský 1983, 91—92), šlo by 
stále asi o 650 bojovníků. A to je pouze první sled bez záloh. Přestože je nutné 
počítat s tím, že se v době válečného nebezpečí utíkalo za hradby obyvatelstvo 
z okolí a docházelo ke koncentraci vojska na směrech hlavního úderu, vyvstává 
otázka, zda nezbytný počet obránců prvního sledu netvořil stálou posádku, která 
byla к dispozici knížecímu hodnostáři sídlícímu v dvorci na hradisku. Celkový po
čet obyvatel nutně musel být vyšší, poněvadž je třeba připočíst rodinné příslušníky 
aspoň části družiny a rodiny obslužného personálu. Závažný je však již sám fakt, 
že celá tamější sídlištní aglomerace se rozvíjela pod ochranou opevněného hradu 
tak, jak to pozorujeme u raných městských forem na evropském Západě (Schle
singer 1958, 360) i Východě (Avdusin 1972, 106; Kuza 1980, 255-256). Z to
ho můžeme vyvozovat, že správa těchto měst byla panská. Na Pohansku zachycu
jeme ještě jeden důležitý moment ve vývoji raně městských forem: severovýchodní 
předhradí bylo na rozdíl od jižního již opevněné; to je podle W. Hensla (1963, 
30) příznak vývoje к městu s místním právem.

Rozmanitost obytných, hospodářských a dílenských staveb je 
na Pohansku zvláště nápadná; je mnohem výraznější než ve Starém Městě. Zatím
co v areálu velmožského dvorce byly jednoprostorové a dvouprostorové obytné 
domy roubené na kamenných, maltou spojovaných podezdívkách (o ploše 14,5 až 
43 m2) a velké domy kůlové konstrukce s pletenými stěnami (o ploše 47 až 
110 m2), zčásti obytně reprezentačního a zčásti snad hospodářského účelu, v ostat
ních částech hradiska a předhradí převažují sice obytné zemnice s kamennou pecí 
v rohu (jen na jižním předhradí jich bylo prozkoumáno sto — Vignatiová 1983, 
110), ale i tam se vyskytly ojediněle velké kůlové stavby s otopným zařízením 
i bez něho, obydlí s hliněnou vypálenou podlahou a se zděným nárožím s ohniš
těm a kromě toho velké zahloubené stavby (délka 6—15 m) prokazatelně dílenské
ho účelu. Na Pohansku sice není hustá pravidelná zástavba jako např. v Opolí 
(Holubowicz 1950, obr. 17—18; Gediga 1979, obr. 1—3), a jaká byla zachycena 
i na předhradí Mikulčic (PoulÍk 1985a, obr. 22; 1985b, obr. na str. 1), ale ná
běhy к urbanistickému uspořádání je tam možno pozorovat. Tak např. na sídlišti 
v severovýchodní části hradiska jsou objekty uspořádány ve dvou pruzích rovnobě
žných s válem; v prázdném prostoru mezi nimi stály v pravidelných vzdálenostech 
velké kůlové stavby. Na jižním předhradí se rýsují dvě uskupení obydlí návesního 
typu a jedno ulicového typu (Štelcl-vignatiová 1981, 17—18).

Výrazné rozvrstvení společnosti je na Pohansku nejlépe demonstrová
no faktem, že uvnitř opevnění stál samostatně palisádami chráněný dvorec, 
v němž žili v náročně upravených povrchových srubových domech příslušníci vyšší 
společenské vrstvy, kteří byli pohřbíváni s četnými drahocennými milodary, výstrojí 
a zbraněmi na privilegovaném pohřebišti u kostela, zatímco ostatní obyvatelé hra
diska pohřbívali na drobných pohřebištích a v rozptýlených hrobech s nápadně 
chudým vybavením (Dostál 1982). Poněkud jiné společenské postavení měla část 
obyvatel jižního předhradí, kde se ve stejně rozptýlených hrobech objevují 
i zbraně a jezdecká výstroj (Vignatiová 1980); mohlo jít o hroby družiníků nebo 
ozbrojených obchodníků.

Též v kulturním a náboženském ohledu bylo Pohansko evidentně 
střediskem svého okolí. Z Pohanská se dostávaly do okolí dokonalé výrobky ta-
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mějších dílen kovářských, šperkařských, hrnčířských aj. V okolních osadách se so
tva vyskytly kromě běžných zemnic ony zvláštní typy obytných, hospodářských 
a výrobních staveb mimořádných rozměrů a konstrukce, jaké byly objeveny na Po
hansku. Zbraně, oděv a šperky, v nichž se odrážely vlivy vzdálených kulturních 
ohnisek, odlišovaly obyvatele hradiska od okolního vesnického osídlení. Dá se 
předpokládat, že s kostelem na Pohansku byla zřejmě spojena i církevní správa 
okolí. Není vyloučeno, že tato správa navazovala na staré kultovní tradice před- 
křesťanské. Nasvědčovaly by tomu pozůstatky kultovní ohrady zjištěné v okolí kos
tela na Pohansku (Dostál 1975, 103—104). Část obyvatel hradiska se již mohla 
podílet i na písemné vzdělanosti.

Že šlo současně o politické a správní středisko ve smyslu vojensko 
administrativním, o tom svědčí sám fakt vybudování hradiska, které si vyžádalo 
množství sil z okolí a které tomuto okolí skýtalo ochranu v době válečného nebez
pečí. V dvorci na hradisku sídlel buď člen knížecího rodu, nebo vysoký knížecí 
úředník, který byl pověřen správou nejen místní sídlištní aglomerace, ale celé síd
lištní komory. O přítomnosti vojenské družiny svědčí 37 bojovnických hrobů na 
pohřebišti u kostela (z toho 31 hrobů s ostruhami, 4 hroby s meči, 3 hroby se se
kerami) a 4 jezdecké hroby (z toho jeden s mečem a dva se sekerami) z jižního 
předhradí, kde byla patrně detašována část družiny (Vignatiová 1983, 114). Po
mocí družiny zajišťoval knížecí hodnostář obranu sídlištní oikumeny, ale 
i vybírání dávek, řešení soudních pří a výkon soudních rozhodnutí a rozhodoval 
různé správní problémy.

Z nastíněných skutečností vyplývá, že Pohansko mělo všechny základní rysy 
raně středověkého slovanského města. Zvlášť silná tam byla složka řemeslnická; 
původně patrně sloužila potřebám společenské špičky sídlící v dvorci, můžeme 
však předpokládat, že se postupně orientovala též na výrobu pro trh. Rozsáhlé ne- 
opevněné jižní předhradí nebylo zřejmě jen sídlištěm družiníků a služebných lidí, 
ale i obchodníků, kteří využívali říčního brodu na Dyji, a svou funkcí se přibližo
valo západoevropskému wiku (Schlesinger 1958, 357—361; Planitz 1975, 
54—59). Jednotlivé prvky městského rázu se zřejmě vyvíjely postupně a měnily 
svůj význam, takže můžeme soudit, že Pohansko nabylo raně městského charakte
ru až ve vrcholné fázi svého vývoje.

Tato zjištění jsou v souladu se závěry podnětné studie J. Herrmanna (1980), 
přednesené na IV. mezinárodním kongresu slovanské archeologie v Sofii. Jeho jed
notlivé sídlištní typy — druhý (aristokratické a knížecí dvory), třetí (opevněné aris
tokratické a knížecí rezidence), čtvrtý (sídlištní aglomerace podmíněné dělbou prá
ce) a osmý (raná města) — spolu úzce souvisejí a představují vlastně v aplikaci na 
centrální velkomoravskou oblast jednotlivé vývojové stupně, popřípadě složky 
ústředních velkomoravských lokalit. Některá jím uváděná kritéria pro rozlišení síd
lištních typů (např. existence kupecké čtvrti, zaměření řemesla na obsluhu dvora 
nebo na trh) jsou archeologicky těžko postižitelná, takže přiřazení jednotlivých lo
kalit tomu či onomu typu zůstane při fragmentámosti archeologických pramenů 
v některých případech sporné. Závěrem podotýkám, že jednou z příčin, která vede 
к rozporným výsledkům v dosavadních pokusech o roztřídění velkomoravských 
hradisek podle jejich funkce (např. Bialeková 1985, 113—118; Stana 1985; 
Chropovský-Ruttkay 1985, 276) je též skutečnost, že výsledky dlouholetých 
sídlištních výzkumů nejsou publikovány tak, aby byly vědecky použitelné jako his
torický pramen.
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FRÜHSTÄDTISCHE ELEMENTE DES BURGWALLS BŘECLAV-POHANSKO

Der Autor geht von den Ergebnissen des Nachkriegsstudiums früher städtischer Formen 
in Westeuropa und vor allem im slawischen Milieu aus und befaßt sich mit den charakteri
stischen Unterschieden zwischen reifen mittelalterlichen und slawischen frühmittelalterlichen 
Städten. Dann vergleicht er die einzelnen Definitionen dieses Siedlungsgebildes und wertet 
die Berechtigung der von V. Hrubý bestimmten Kennzeichen großmährischer Städte, wobei 
er die Aufzählung frühstädtischer Elemente mit den Ergebnissen der umfassenden Sied
lungsuntersuchung in Břeclav-Pohansko konfrontiert.

Zu den markanten Elementen dieser Örtlichkeit gehört die Befestigung; die Untersu
chung stellte ihre Konstruktion klar, führte zur Entdeckung des Tors, der befestigten nord
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östlichen und unbefestigten südlichen Vorburg. Aus der Existenz der Befestigung geht her
vor, daß Pohansko ein militärisch-administratives Zentrum des bäuerlichen Hinterlands war. 
Die Entdeckung einer Kirche mit Gräberfeld deutet die kulturelle und religiöse Bedeutung 
dieser Stätte für ihre Umgebung an. Die Gräber bargen reiche Beigaben, die Einflüsse aus 
verschiedenen Kulturzentren Europas verrieten. Die markante Differenzierung in der Aus
stattung der Gräber bei der Kirche und in den kleineren Gräberfeldern des Burgwalls und 
der Vorburgen bezeugt eine schroffe gesellschaftliche Schichtung der Bevölkerung, wie es 
auch die verschiedenen Formen der Behausungen und die Existenz eines selbständigen befe
stigten Magnatensitzes vermuten lassen. Die dichte Besiedlung der südlichen Vorburg .deutet 
die wirtschaftliche Abhängigkeit von der bäuerlichen Umgebung an. Diese bot andererseits 
Anlaß zur Entfaltung des Binnenhandels, in dessen Rahmen offenbar auch die zahlreich ge
borgenen eisernen Pfunde eine Rolle gespielt haben. Die Lage Pohanskos am Bernsteinweg 
und manche exklusive Grabfunde bezeugen die Einschaltung in den Fernhandel. Besonders 
markant war in Pohansko die handwerkliche Erzeugung vertreten, und dies nicht nur mit 
vollendeten Erzeugnissen, sondern auch mit Werkstätten, die über Werkzeug, Öfen, ver
schiedene Hilfseinrichtungen verfügten und reichen Abfall hinterließen. Außer in der unmit
telbaren Umgebung des Herrenhofs lag das Handwerksareal im nordöstlichen Teil des Burg
walls, wo Schmiedewerkstätten beispielsweise auf die Herstellung von Ringpanzern 
spezialisiert waren, wo sich auch Metallgußwerkstätten mit Öfen, Gußtiegeln, bleiernen Bar
ren, eine Böttcherwerkstatt mit einem Ensemble der zur Herstellung kleiner Eimer notwen
digen Werkzeuge und offenbar auch Weberwerkstätten — sogenannte Gynaecea befanden.

Abschließend stellt der Autor fest, daß der Burgwall Břeclav-Pohansko in der Gipfel
phase seiner Entwicklung alle wichtigen Merkmale einer frühmittelalterlichen slawischen 
Stadt getragen hat.
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