
BOŘIVOJ DOSTÁL

NĚKOLIK POZNÁMEK К OBJEVU PRVNÍCH 
VELKOMORAVSKÝCH KOSTELŮ VE STARÉM MĚSTĚ

Přehlížíme-li při tomto kolokviu výsledky čtyřicetiletého úsilí věno
vaného v poválečném období výzkumu Starého Města, prováděného Mo
ravským muzeem za účinné podpory a zpočátku i přímé účasti Archeolo
gického ústavu ČSAV a později za spolupráce se Slováckým muzeem, 
musíme konstatovat, že staroměstské výzkumy zajistily věhlas naší slo
vanské archeologie v evropských vědeckých kruzích a rozhodujícím způ
sobem ovlivnily její programové zaměření.

Jedním z charakteristických rysů této orientace byla široká kooperace 
s řadou společenskovědních a přírodovědných disciplín, jimž archeologic
ké výzkumy poskytly bohatý materiál к některým úsekům vlastního bá
dání (např. paleoantropologie, paleoosteologie, petrografie aj.), nebo do
konce к přehodnocení vlastních pramenů jak je tomu u historie (Havlík 
1978, 9—10; 1987, 8), či к překonání starších hypotéz а к vytváření no
vých, např. v dějinách umění (Richter 1965, 121—122). Dalším momen
tem tohoto zaměření pak bylo propracování metodiky terénního výzkumu, 
směřující jednak к práci na velkých plochách, jednak к sledování nej
jemnějších detailů a souvislostí, které zásadním způsobem ovlivnily nebo 
aspoň prohloubily celkovou interpretaci.

V této souvislosti nelze nevzpomenout metodického mistrovství V. Hru
bého, dlouholetého vedoucího staroměstských výzkumů, který se vypra
coval v čelného představitele slovanské archeologie a jehož publikace 
o kostele a pohřebišti „Na valách“ se staly nadlouho vzorem prací tohoto 
typu.

V. Hrubý je objevitelem negativů základového zdivá, jehož rozlišením 
bylo umožněno zjistit půdorysné dispozice velkomoravského kostela „Na 
valách“ a později i jinde. Díky jeho metodickému postupu — snižování 
terénu v okolí negativního základu — se mu podařilo názorně prověřit 
správnost jeho poznatku tím, že ve směru negativu základů našel i ori
ginální zdivo (Hrubý 1955, 268—269). Obnažení tohoto zdivá způsobem
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běžným v klasické archeologii by ovšem nemohlo vést к objevení půdo
rysných dispozic celé stavby.

Obdivuhodná je preciznost metodiky, se kterou dokázal V. Hrubý na 
základě roztřídění druhů malt podat návrh rekonstrukce stavební tech
niky jednotlivých částí kostela (Hrubý 1955, 272—277). Podle dnešních 
poznatků o jiných velkomoravských stavbách a podle zjištění o počátcích 
hrázděné techniky v Evropě (Mencl 1980, 175—205; Frolec—Vařeka 1983, 
66—67) bychom sice nesouhlasili s jeho představou o hrázděném zdivu 
kostela „Na valách“, nicméně je třeba si uvědomit, že V. Hrubý sám při
pouštěl i jiný výklad, že totiž příslušný druh malty s otisky prutů pochá
zel ze stropu, což lze plně akceptovat.

Hrubého pečlivá registrace jednotlivých druhů malt v zásypech hrobů 
mu dovolila překonat námitky oponentů o její vypovídací schopnosti 
v této nálezové situaci a vyčlenit hroby vyhloubené po zániku chrámu 
a rozdělit tak pohřebiště „Na valách“ do několika relativně chronolo
gických skupin hrobů (Hrubý 1955, 296; 1955a, 291—292).

Jestliže půdorysná dispozice zbytků kostelíka „Na valách“ nevyvolávala 
pochyb, byl v tomto ohledu postaven před mnohem těžší úkol J. Poulík 
při výzkumu půdorysu kostela na „Spitálkách“, který byl prakticky zni
čen bagrem (obr. 1:3). Zachovala se jen destrukční kra drobných kame
nů a malty nad severní polovinou chrámu, z níž byly vypreparovány zá
kladové negativy části apsidy a triumfálního oblouku, severní stěny lodi 
a nartexu, části západní stěny lodi a nartexu a tří pilířů při severní stěně 
lodi. Nikde v nálezové zprávě ani v publikovaných protokolech není uve
dena hloubka zjištěných základových negativů; J. Poulík pouze podo
týká, že severní část negativu apsidy měla hloubku 4—6 cm a z publiko
vaných fotografií a z údaje, že maltová kra severně od kostela byla silná 
jen 10—15 cm (Poulík 1955, 307—314, obr. 7 a 10) plyne, že ani negativy 
základů severní stěny kostela nebyly hlubší. Nikde též nebylo zachyceno 
in situ originální základní zdivo. Vzhledem к tomu, že charakter výplně 
negativů se mohl místy měnit, jak máme ověřeno u jiných velkomorav
ských staveb, mohlo se při jeho nevelké hloubce stát, že se místy vy
tratil nebo nebyl správně rozlišen. Mám na mysli zejména široké prů
lomy (2,3 m) na severní a západní straně nartexu, z nichž severní re
gistrovala komise až při druhém zasedání v roce 1950 zřejmě s jistými 
rozpaky, neboť při třetím zasedání téhož roku byl v mezeře konstatován 
hrob 25 a interpretován jako důkaz toho, že mezera v základu tam 
skutečně byla (stejně jako na jižní straně, kde byl hrob 1 a na západní 
straně, kde ležel hrob 28), aniž by se připouštělo, že uvedené hroby po
rušily nebo byly překryty základem stavby (Böhm 1955, 354—357).

Jak ukázal J. Poulík v několika svých pozdějších pracích (1985, obr. 24, 
26; 1987, obr. 15, 17), nebyly pod vchodem většiny jiných velkomorav
ských staveb přerušeny základy (s výjimkou kostela složitého půdorysu 
v Sadech, kde je ovšem přerušení podstatně užší — pouze 126 cm — 
Hrubý 1965, 203), takže proražení tří stěn nartexu vchody zaujímajícími 
téměř polovinu délky jednotlivých stěn, jak je rekonstruoval J. Pošmour
ný u staroměstského kostela na „Spitálkách“ a na Pohansku (1969, obr. 
24; 1971, obr. 4:6; Vavřínek 1963, 143, obr. 40), se zdá být nelogické již 
z hlediska stability stavby.

Domnívám se, že kostel na Pohansku, který je přes některé konstrukční
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Obr. 1. Srovnávací studie dvou velkomoravských kostelů. 1 Břeclav-Pohansko, 2 
rekonstrukce kostela v Břeclavi-Pohansku podle V. Pošmourného upravená B. Dostá
lem, 3 Staré Město „Spitálky“ podle J. Poulíka, plně — originál základu, tečkova
né — negativ základu, čárkovaně — rekonstrukce průběhu základu.
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rozdíly rozměrově a základním členěním shodný s kostelem na „Spitál
kách“, může vnést určité korektury do rekonstrukce půdorysných dis
pozic, nadzemního vzhledu, stavebního vývoje i celkového datování této 
architekturní památky, neboť na větší části obvodu kostela na Pohansku 
se zachovalo originální základové zdivo (obr. 1:1). Pozůstatky kostela na 
Pohansku byly zatím publikovány jen předběžně (Kalousek 1961, 135 až 
150; Richter 1965, 193—195; Dostál 1975, 101—103), nicméně základní 
fakta jsou o něm známa, a proto je tu nebudu rozvádět a doplňovat de
taily. J. Pošmourný zařadil kostel z Pohanská podle své modulové kon
cepce do jedné skupiny s kostely na „Spitálkách“ a „Na valách“ a s ně
kterými kostely z Mikulčic (č. 3, 4, 5); označil je za dílo jedné stavební 
školy. Pošmourného modul vycházející z římských stop lze podle mého 
soudu celkem spolehlivě akceptovat pro rekonstrukci půdorysných a pro
storových dispozic velkomoravských staveb (Pošmourný 1971, 45—47, obr. 
2). Korektury vnesené do rekonstrukcí půdorysů staveb V. Richtrem 
(1965, 146) na základě použití karolinských stop nejsou přesvědčivé již 
proto, že několikacentimetrové rozdíly v negativech základů (které mo
hou být chybou výkopu nebo důsledkem stavu zachovalosti) nedovolují 
bezpečně zjistit, jakého rozměrového systému bylo při zakládání velko
moravských staveb použito (Klanica, 1985, 121).

Ze srovnání pozůstatků kostelů na Pohansku a na staroměstských „Spi
tálkách“ (a zčásti i „Na valách“) plyne:

1. Originální základové zdivo nartexu kostela na Pohansku nevykazu
je mezery v místě vchodu. Naopak mezera mezi hroby před nepřeruše
ným středem průčelí zdi nartexu (Kalousek 1971, plán) naznačuje, že prá
vě tam byl vchod. Pošmourného rekonstrukce tří vchodů do nartexu kos
tela na Pohansku je naprosto neodůvodněná mimo jiné též proto, že 
u bočních stěn nartexu jsou nahuštěny hroby. Lze tedy spíše uvažovat 
o tom,že ani u kostela na „Spitálkách“ neexistovaly boční vchody do nar
texu, zejména když negativ zachovaný jen na severní straně byl velmi 
slabý a v místech předpokládaných vchodů byly hroby, v jejichž zásy
pech se našly zlomky malty a omítek. Tyto hroby buď porušovaly zá
klady nebo byly vyhloubeny před přistavěním nartexu.

2. Ačkoliv rozměry apsidy a lodi obou kostelů byly stejné, stopy vnitř
ní konstrukce byly odlišné. Na Pohansku nebyl základový pas pod trium
fálním obloukem, ale zato tu byla předkněžištní příčka s průchodem upro
střed, častá u starocharvátských kostelů (Marasovič—Gvozdanovič—Se- 
kulič—Gvozdanovič—Mohorovičič 1979, tab. VIII:2, ,IX:la, XXV:1, 
XLV:2, XLIX:4, XL;2a) a uprostřed lodi jáma s kompaktním zdivém — 
snad základ opěrného sloupu plochého stropu. Na staroměstských „Spi
tálkách“ byly na severní straně chrámu základy tří pilířů, založené hlou
běji než základ severní zdi lodi — patrně opěrný systém kopule. Nabízí 
se domněnka, kterou vyslovil již V. Hrubý (1965, 197—198, obr. 64:4), 
že pilíře a nartex byly v kostele na „Spitálkách“ zbudovány až v druhé 
fázi stavby. Je to tím pravděpodobnější, že u půdorysně shodného koste
la na Pohansku naznačuje spára mezi lodí a nartexem ve spodní části zá
kladu pozdější přístavbu nartexu. Vysvětlil by se tím též výskyt hrobů 
pod základy nartexu na „Spitálkách“, které mohly být starší než předsíň.

3. Kostel na Pohansku, ačkoliv měl úzké základy (60 cm) jako kostel na 
„Spitálkách“ (a podstatně užší než kostelík „Na valách“, kde jsou zákla

[38]



dy široké 80—90 cm), měl podle zříceného bloku nadzemního zdivá celo- 
kamenné stěny. Stejné stěny lze předpokládat i u zmiňovaných kostelů 
ze Starého Města, i když podle otisků dřev na omítkách uzažovalo pů
vodně o dřevěné konstrukci stěn (Hrubý 1955a, 283; Poulík 1955, 314).

4. Ačkoliv vznik obou jmenovaných staroměstských kostelů je kladen 
do doby po příchodu cyrilometodějské misie (Hrubý 1955a, 287; Poulík 
1955, 344; Böhm 1955, 353), V. Hrubý od samého počátku nevylučoval, 
že pouze na základě archeologických pramenů by bylo možné datovat 
vznik kostela „Na valách“ před příchod soluňských bratří (Hrubý 1955, 
297; 1955 a, 287) a později se к tomuto názoru přiklonil jak při datování 
kostela „Na valách“, tak při datování starší fáze kostela na „Spitálkách“ 
(Hrubý 1965, 198). Stavební vývoj kostela na Pohansku, který byl dílem 
stejné stavební školy jako oba staroměstské kostely, jeho vztah к celko
vému vývoji tamějšího dvorce, dává při rozhodování o dataci jeho vzniku 
za pravdu V. Hrubému: jeho první stavební fáze byla nesporně předcyri- 
lometodějská (Dostál 1975, 103, 243). Uvádění vzniku kostela na Pohan
sku do souvislosti s působením předcyrilometodějských misií, zejména zá
padních, je o to pravděpodobnější, že celý dvorec na Pohansku, jeho 
ohrazení, vnitřní zástavba a členění ukazuje na vzory v západním, fran- 
sko-bavorském prostředí, dobře popsané v západních písemných pra
menech (Dostál 1975, 255—259). S tím není v rozporu ani typ stavby 
s protáhlou půlkruhovitou apsidou, který je většinou chápán jako misijní 
typ byzantský, neboť V. Richter (1965, 199) přesvědčivě dokázal na čet
ných příkladech, že se tento typ staveb hojně vyskytoval jak na Východě 
tak na Západě od starokřesťanského období až po 11. století.

Ještě jednoho problému souvisejícího se staroměstskými výzkumy je 
třeba se dotknout. Je to otázka datování velkomoravské hmotné kultury 
vůbec a šperku zvláště. V důsledku vřazení obou citovaných staroměst
ských kostelů do doby po příchodu cyrilometodějské misie a pod vlivem 
starších prací Niederlových, Schránilových a Eisnerových o slovanském 
šperku datovali V. Hrubý i J. Poulík hmotnou kulturu z hrobů kolem 
obou pojednávaných kostelů z větší části až do prvé poloviny ev. i třetí 
čtvrtiny 10. století (Hrubý 1955a, 292, obr. 41; Poulík 1955, 344). Nekriti
zuji, naopak zdůrazňuji kontinuitu názorového vývoje, který je nezbyt
ný a do něhož jsem se též zařadil, poněvadž jsem se sám к tomuto dato
vání pod vlivem obou autorů i starších prací přiklonil (Dostál' 1966. 89 
až 94). V zájmu spravedlnosti je třeba podotknout, že V. Hrubý, přestože 
nakonec vřadil největší počet hrobů a nejvyspělejší šperky z hrobů „Na 
valách“ až do 1. poloviny 10. století, původně soudil, že honosné šperky 
by se sotva našly u domácího obyvatelstva brzy po loupeživých nájezdech 
cizinců, v době po zániku velkomoravské říše (Hrubý 1955, 298; 1955a, 
287). Nezbývá tedy než položit si otázku, zda jeho skupina hrobů s maltou 
nepatří do doby před zánikem Velké Moravy a zda к rozboření kostela 
nedošlo podstatně dříve než při pádu Velké Moravy (což V. Hrubý při
pouští), jinými slovy, zda správně stanovené relativně chronologické sku
piny staroměstských hrobů není třeba vtlačit do rámce 9. a počínajícího 
10. století.

Je totiž evidentní, že Schránilovo datování gombíků a filigránových 
šperků je příliš pozdní (konec 10. a 11. století), že směšuje tyto ozdoby 
se šperky z pokladů zlomkového stříbra, což se dnes ukazuje jako ne
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opodstatněné. Ozdoby moravského typu se dostávaly do Čech — jak uka
zují nálezy ze Staré Kouřimi a z Pražského hradu — ještě v průběhu 
9. století a již od 2. desítiletí 10. století se tam objevují místní napodo
beniny. Zejména datace gombíků (od poslední třetiny 9. století až do 
2. poloviny 10. století) je dosud příliš vysoká. K. Benda v několika svých 
studiích ukázal — mimo jiné i při rozboru ozdobného terče se sokol
níkem ze „Spitálek“, že technika uplatněná při výrobě gombíků (lisova
ný a rytý ornament palmet a arkád na puncovaném pozadí) byla apliko
vána i na nádobách z pokladu nagyszentmiklošského a na pozdněavar- 
ských kováních, a mohla se tudíž v širším podunajském prostředí 
vyskytnout již od 2. poloviny 8. století a po celé 9. století (Benda, 1961, 
62; 1963, 59—60). Též výskyt gombíků v hrobových celcích s ozdobami 
blatnicko-mikulčického stylu v Mikulčicích (Poulík 1957, 298 316; 1963, 
63) nasvědčuje, že spodní hranice jejich výskytu by mohla být níže než 
se dříve soudilo.

Odvolávání se na úsudek P. N. Treťjakova, který kladl šperky ze Sta
rého Města do 10. století (Hrubý 1955, 294), je zavádějící. Ruské šperky 
blízké moravským souvisejí teprve s poklady zlomkového stříbra, které 
se objevují v jádru Kyjevské Rusi, na středním Dněpru, až s otevřením 
dněperské magistrály v 2. polovině 10. století, kdy se zvyšuje i byzantský 
vliv na Rusi, vzrůstající zejména od přijetí křesťanství na sklonku 10. sto
letí.

Pozdní datování šperků ze „Spitálek“ je dáno též jejich srovnáváním 
s nálezy z Předmostí, kde se vyskytují i esovité záušnice a mince (Poulík 
1955, 332, 336, 344), zřejmě v důsledku toho, že tu nejsou zachovány hro
bové celky a evidentně je tam pomíchán materiál za dvou pohřebišť, 
středo- a mladohradištního, eventuálně ze dvou fází pohřebiště s konti- 
nuitním pohřbíváním.

Upřílišněné je zřejmě i datování funkce špitáleckého pohřebiště až do 
třetí čtvrtiny 10. století. J. Poulík v této souvislosti říká, že esovité zá
ušnice, které se na tomto pohřebišti stejně jako „Na valách“ nevyskytly, 
se na Moravě objevují až v poslední čtvrtině 10. století (Poulík 1955, 344), 
jinde však počítá s jejich výskytem již od poloviny 10. století (Poulík, 
1957, 323). Poslední datace je zřejmě správnější, uvážíme-li, že klasické 
pohřebiště 2. poloviny 10. století v Nitře pod Zoborem, kde se vyskytlo 
ještě několik gombíků s úpadkovou výzdobou, vlivy belobrdské (náram
ky s hadími hlavami, mušle kauri, nákrčníky) i importy z oblasti zlom
kového stříbra (záponky v podobě vrbového listu, náušnice s třemi vá
lečky), úpadková rituální keramika, ale žádné mince, poskytlo již velké 
množství esovitých záušnic (Čaplovič 1954). Je tedy otázkou, zda s jejich 
nástupem nemůžeme počítat již před polovinou 10. století; I. L. Červinka 
např. hovoří rámcově o výskytu esovitých záušnic v 10. století. I když 
bychom však přijali polovinu 10. století jako počátek nástupu esovitých 
záušnic, mohli bychom na druhé straně zdůrazňovaný fakt, že na staro
městských pohřebištích není jediná eso vitá záušnice, chápat tak, že tam 
pohřbívání skončilo již poměrně dlouho před polovinou 10. století. V této 
souvislosti je třeba upozornit, že na kostelním hřbitově na Pohansku se již 
vyskytly dvě esovité záušnice, i když jinak na tamějším pohřebišti pře
važuje honosný veligradský šperk jako na pohřebištích staroměstských.

Nadhozenými myšlenkami jsem přirozeně nechtěl svévolně bourat ustá
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lená schemata, ale chtěl jsem naopak naznačit, že staroměstské výzkumy 
a jejich zpracování zahájily závažnou etapu ve vývoji poznání hmotné 
kultury Velké Moravy, ukázaly její bohatství, šíři a originalitu a vedly 
v návaznosti na výsledky staršího bádání к vytvoření její nové typolo- 
gické, chronologické a vývojové konstrukce. Stále více se však ukazuje, 
že tato archeologická konstrukce, která byla nutnou etapou ve vývoji 
vědeckého poznání, je v rozporu s historickými fakty.

Z hlediska písemných pramenů je 10. století stoletím temným: o Mo
ravě se téměř odmlčují, a i když to neznamená zánik osídlení a snad ani 
státnosti, skýtají indicie svědčící o politickém rozkladu, úpadku centrál
ní moci, o odpadnutí porobených zemí a zastavení přílivu daní z těchto 
oblastí a naopak o odlivu bohatství ze země ve formě daní apod. (Havlík 
1978, 94—109), což se nutně muselo projevit ochuzením velkomoravských 
center ve středním a dolním Pomoraví a Podyjí. Dosud platný archeolo
gický obraz by však ukazoval na ekonomickou a kulturní kulminaci ve 
druhé, případně i třetí čtvrtině 10. století, což je zejména na centrálních 
lokalitách jihovýchodní Moravy sotva možné. Jiná situace zřejmě byla 
v západněji a severněji položených oblastech, kde byl patrně vývoj ply
nulejší a kde docházelo к postupnému přerodu v ekonomickém a kultur
ním ohledu, jehož archeologický obraz se nám zatím jeví jen fragmen- 
tárně (Měřínský 1986). Též na Slovensku byla situace zřejmě jiná, přízni
vější pro kontinuitní vývoj v průběhu 10. století (Ratkoš 1965, Ruttkay 
1985), než tomu bylo na centrálních lokalitách jihovýchodní Moravy. Sku
tečnost, že ze Slovenska známe poměrně málo šperků veligradského rázu, 
byla patrně způsobena plynulým pohřbíváním na pohřebištích z 9. sto
letí i v průběhu 10. století, které vedlo ke zničení starších pohřbů a jejich 
inventáře. Transformovaný vliv velkomoravského šperku se tam proje
vuje velmi výrazně již na počátku 2. poloviny 10. století.

Jestliže historie v průběhu 19. a 20. století již několikrát přehodnotila 
početně nezměněný soubor písemných pramenů o Velké Moravě, stojí 
před archeologií velké úkoly v práci kabinetní i terénní: přehodnotit na 
základě nakupeného materiálu, jehož rozsah není ani obecně znám, pro
tože zůstává nepublikovaný, archeologický obraz moravské historie 8. 
až 11. století a doplnit jeho mezery chronologické i regionální dalším 
výzkumem.
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SUMMARY

The significance of researches in Staré Město as well as their methodical contri
bution for the development of the Slavonic archaeology is being evaluated in this 
article. The discovery of survivals of the Great Moravian stone sacral architecture 
belongs indisputably to the most important outcomes of the research. The author 
compares two firstly excavated churches at Staré Město, especially the church from 
the site “Spitálky”, with the remains of the church from Pohansko, which have 
been ndicated to be a work of the same building school. He states that there have 
been inconsistencies in the up-to-date reconstruction and dating, as well as in the 
building development of the compared churches. He points out that knowledge ha
ving been gained at the investigation of building remains at Pohansko, are impor
tant for the reconstruction of some parts of the church from “Spitálky”, for they 
are much better preserved and coincident, as regards proportions and base ground 
plan disposition. According to the facts ascertained at the investigation of the church 
at Pohansko, the author finds right the lately published V. Hrubÿ’s opinions on the 
pre-Cyril-Methodius establishment of the both churches at Staré Město and on the 
building development in two phases of the church at “Spitálky”. In the conclusion 
the author points out the discrepancy between the up to this time dating of the 
most matured Great Moravian jewelry not until the half of the 10th century and 
the not clear situation in Moravia in the 10th century. He considérés to be neces
sary to provide a revision of this problem, respecting the specific development in 
individual Moravian regions.
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