
VELKOMORAVSKÉ STUDNY Z ŘEMESLNICKÉHO AREÁLU 
BŘECLAVI-POHANSKA

(Tab. I—II, pp. 467—468) BOŘIVOJ DOSTÁL, Brno, FF MU

V průběhu archeologického výzkumu velkomoravského hradiska Břeclavi-Po- 
hanska prováděného pracovištěm archeologie na filozofické fakultě MU v Brně 
od r. 1958 byla v 16 sezónách věnována pozornost sídlištní aglomeraci zjištěné 
v bývalé lesní školce v severovýchodní části hradiska. Na ploše 1,8 ha tam bylo 
dosud objeveno na 230 velkomoravských sídlištních objektů (dalších 30 bylo 
časně slovanských a starohradištních — Dostál 1982) a 70 kostrových hrobů, 
rozmístěných bud jednotlivě nebo v malých skupinkách. Výzkum této sídlištní 
aglomerace poskytl jen 9 obytných zemnic (Dostál 1987), více než 10 velkých 
i menších povrchových staveb kůlové konstrukce, asi 15 velkých zahloubených 
staveb (Dostál 1986) souvisejících s řemeslnou produkcí stejně jako řada menších 
objektů; proto je tato část hradiska označována jako řemeslnický areál. S tímto 
zaměřením sídliště patrně souvisí i skutečnost, že mezi zjištěnými objekty bylo 
též 8 studní, které jsou předmětem této studie.1

Nálezová zpráva

Studny byly stejně jako jiné sídlištní objekty rozlišeny v úrovni podloží v hloubce 50—60 cm 
pod současným povrchem podle odlišného zbarvení výplně. Nejdříve byla postupně vybírána 
jedna polovina objektu, aby mohl být zjištěn sled vrstev v zásypu. Takto se postupovalo až 
do hloubky 70—120 cm, kde se ve většině případů objevil pravoúhlý obrys užší šachty, jejíž 
výplň byla stejným způsobem vybírána podél linie profilu až к úrovni hladiny spodní vody. 
Hlouběji již nemohlo být na profilu sledováno zvrstvení. Poté byla vybírána druhá polovina zá
sypu buď s ponecháním kontrolního bloku, nebo — při malých rozměrech objektu — již bez něho. 
Spodní obdélníkovitá část studniční šachty byla již exploatována bez kontrolního bloku, neboť 
jeho význam znehodnocovala nastupující a vzlínající spodní voda.

OBJEKT 83A (obr. 1 : 1, la—b; tab. I : 1) byl objeven v r. 1976 ve čtverci В 61—71. Původně 
se na podloží vyrýsovala šedá ledvinovitá skvrna porušená čtyřmi recentními pravoúhlými kůlo
vými jámami a starší sondou (Dostál 1980, 150, tab. XIV : 1, 2). Východní část této skvrny měla 
kruhový obvod ( 0 230 cm). Po odstranění výplně v síle asi 30 cm se v této části ukázal tmavý 
kruhový pás vymezující půdorys studny (0 180 cm), v němž se jevily další dva prstence (vnější 
světlejší a vnitřní tmavší) se světlejším středem: šlo o vodorovně proříznuté zásypové vrstvy. 
Stěny studny byly až do metrové hloubky mírně zešikmené, poté byly až do 230 cm téměř kolmé 
a nade dnem místy převislé. Výplň vykazovala na kontrolním bloku až do hloubky 120 cm pět 
obloukovitě prohnutých vrstev (obr. 1 : lb), pak následoval v užší válcovité části (0 120 cm) 
rezavě hnědý jíl v síle 50—80 cm a pod ním světle žlutý jíl, silný až 40 cm; naspodu bylo asi 
20 cm štěrku promíšeného tmavou hlínou, v níž byl zjištěn zbytek dřeva. Stěny studny byly

1 V prostoru Pohanská byly kromě těchto studní registrovány pouze tři další studny na jižním 
předhradí (Vignatiová 1982-, 1988, 59—60). Vysoká úroveň hladiny spodní vody, která se v prvních 
letech výzkumu (1958—1975) objevovala místy již v hloubce 80 cm, a nevybavenost pracoviště 
zařízením na odčerpávání spodní vody způsobila, že na některých zkoumaných plochách studny 
nebyly rozlišeny (Dostál 1975, 91). Teprve po zahájení a zejména po ukončení radikálních vodo
hospodářských úprav na řece Dyji (zhruba 1975—1985), kdy hladina spodní vody začala v prů
běhu roku kolísat až v dvoumetrových rozdílech, se vytvořily podmínky pro výzkum ve větších 
hloubkách bez pomoci čerpadel. Až poté byly studny rozlišeny.
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Obr. 1. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Válcovitá studna bez stop vnitřní konstrukce — obj. 
83A v obryse na úrovni podloží (1), v půdoryse s řezem výplně v hl. 30 cm (la) a ve svislém řezu 
(lb). Studna se stopami pravoúhlého bednění — obj. 125A v půdoryse ve dně obj. 125 (2) a ve 
svislých řezech AB a CD s naznaěeným bedněním v neprokopané části (2a—b). Čárkovaná linie 
s písmenem v označuje výši hladiny spodní vody v době výzkumu. — Vysvětlivky značek: 
1 povrchový humus; 2 šedá výplň; 3 tmavošedá výplň; 4 sytě černá výplň; 5 výplň promíšená 
pískem nebo jílem; 6 žlutý jíl; 7 hnědý jíl; 8 sytě černá výplň s uhlíky; 9 uhlíky; 10 propálená hlína 
a souvislá mazanice; 11 kousky mazanice; 12 zuhelnatělé dřevo; 73 popelovitá hlína; 74 recentní 
zásah; 75 kameny; 76 štěrk.
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v této hloubce rovněž štěrkovité a prýštila z nich voda; hladina se ustálila v hloubce 220 cm od 
podloží, tj. v nadmořské výšce asi 153,30 m. Nálezy se vyskytovaly jen do hloubky 40 cm; šlo 
o zvířecí kosti a 3 nezdobené střepy středohradištního rázu. Zdá se, že studna (obj. 83A) narušo
vala oválný objekt 83B s olověnými hřivnami a výraznými keramickými zlomky (Dostál 1980, 
150—151, obr. 4 : 1—9).

OBJEKT 125A (obr. 1 : 2, 2a—b; tab. I : 2) byl objeven v r. 1981 ve čtverci В 66—74 v rámci 
výplně dlouhého obdélníkovitého obj. 125. Nacházel se v jeho JV části, na rozhraní jeho hlubšího 
východního a středního úseku, které tvořilo asi 100—120 cm široký výstupek, jehož povrch se 
nacházel v JZ části 10—20 cm pod úrovní podloží, kdežto SV část protínala zhruba čtvercovitá 
studna (Dostál 1986,118—122, obr. 14—15). Zatímco SV a JZ okraj studny se začal jevit ve výplni 
obj. 125 již v hl. asi 20 cm pod úrovní podloží, JV strana se ztrácela v 15 cm širokém kontrolním 
bloku, který umožnil sledovat její výplň do hl. asi 70 cm, a SZ strana splývala až do hl. 70 cm 
s výplní obj. 125. Teprve v této hloubce se začal v prostoru studny jevit výrazný čtvercovitý 
zásyp o rozměrech 100 X 100 cm, vymezený na obvodu tmavými pruhy — patrně stopami dřevě
ného bednění. Po odebrání asi 10 cm zásypu z této čtvercovité plochy se začaly objevovat v sytě 
tmavé hlíně velké ploché kameny (d 35—40 cm) spadající hranami šikmo dolů. Kameny vytvářely 
nálevkovitý útvar, v jehož základně se jevila výplň jámy ( 0 35 cm), která byla vyhloubena ještě 
dalších 40 cm; její stěny byly tvořeny světle žlutým až nazelenalým jílem. Dno se nacházelo již 
ve štěrku, z něhož v hl. 160 cm nastupovala voda, jejíž hladina se ustálila zhruba ve výšce 154 m 
nad mořem. Pro špatné počasí na konci sezóny již nebyly kameny odstraněny a výzkum nebyl 
řádně dokončen. Lze však soudit, že jíl ve spodní části studny tvořil původně izolační vrstvu stěn, 
která se po zetlen! výdřevy zhroutila ke dnu a po ní klouzaly i kameny, tvořící původně při 
povrchu obrubu studny. Není vyloučeno, že část bednění se mohla zachovat v původním uložení

Obr. 2. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Studna se stopami pravoúhlého bednění — obj. 157: 
obrys pravoúhlé šachty v úrovni podloží (1) a svislý řez AB studnou (la); půdorys vybrané studny 
(lb) a otisky prken v severní stěně šachty (lc). Mělká studna obdélníkovitého půdorysu v oválné 
jámě — obj. 174 v půdoryse (2) a řezu (2a).
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pod vrstvou jílu a pod hladinou spodní vody. Tmavý zásyp mezi kameny obsahoval značné 
množství střepů, zvířecích kostí a mazanice. Byly mezi nimi i střepy ze 3 nádob popsaných a kre
sebně rekonstruovaných ve stati o dílenských objektech (Dostál 1986, 120—122, obr. 15 : 1—3).

OBJEKT 157 (obr. 2 : 1, la—c; tab. II : 1) byl objeven v r. 1984 na rozhraní čtverců В 70—76 
а В 71—76. Téměř kruhový půdorys (0 160—180 cm) byl patrný na žlutém jílovitém podloží. 
Zásyp byl na obvodu světle šedý, jílovitý, ve středu se rýsovalo tmavší čtvercovité jádro s výrazně 
vymezenou západní a jižní stranou; šlo zřejmě o výplň vydřevené studniční šachty. Po vybrání 
části zásypu se ukázalo, že jáma měla až do hloubky 115 cm nálevkovitý tvar a poté přecházela 
ve čtvercovitou šachtu (85 X 85 cm) hlubokou ještě dalších 95—100 cm. Šachta byla vyplněna 
světle šedým jílovitým zásypem promíšeným tmavší hlínou. Dno bylo štěrkovitopísčité a byla 
na něm nalezena zvířecí kost. Ve stěnách hranolovité šachty byly zjištěny vodorovné sytě černé 
pruhy, patrně stopy po zetlelých prknech. Velmi zřetelně se rýsovaly v západní stěně v šířce 25, 
15 a 15 cm, oddělené asi 5 cm širokými mezerami, na ostatních stěnách byly jejich stopy méně 
pravidelné. Od úrovně podloží byla studna hluboká 2 m, hladina spodní vody se však ustálila 
již ve 160 cm, tj. v nadmořské výšce 153,80 m. Ze zásypu studny pochází jen 6 zvířecích kostí.

OBJEKT 174 (obr. 2 : 2—2a; tab. II : 2) byl objeven v r. 1985 ve čtverci В 82—-79. Jeho tmavoše
dý zásyp z něhož vyčnívaly zvířecí kosti, střepy a drobné kameny, měl vejčitý tvar (d. 295 cm, 
š. 190 cm), orientovaný delší osou od SV к JZ. SV polovina byla mělká (20 cm), s rovným dnem 
a s mírně zešikmenými stěnami. V JZ polovině se ve dně vyrýsoval obdélníkovitý tmavý zásyp 
(d. 120 cm, š. 100 cm). Při jeho exploataci se v hl. 20—40 cm narazilo v SV části na kamennou 
destrukci a v JZ části v hl. 60 cm na hladinu spodní vody. JZ obdélníkovitá část o rozměrech 
100 X 60 cm byla dále vybírána až do hl. 120 cm (zhruba na úroveň 154,10 m nad mořem). 
Stopy bednění nebyly zachyceny a patrně nebylo dosaženo dna. Kamenná destrukce sestávala 
z 12 velkých kamenů (d 20—35 cm) a byla zachycena jen na SV straně. Kameny tvořily bud 
částečné obložení horního okraje studny nebo jakýsi stupeň umožňující přístup к vodě z mělké 
SV poloviny objektu. Ve výplni studny bylo 9 střepů středohradištního rázu a 8 zvířecích kostí.

OBJEKT 194 (obr. 3; tab. I : 3—6) byl objeven v r. 1986 na rozhraní čtverců В 79—85 а В 80—85. 
Na obvodu jeho našedlého srdcovitého půdorysu (0 200—220 cm) byly 4 skupinky drobných 
i větších kamenů, které vyčnívaly 10—20 cm nad podloží. Kolem studny se vyrýsovalo několik 
kůlových jamek. Některé byly velmi mělké, takže lze pochybovat o správnosti jejich rozlišení. 
Poněkud hlubší (6—9 cm) byly 4 jamky na SZ a 2 jamky na JZ straně; mohly být pozůstatkem 
přestřešení studny. Zásyp studny byl vybírán po polovinách (tab. I ; 3), aby bylo možné kontro
lovat zvrstvení profilu. Při exploataci zásypu se ukázalo, že s výjimkou SZ strany sklouzávaly 
po 3 stěnách objektu velké ploché kameny (d 20—30 cm) a zcela zaplnily vnitřní prostor studny 
v hl. 40—65 cm (tab. I : 4). Na SV straně spadaly kameny kolmo dolů, na JZ straně povlovněji. 
V nálevkovité horní části objektu byl nad kameny a mezi nimi tmavý hlinitý zásyp promíšený 
střepy a kostmi. Začištění kamenné destrukce ozřejmilo, že kameny zapadají do pravidelné 
obdélníkovité jámy o rozměrech 170 X 150 cm. Po odstranění první vrstvy kamenů vyšlo najevo, 
že tmavý zásyp vykazuje na obvodu jílovitou žlutavou hlínu, kterou byla jáma na bocích izolo
vána. V hl. 70 cm se šachta stupňovitě zúžila na obdélník o rozměrech 100 X 90 cm (tab. I : 5). 
Zásyp zúžené šachty byl tmavý a promíšený kameny; při jeho vybírání se ze stěn odlupovaly 
části izolačního jílu a v SV stěně se jevily vodorovné pruhy, patrně po zetlelých prknech výdřevy. 
Zúžená obdélníkovitá šachta byla hloubena až na 190—200 cm pod úrovní podloží. V hl. 165 cm 
již začala nastupovat spodní voda, která se po vyčerpání prudce doplňovala až na uvedenou 
úroveň (153,80 m nad mořem). Dno studny bylo vyloženo velkými plochými kameny (d. až 
40 cm) a po stranách nade dnem (zejména na SZ a JV) byly zachyceny zbytky dřevěného bednění 
(až 2 prkna nad sebou). Přístup ke studni byl patrně na JV straně, kde se v podloží jevila zašla
paná štěrkovitá skvrna o rozměrech 50 X 80 cm a kde byl nejmohutnější kamenný sesuv. Kameny 
snad vytvářely na povrchu obvodovou zídku. — Vedle zlomků dřevěného obložení, vzorků uhlíků, 
16 zvířecích kostí byly z výplně studny získány střepy a 3 drobné předměty: 1. Mezi 31 střepy 
z hlíny promíšené jemným či drsným pískem byly 2 s okraji kalichovitě prohnutými s různě
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Obr. 3. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Studna s pozůstatky bednění a s kůlovými jamkami 
po přestřešení — obj. 194. Obrys studny se skupinami kamenů v úrovni podloží a nad ním (1); 
horní část studniční jámy vyplněná kameny (la); stupňovitě upravená obdélníkovitá šachta 
studny se zbytky výdřevy u dna (lb); řez studnou (lc). Nálezy z výplně: střepy (2—7), kostěná 
brusle (8), železný kroužek (9) a ataše vědra (10).

upraveným ukončením (obr. 3 : 2, 3). Z 15 zdobených střepů bylo 6 s vodorovnými rýhami ostře 
nebo mělce rytými, hustě či řídce řazenými (obr. 3 : 5), na ostatních byly jednoduché nebo hřebe
nové vlnice (obr. 3 : 4, 7), mnohdy kombinované s vodorovnými rýhami; 1 střep zdobený hřebeno
vou vlnicí byl z jemně plavené hlíny (obr. 3 : 6). 7 střepů pocházelo z nezdobených částí výdutí 
a 7 z den vesměs neměřitelných průměrů; pouze 1 kus pocházel z vně klenutého dna (0 165 mm)
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z velké nádoby z hliněného těsta promíšeného kaménky. 2. Zlomek masívní železné obdélníkovité 
ataše vědra s oválným otvorem (d. 45 mm, š. 29 mm, obr. 3 : 10). 3. Dva zlomky železné tyčinky 
kruhového průřezu ohnuté do oválu (d. 22 + 26 mm, obr. 3 : 9). 4. Podélně rozštípená kostěná 
brusle s vyhlazenou spodní částí a s náznakem ořezaného nosce (d. 220 mm, obr. 3 : 8).

OBJEKT 203 (obr. 4; tab. II : 3, 4) byl objeven v r. 1987 ve čtverci В 71—82. Studna se nacházela 
zhruba ve středu velké nevýrazné a nepravidelné našedlé skvrny jevící se na ploše přibližně 
8 X 8 m (obr. 4:1). Místy vyčnívaly z této skvrny pruhy drobných kamenů, kousků mazanice 
a zvířecí kosti. Při vybírání zásypu se ukázalo, že zasahoval nejvýš do hloubky 10 cm a že tudíž 
patrně šlo o pozůstatky povrchového objektu s nerovnoměrně prošlapanou podlahou, ev. s drob
nými úpravami v ní. Rozměry objektu nebylo možné zjistit, neboť se v podloží nezachovaly stopy 
konstrukčních prvků stěn. Střední zahloubená část objektu — studna — měla podobu obdélníka 
se zaoblenými rohy (d. 240—260 cm, š. 200 cm), orientovaného delší osou ve směru ZJZ—VSV. 
V první fázi byla vyhloubena do 90—100 cm. V této hloubce se vyrýsovala užší pravoúhlá jáma 
(150 X- 130 cm) vyplněná tmavou hlínou, po jejíchž okrajích se kupily kousky mazanice zapadající 
do výplně. Na obvodu jámy (s výjimkou zhroucené S strany) vznikl stupeň 40—45 cm široký. 
Při dalším hloubení obdélníkovité šachty bylo nalezeno 5 zlomků žernovů; jeden žernov se našel 
ještě v hl. 150 cm, již pod hladinou spodní vody, která se nacházela na konci září 1987 v hl. 140 cm 
pod úrovní podloží (v nadmořské výšce 153,80 m). Šachta byla hloubena dále za stálého odčerpá
vání vody a v hloubce 180 cm byly zachyceny v jejích rozích 4 kůly (0 10 cm) vzdálené navzájem 
ve směru Z—V 115 cm a ve směru S—J 100 cm. Mezi nimi a stěnou šachty ležely na hraně 1—3 
dubové fošny (d. 120—135 cm, síla asi 5 cm, š. 11—20 cm) nad sebou. Výplň mezi výdřevou a stě
nami šachty byla jílovitá, promíšená kousky mazanice. Písčité dno bylo zachyceno v hl. 220 cm. — 
Nálezy: Kromě zmíněných žernovů pocházejí z výplně střepy, 327 zvířecích kostí, mazanice, 
struska, uhlíky, zlomek římské tcgule, ze dna zlomky kování věder, sekera a hřeb. 1. Celý ryolitový 
běhoun (0 44 cm) s kruhovým otvorem (0 6 cm); inv. ě. 188.086. Silně otlučený ležák (0 asi 
44 cm) z organo-detritického písčitého vápence s otvorem v podobě čtverce se zaoblenými rohy 
(0 4,5 cm); inv. č. 188.087. Tři zlomky žernovu-běhounu z muskovitického svoru (0 asi 47 cm) 
s oválným otvorem (0 6—8 cm); inv. č. 188.088. Oválný fragment ležáku ze zbřidličnatělého 
dioritu s kruhovým otvorem (0 3 cm); inv. č. 188.089. Trojúhelníkovitý zlomek metadioritového 
ležáku; inv. č. 188.090. Polovina běhounu z kulmského slepence (0 47 cm) s mírně oválným 
otvorem (0 asi 6 cm); inv. č. 188.091.2 2. Ze 118 střepů bylo 9 okrajových, z nichž vedle málo 
výrazných je 1 kalichovitě prohnutý a prožlabený, 1 s vodorovně přehnutým a zaobleným okrajem 
a se žlábkem na vnitřní straně hrdla, 1 válcovitě seříznutý a s jednoduchou vlnicí blučinského typu 
na hrdle, 2 s krátkým přehnutým a vodorovně seříznutým okrajem s prožlabenou obvodovou ploš
kou, 1 okraj talíře ( 0 200 mm; obr. 4 : 10). Mezi 56 střepy z výdutí zdobenými různými varianta
mi jednoduchých i hřebenových vlnic a vodorovných rýh je též střep 5. skupiny (obr. 4 : 11) 
a střep typu lb (obr. 4 : 12) ve smyslu mého třídění keramiky z Pohanská (Dostál 1975,159—167). 
Zlomky 13 den jsou nevýrazné. 3. Fragmenty rukojetí aataší z 5 věder: 3 zlomky železné hraněné 
rukojeti s konci hákovitě zahnutými (š. 260 mm, v. 145 mm, 0 8x8 mm; obr. 4 : 4). 5 zlomků 
silně korodované rukojeti kruhového průřezu s hákovitě zahnutými konci (š. 280 mm, v. 130 mm, 
0 8 mm; obr. 4 : 3). 4 zlomky železné rukojeti čtvercovitého průřezu (5 X 6 mm) s jedním Za
chovalým a knoflíkovitě vykovaným koncem (š. 225 mm, v. 100 mm; obr. 4 : 6). Několik zlomků 
hráněné (7 X 7 mm) rukojeti s konci hákovitě zahnutými, s přilnutými atašemi: jedna je plochá, 
lichoběžníkovitá, silně poškozená, druhá , má podobu smyčky s šikmo se rozbíhajícími konci 
(v. 60 mm, š. 48 mm; obr. 4 : 7). Silně korodované zlomky rukojetí kruhového průřezu (0 7 mm) 
s jedním Zachovalým koncem knoflíkovitě upraveným (š. 240 mm, v. 100 mm); к rukojeti přilnula 
plechová obdélníkovitá ataše s jedním koncem svinutým v očko (d. 69 mm, š. 21—26 mm; 
obr. 4 : 5, 5a). 4. Železná sekera s poměrně úzkým ostřím a s masívním tělem osmibokého průřezu; 
týlní část je v místě násadního otvoru odlomena (d. 174 mm, š. ostří 59 mm, obr. 4 : 9). 5. Železný 
hřeb s hráněným tělem a s plochou jednostrannou hlavicí (d. 62 mm, obr. 4 : 8).

2 Druh hornin makroskopicky určil RNDr. A. Přichystal, CSc.
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OBJEKT 209 (obr. 5 : 1—5; tab. II : 5) byl objeven v r. 1987 na rozhraní čtverců В 65—81 
а В 66—81 a částečně zasahoval do čtverců položených severněji. Jevil se na podloží jako šedá 
vejčitá skvrna (d. 400 cm, max. š. 260 cm) orientovaná delší osou od ZJZ к VSV. Užší část byla 
na SZ okraji porušena recentní obdélníkovou kůlovou jámou. Ve středu SV kruhové části byl 
ponechán kontrolní blok zhruba S—J směru a nejdříve byla vybrána V polovina výplně. Nálevko
vitý tvar jámy se v hl. 40 cm změnil ve válcovitý (0 170 cm) a v hl. asi 100 cm se objevil tmavý 
zásyp obdélníkovité šachty (120 X 100 cm). Po odstranění kontrolního bloku byla šachta vy
hloubena až do 180 cm, kde se narazilo na tvrdé štěrkovité dno, aniž byly zjištěny stopy bednění. 
Hladina spodní vody se ustálila ve 140 cm pod úrovní podloží (tj. v úrovni 153,90 m nad mořem). 
Na kontrolním bloku bylo možné sledovat měsíčkovitě prohnuté vrstvy zásypu (obr. 5:1a). 
Při exploataci Z části objektu se ukázalo, že oválný výběžek na JZ okraji byl pozůstatkem hliněné 
pece s vypálenými stěnami a dnem (80 X 60 cm, hl. 20 cm). Od ní se východním směrem táhla 
předpecní jáma (d. asi 150 cm, š. asi 100 cm, hl. až 40 cm), v níž byly na dvou místech rozhozeny 
velké kusy vodorovně rýhované nádoby ( 0 okr. 220 mm; obr. 5 : 5) a dále z ní pocházel železný 
hrot (d. 98 mm, obr. 5:4), kousky mazanice a etrusky. Popclovitá výplň předpecní j ámy se dostala 
i do zásypu studny; pec byla tedy patrně mladší než studna. Přímo z výplně studny pak pochází 
rukojeť vědra (š. 230 mm, obr. 5 : 3), zvířecí kosti, vzorky uhlíků a asi 20 střepů středohradištního 
rázu, mezi nimi 1 okrajový (obr. 5 : 2).

OBJEKT 238 (obr. 5 : 6—11; tab. II : 6) byl objeven v r. 1988 na rozhraní čtverců В 67—89 
а В 68—89. Na podloží se jevil jako tmavší skvrna kruhového půdorysu s obloukovitým výčněl
kem na V straně (osa S—J 215 cm, osa V—Z 260 cm). Zásyp byl šedý, vyčnívaly z něho zvířecí 
kosti, drobnější kameny a kousky mazanice; uprostřed byla světlejší, přibližně kruhová skvrna 
(0 100 cm). Nejdříve byla vybrána východní polovina výplně až do hl. 60—65 cm, kde se ukázal 
obvodový stupeň, vymezující v půdorysu obdélníkovitou šachtu, která byla kontrolním profilem 
proťata úhlopříčně. Na profilu se jevily měsíěkovitě prohnuté vrstvy: pod úrovní podloží čočka 
prokleslého povrchového humusu, pak následoval šedý zásyp až do hl. 60 cm, promíšený v horní 
části drobnými kameny, kostmi a mazanicí, a po 10—15 cm sterilní jílovitopísčité mezivrstvě 
se ukázala tmavá výplň obdélníkovité šachty. Po exploataci veškeré výplně se při okraji studny 
objevil již v hl. 10—12 cm místy přerušený obvodový stupeň (š. 10—30 cm), pak se stěny šikmo 
skláněly až do hl. 60—65 cm, kde se vytvořil další obvodový stupeň (š. 20—50 cm), jehož vnitřní 
okraje vymezovaly obdélníkovitou šachtu (85 X 115—120 cm), jejíž tvar byl zřejmě dán původní 
výdřevou, která se však nezachovala. Tmavá výplň šachty sahala do hl. 140 cm, kde se narazilo 
na tvrdé dno z písku spečeného rezavými konkrecemi. Hladina spodní vody se v polovině srpna 
ustálila v hl. 130 cm pod úrovní podloží (tj. v úrovni 153,90 m nad mořem). — Nálezy pocházejí 
jen z horní nálevkovité části studny. Patří к nim na 60 zvířecích kostí, 5 kusů mazanice a 24 
střepů; z nich byly 4 s okraji kolmo nebo kuželovitě seříznutými, 10 z výdutí zdobených jedno
duchými i hřebenovými vlnovkami, řídce řazenými vodorovnými rýhami i vpichy (obr. 5 : 7—11), 
6 fragmentů den mírně klenutých i s obvodovým výstupkem; všechny střepy měly středohradištní 
ráz.

Společné znaky studní

Většina prozkoumaných studní měla v úrovni podloží přibližně kruhový půdorys o průměru 
180—260 cm (obj. 83A, 157, 194, 209, 238). Pouze studna v obj. 174 zaujímala menší obdélní
kovitý prostor v poměrně velké a mělké oválné jámě (3X2 m). Studniční jáma v obj. 203 
prozrazovala hned v úrovni podloží pravoúhlý tvar. U studny 125A není zcela jasné, zda měla již 
v úrovni podloží čtvercovitý půdorys, poněvadž byla rozlišena až ve dně velkého zahloubeného

*í—
Obr. 4. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Studna s bedněním a rohovými kůly — obj. 203, Poloha 
studny mezi pozůstatky povrchového objektu v rámci čtvercové sítě (1); půdorys studny s po
zůstatky dřevěné konstrukce a žernovy (2); řez studnou (2a). Nálezy z výplně: rukojeti věder 
(3—7a), železný hřeb (8) a sekera (9), střepy (10—12).
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Obr. 5. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Studny se stopami bednění: Obj. 209 porušený pecí
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objektu (Dostál 1986, 118—120, obr. 14 : 2). Vejčitý půdorys obj. 209 vznikl v důsledku splynutí 
zásypu studny s výplní předpecní jámy.

Studny o kruhovém půdorysu měly v horní části (do hl. 40—60—100 cm) nálevkovitý tvar. 
Pak přecházel obj. 83A plynule ve válcovitou šachtu, zatímco ostatní studny nabývaly přes obvo
dový stupeň tvar šachty pravoúhlé. Užší pravoúhlá šachta byla i ve spodní části studní 125A 
a 203, které měly v úrovni podloží pravoúhlý půdorys (u obj. 125A aspoň s jistou pravděpodob
ností). Stěny šachet byly většinou jílovité a snadno se odlupovaly, takže není vyloučeno, že tvořily 
umělou jílovitou izolaci mezi bedněním a studniční jámou. Výrazné to bylo zejména u obj. 203, 
kde byla jílovitá izolace promíšená úlomky mazanice. Glejovitý jíl se nacházel i na dně studní 
a jeho vrstvičky prolínaly tmavý zásyp šachet.

Dna většiny zkoumaných studní se nacházela v hloubce 165—220 cm pod úrovní podloží; 
pouze studna 238 měla hloubku jen 140 cm, ale poněvadž podloží tam bylo níže položené, byla 
hloubka dostačující к zachycení potřebného sloupce vody. U většiny studní se totiž hladina spodní 
vody ustálila v době výzkumu (tj. většinou v září) na úrovni 153,80—153,90 m nadmořské výšky 
(obj. 157, 194, 203, 209, 238). Pouze u studny 83A byla hladina spodní vody podstatně níže 
(153,30 m n. m.); patrně byl rok 1976 mimořádně suchý а к dokončení prací došlo až na konci září, 
kdy stav spodní vody dosahoval minima. U obj. 174 byla zase hladina spodní vody podstatně vyšší 
(154,70 m n. m.), poněvadž objekt byl vykopán již počátkem srpna a v r. 1985 bylo patrně vlhčí 
počasí, takže hladina spodní vody byla vysoko nad minimem. Dna se nacházela většinou ve štěrko
vé nebo písčité vrstvě, kterou nastupovala voda.

Konstrukce studní

Popsané studny z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska patřily ke dvěma 
základním skupinám. К studnám bez vnitřní konstrukce, označovaným V. 
Vendtovou (1966, 425) jako 1. skupina nebo J. Tribulou (1966, 68) jako 6. typ, 
patřil obj. 83A, jehož spodní část měla v podstatě válcovitý tvar (obr. 1 : lb). 
Nasvědčovala by tomu skutečnost, že stěny byly při dně místy převislé a přechod 
ke dnu byl zaoblený, což mohlo být způsobeno postupným vytloukáním stěn 
vědry při nabírání vody. Není ovšem vyloučeno, že i tato studna byla v horní 
části zpevněna výpletem jako studna z Pobedimi-Podhradiště (Bialeková 1963, 
359) nebo dřevěným kadlubem (Tribula 1966, 66). Kruhovitá studna bez výztuže 
(0 125 cm, hl. 200 cm) byla prozkoumána též v Pobedimi „Na laze“ (Vendtová 
1966, 422). Většina popisovaných studní z Pohanská však patřila s menší či větší 
průkazností ke druhé skupině s pravoúhlou dřevěnou konstrukcí (Vendtová 1966, 
427—429), případně к 1. nebo 2. typu podle J. Tributy (1966, 63 — 66). Nejvýraz
nější byl obj. 203, který lze označit za studnu bedněnou, jejíž prkenná výdřeva 
stěn nebyla spojována srubovými záseky, nýbrž se opírala o čtyři kůly umístěné 
v rozích šachty (obr. 4 : 2; tab. II : 4). Stejnou dřevěnou konstrukci vykazovala 
i studna I z Pobedimi-Zapupovce (Vendtová 1966, 417, obr. 7) a studny z kovo- 
litecké kolonie ze Starého Města „Nad haltýři“ a u kostela v Sadech (Hrubý 
1965, 159—163). Obdobná konstrukce se vyskytovala i u středověkých studní 
a jímek v Uherském Brodě, v Hradišťku u Davle, Veselí nad Moravou, Kutné 
Hoře, Opavě (Tribula 1966, 66, pozn. 12 —16). V Břeclavi-Pohansku se dřevěné

a zčásti vybraný v půdoryse (1) a řezu (la); železný hrot (4) a nádoba (5) z mladší pece, střep (2) 
a rukojeť vědra (3) z výplně studny. Obj. 238 v obryse v úrovni podloží (6), v půdoryse po vybrání 
(6a) a v řezu (6b) a s ukázkami střepů z výplně (7—11).
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fošny zachovaly i v obj. 194 (obr. 3 : lb—c; tab. I : 6); nenašly se tam však 
rohové kůly, takže není jasné, zda šlo o konstrukci bedněnou nebo roubenou, 
jaká je krásně dokumentována u středověké studny z Mostu (Klápště 1983, 
obr. 2, 4, 9). Otisky fošen byly zjištěny i ve stěnách pravoúhlé šachty v obj. 157 
(obr. 2 : lb—c). U dalších čtyř studní (obj. 125A, 174, 209, 238) prozrazoval 
pravoúhlý půdorys spodní ěásti zásypu, že původně vyplňoval pravoúhle vydře
venou šachtu, dřevo se však v důsledku kolísání hladiny spodní vody nezacho
valo. Vydřevené šachty byly bud čtvercovité o světlosti 85 X 85 cm (obj. 157) 
až 100 X 100 cm (obj. 125A), nebo obdélníkovité o rozměrech 100 X 90 cm 
(obj. 194), 120 X 85 cm (obj. 238), 120 X 100 cm (obj. 174, 209), 150 X 130 cm 
(obj. 203).

Obrys výdřevy se zpravidla začal jevit v hloubce kolem 100 cm a zbytky 
dřevěných konstrukcí — pokud se zachovaly — až v hloubce kolem 180 cm; těch
to 80 cm konstrukce zřejmě ztrouchnivělo až několik set let po úplném zasypání 
studní, v důsledku kolísání hladiny spodní vody. Pouze u obj. 157 se již v úrovni 
podloží nezřetelně rýsoval odlišný zásyp bednění šachty (obr. 2 : 1); bylo to 
patrně způsobeno tím, že studna byla záměrně zasypána ještě v době, kdy její vý
dřeva byla zachována v celé výši. Je ovšem zajímavé, že i u zděné studny na již
ním předhradí Pohanská se vyzděná šachta objevila až v hloubce 115 cm, zatímco 
horní část studniční jámy byla v podstatě nálevkovitá, s hlinitou výplní; není 
vyloučeno, že v horní ěásti byla dřevěná roubená ohlubeň (Vignatiová 1982, 204, 
obr. 2).

Ve výplni tří studní (obj. 125A, 174, 194) bylo značné množství velkých 
kamenů; u obj. 194 jimi bylo vydlážděno i dno. Je pravděpodobné, že tyto kame
ny původně vytvářely při povrchu kamennou obrubu (ohlubeň) nebo zpevňovaly 
přístup ke studni. Poslední varianta je zvlášť pravděpodobná u obj. 174, kde 
vlastní studniční šachta je zapuštěna do dna mělce zahloubené jámy. Přístup 
ke studni z jedné strany je nejvýrazněji naznačen právě u tohoto objektu a pak 
u obj. 194, kde se na JV straně studny jevila v úrovni podloží zašlapaná štěrkovi- 
tá skvrna. Stupňovitý přístup byl zachycen i u zděné studny na jižním předhradí 
Pohanská (Vignatiová 1982, obr. 2).

Povrchové zastřešení popsaných studní není vyloučeno. Stopy po kůlových 
jamkách, které mohly nést stříšku, však byly zjištěny pouze u obj. 194.

Nálezy a jejich datování

Ve výplni studní bylo poměrně málo nálezů. Většinou se koncentrovaly ve 
svrchnějších zásypových vrstvách v horní nálevkovité ěásti studniční jámy 
a dostaly se tudíž do výplně až po zániku studní. Pouze v obj. 203 a 194 bylo též 
značné množství nálezů na dně studny, kam zapadly v době jejího používání. 
Dá se ovšem předpokládat, že nálezy ze svrchnějších vrstev studní pocházejí 
z okolních objektů, které byly se studnami v podstatě současné a že tudíž nejsou 
zásadní chronologické rozdíly mezi oběma skupinami nálezů.

Rukojeti věder ze dna studny 203 jsou převážně čtvercového, ale i kruhové
ho průřezu a mají hákovité i knoflíkovité ukončení. Fragmentárně se zachovala
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1 tři závěsná kování: jedno z ohnuté tyčinky s rozbíhajícími se konci (obr. 4 : 7a), 
druhé obdélníkovité se smyčkovitým uchem (obr. 4 : 5a) a třetí z lichoběžníkovi- 
tého pásku proraženého na jednom konci otvorem (obr. 4 : 7). Tato varianta 
pochází i ze studny 194 (obr. 3 : 10); celková podoba obou posledně jmenovaných 
kusů není známa. Rukojeť z obj. 209 měla patrně rovněž liákovité ukončení 
(obr. 5:3). Oba typy rukojetí i zmíněné varianty závěsných kování se mohou 
vyskytnout v celém hradištním období; na Pohansku byly objeveny v několika 
velkomoravských objektech velmožského dvorce (obj. 42, 48, 88, 100, 102 — 
Dostál 1975), v bývalé lesní školce (obj. 38, 57, 58, 82 — Dostál 1983, 176, obr.
2 : 8; 1986,104, obr. 3 : 18; 1987, 75, 77, 80, obr. 8 : 3; 9 : 4; 11 : 4—6) i na jižním 
předhradí (obj. 358 — Vignatiová 1982, 206—208, obr. 3).

Sekera z obj. 203 (obr. 4 : 9) patří nejspíše к II. nebo V. typu, které mají vel
mi dlouhé trvání (Dostál 1966, 71). Přesné zařazení není možné, protože není za
chována týlní část a kromě toho jde o těžkou pracovní sekeru, jejichž typologie 
není rozpracována vzhledem к nevelkému počtu nálezů.

Hráněný železný hřeb s excentrickou hlavicí z obj. 203 (obr. 4 : 8), železný 
hrot z obj. 209 (obr. 5 : 4), zlomky železného kroužku (obr. 3 : 9) a kostěná brusle 
z obj. 194 (obr. 3 : 8) nejsou chronologicky výrazné. Též u žernovů z obj. 203 je 
sice zajímavé jejich rozmanité horninové složení a tudíž i provenience, к datování 
však nepřispívají.

Keramika je tedy jediným artefaktem, který může informovat o rámcovém 
datování prozkoumaných studní. S výjimkou obj. 157 se střepy našly ve všech 
studních, i když ve značně rozdílném množství. Všechny vykazují v úpravě 
hliněného těsta, v profilaci okrajů i výzdobě znaky typické pro velkomoravskou 
keramiku vůbec a pro Pohansko zvláště. Hustě rýhovaný hrnec s výrazně profilo
vaným okrajem typu la (obr. 5 : 5) se jednou vyskytl v předpecní jámě obj. 209, 
která porušila studnu a byla tedy mladší, po druhé byl ve výplni obj. 83B 
(Dostál 1980, obr. 4 : 1), který byl porušen mladší studnou 83A. Časový odstup 
obou studní nemůže být příliš veliký. Výrazný střep s dvěma vlnovkami pod 
hrdlem a spirálou vodorovných rýh z obj. 203 (obr. 4 : 12) a snad i z obj. 238 
(obr. 5 : 11) patří typu lb, který byl charakteristickým produktem hrnčířských 
dílen na Pohansku a vyskytl se v řadě objektů velmožského dvorce (Dostál 1975, 
161), v obj. 82/LŠ s olověnými hřivnami (Dostál 1980, 147, tab. XI : 1), v zemnici 
10/V—XVI s depotem želez (Dostál 1977/18, 11 —113, obr. 6 : 6), ve velkém za
hloubeném dílenském objektu 38/LŠ (Dostál 1986, 104, obr. 4:2), v obytných 
zemnicích 56/LŠ a 91/LŠ (Dostál 1987, 94, obr. 8 : 9; 13 : 1), čímž je dáno bezpečné 
zařazení obou studní do 9. století. Toto datování potvrzují i střepy z jemně plave
né hlíny, zdobené jednoduchými i hřebenovými vlnicemi a vodorovnými rýhami 
z obj. 194 (obr. 3 : 6) a 203 (obr. 4 : 11), které patří к místní produkci hrnců 
5. skupiny, známé nejen z hrobů kostelního hřbitova a z řady objektů velmož
ského dvorce (Dostál 1975, 164), ale i z obytných a dílenských objektů řemeslnic
kého areálu Pohanská, kde se objevují spolu s keramickým typem lb; tím je opět 
potvrzena příslušnost obou studní к 9. století. Tuto dataci potvrzují i kalichovitě 
prohnuté a někdy i prožlabené okraje z obj. 125A, 194 (obr. 3 : 2, 3), 238 (obr.
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5:8). Ani další střepy zdobené vlnovkami z obj. 194 (obr. 3 : 4, 7), 203 a 238 
(obr. 5 : 10) jakož i vpichy (obr. 5 : 9) se nevymykají této rámcové dataci. Ostatně 
i fakt, že v okolí studní se nacházely pouze objekty s velkomoravskou keramikou, 
ukazuje na jejich velkomoravské stáří. Do prostoru, kde se nacházely studny, 
již nezasahovaly časně slovanské a starohradištní objekty, které byly zachyceny 
v rámci této velké sídlištní aglomerace (Dostál 1982, 6—8, obr. 24).

Závěry plynoucí z rozmístění studní

Popsané studny byly rozmístěny ve dvou rovnoběžných řadách směřujících od 
ZJZ к VSV a vzdálených navzájem asi 30 m (obr. 6). Studna 238 ležela asi 37 m 
jižně od obj. 203 a byla patrně součástí třetí řady. První řadu tvořily studny

Obr. 6. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Výřez plánu velkomoravského řemeslnického areálu. 
Studny označeny černě a číslem objektu. Okraje výkopu vyznačeny silnou čarou, sídlištní objekty 
obrysem, hroby kroužkem s čárkou, kůlové jamky tečkami, žlábky dvojitou čarou. Na okrajích 
čísla čtvercové sítě (v místě objektů vynechána).
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83A, 125A, 157 a 174; vzdálenost mezi nimi činila 30, 23 a 60 m. V druhé řadě 
byly studny 209, 203 a 194; vzdálenost mezi nimi byla 28 a 42 m. Ve vzájemných 
vzdálenostech většiny studní mezi sehou i mezi jejich řadami se jeví určitá pravi
delnost.

Z plánku je dále patrné, že studny se nacházely vždy ve skupině sídlištních 
objektů. Výrazné uskupení je u studny 125A, 157, 194, 203 a do jisté míry 
i u obj. 209. U studny 83A a 174 není situace jasná, poněvadž se obě nacházejí 
na okraji výkopu. Zdá se tedy pravděpodobné, že studny souvisely s jednotli
vými usedlostmi. Tuto úvahu posiluje okolnost, že místy se v tomto sídlištním 
areálu objevily útržky raně středověkých žlábků, které byly pozůstatkem oplo
cení oddělujících jednotlivé usedlosti. Jinde jsou to zase prázdné plochy vznikají
cí patrně mezi jádry jednotlivých usedlostí.

Podobná situace byla pozorována i ve vikinském viku Haithabu, kde byly 
zachyceny samostatné usedlosti s obytným domem, kůlnou nebo chlévem a stud
nou, oddělené navzájem ploty a tvořící pravidelné řady podél ulic (Jankuhn 1956, 
98, obr. 20, plán II; 1958, 475). Též pro staroruská města byla typická dvorová 
zástavba: větší i menší usedlosti, sestávající z několika obytných a hospodářských 
staveb včetně studní, byly ohrazeny dřevěnou palisádou (Kuza 1985, 62—64).

Zatímco ve vikinském a východoslovanském prostředí se rozloha těchto 
usedlostí po staletí neměnila a jejich oplocení bylo obnovováno vždy na stejném 
místě, na Pohansku šlo o jev krátkodobý, jehož vývoj se omezil na 9. století a byl 
nejpozději na počátku 10. století násilně přerušen. Proto zde nelze postihnout 
výraznější vývojové fáze, i když všechny objekty nejsou zcela současné a dochází 
к jejich vzájemnému porušování (např. obj. 83A, 125A, 209 aj.). Na Pohansku 
byl zřejmě výzkumem zachycen počátek procesu parcelace sídlištního areálu, 
pro nějž byla typická řemeslná výroba. Oba jevy — vytváření usedlostí i kon
centrace řemesla — se řadí к příznakům raně městských útvarů, které můžeme 
sledovat i na Pohansku (Dostál 1988). Objevy studní v řemeslnickém areálu 
hradiska Břeclavi-Pohanska přispěly tedy к rozlišení jedné z funkcí tohoto 
sídlištního útvaru.
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B. Dostál: Großmährische Brunnen aus dem handwerklichen Areal von Břeclav-Pohansko. Im nord
östlichen Teil des großmährischen Burgwalls Břeclav-Pohansko, wo sich handwerkliche Tätigkeit 
konzentrierte, wurden unter anderem 8 Brunnen entdeckt. Die Mehrzahl der Brunnen hatte einen 
fast kreisförmigen Grundriß mit einem Durchmesser von 180—260 cm (Obj. 83A, 157, 194, 209, 
238), drei von ihnen waren schon auf der Oberfläche des Liegenden viereckig (Obj. 125A, 174, 
203). Die Brunnen mit kreisförmigem Grundriß hatten einen trichterförmigen Oberteil, im Unter
teil verwandelten sie sich entweder fließend in eine zylindrische Grube ohne Spuren der inneren 
Konstruktion (Obj. 83A — Abb. 1 : 5; Taf. II : 1), oder sie gingen stufenartig in einen viereckigen 
Schacht über (Obj. 157, 194, 209, 238 — Taf. I : 5; II : 1, 6), der ursprünglich eine Holzzim
merung enthielt, die eindeutig durch Holzbretterüberreste im Obj. 194 und durch ihre Abdrücke 
in den Wänden des Obj. 157 (Abb. 2 : lc) belegt sind. Die Brunnen eines viereckigen Grundrisses 
gingen im Unterteil auch stufenartig in einen schmäleren viereckigen Schacht über; seine Holz
zimmerung, sich auf vier Eckpfosten stützend, erhielt sich nur im Obj. 203 (Abb. 3 : 2; Taf. 
II : 4), weniger ausgeprägte Überreste beobachtete man im Obj. 125A. Am Rande und in der 
Ausfüllung der Brunnen 125A, 174 und 191 kamen größere Steine vor, die vielle:cht aus der ober
flächlichen Steineinfassung stammten (Taf. I : 2, 4; II: 2); im Brunnen 194 war auch der Boden 
mit Stein ausgelegt. Größtenteils reichte die Brunnentiefe 165—220 cm unter die Oberfläche des 
Liegenden; bloß das Obj. 238 war 140 cm und Obj. 174 nur 120 cm tief. Die Böden der meisten 
Brunnen befanden sich in Schotter- oder Sandschicht, aus der Wasser sprudelte. Zwischen der 
Holzkonstruktion und den Wänden der Brunnengrube befand sich eine Lehmisolation. Die 
Pfostengruben in der Umgebung des Obj. 194 (Abb. 3 : 1) hingen vielleicht mit einer Überdachung 
zusammen.

Die Funde aus den Brunnen kamen meistens in den höheren Verschüttungsschichten bis 
zur Tiefe von 1 m zum Vorschein; es ging um Tierknochen, Mühlsteine und Scherben, die manch
mal von Gefäßen stammten, welche zur örtlichen Töpferproduktion gehörten und die in den 
hiesigen großmährischen Siedlungsobjekten und Gräbern vorkamen. Vom Boden des Brunnens 
203 stammen ein Eisennagel, eine Axt und mehrere Eimerhenkel und Attaschen (Abb. 4 : 3—10), 
welche auch im Brunnen 194 und 209 auftraten.

Die Brunnen im handwerklichen Areal von Pohansko waren in zwei parallelen Reihen dis
loziert, die voneinander ungefähr 30 m entfernt waren; der Brunnen 238 gehörte wahrscheinlich 
zur dritten Reihe (Abb. 6). In den Reihen war die Entfernung einzelner Brunnen schon weniger 
regelmäßig; sie schwankte zwischen 23—60 m. Die beschriebenen Brunnen gehörten zu einigen 
Gruppen von Siedlungsobjekten, die hier und da durch Überreste frühmittelalterlicher Palisaden
rinnen voneinander abgetrennt waren. Sie deuten also die Existenz gewisser Höfe handwerklichen 
Gepräges an, die auch von wikingischen Seehandelsplätzen (wie z.B. Haithabu) und aus den 
ostslawischen Frühstädten bekannt sind. Sie bezeugen, daß die handwerkliche Siedlungsagglo
meration in Pohansko ausdruckvolle Merkmale einer frühstädtischen Siedlung annahm. Ihre 
Entwicklung war jedoch zum Unterschied vom wikingischen und ostslawischen Milieu nur kurz
fristig und wurde spätestens am Anfang des 10. Jahrhunderts unterbrochen.

(Deutsch vom Verfasser)
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Tab. I. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Obj. 83A s kontrolním blokem (1). Detail studny s ka
meny v obj. 125 (2). Studna 194: horní část z poloviny vybraná (3), s obnaženým kamenným zá
valem v zásypu (4), v závěrečné fázi výzkumu (5) se stopami desek pod vodou (6).

B. Dostál, pp. 376—390 467



Tab. II. Břeclav-Pohansko. Lesní školka. Obj. 157 se stopami pravoúhlého bednění ve stěnách 
(1). Obj. 174 s kontrolními bloky (2). Pozůstatky povrchového objektu kolem studny 203 s kon
trolním blokem (3) a rohové kůly v její spodní části (4). Zčásti vybraná studna 209 s kontrolním 
blokem a s pozůstatky pece (5). Konečná fáze výzkumu studny 238 (6).

468 B. Dostál, pp. 376—390


