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Velkomoravský řemeslnický areál 
v Břeclavi-Pohansku

Výzkumy katedry archeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity na 
velkomoravském hradišti Břeclavi-Pohansku, ležícím nad soutokem Moravy a Dy
je, vedly v posledních třiceti letech к několika významným objevům, které vzbu
dily pozornost evropské archeologické veřejnosti. Patří к nim objev základů koste
la a bohatě vybaveného pohřebiště,1) velmožského dvorce,2) rozsáhlé sídlištní aglo
merace na jižním předhradí3) - vše z 9. století n. 1. - a ze staršího období raného 
středověku časně slovanské sídliště a žárové pohřebiště ze 6.-8. století n. I.4)

V této stati bych chtěl soustavněji informovat o další sídlištní aglomeraci, 
která byla prokopána v průběhu 17 sezón mezi léty 1961-1990 v severovýchodní 
části hradiska, kde se nacházela až do roku 1974 lesní školka. Z plánku (obr. 1) je 
zřejmé, že se tam nekopalo každoročně. Po počáteční sondáži a po zjišťovacím 
výzkumu na ploše asi 1.000 m2 v roce 1961 se provedl větší odkryv na uvolněné 
části školky až v letech 1968/1969 za poměrně nepříznivých klimatických i jiných 
podmínek,5) takže část objektů nemusela být zachycena. Po zrušení školky v roce 
1974 byla otevřena větší plocha podél vnitřní strany valu, aby byla zjištěna ná
vaznost nálezové situace ve školce na řezy válem, provedené v létech 1962, 1965, 
1966 a plánované (a též skutečně realizované) na rok 1975 (u příležitosti III. me
zinárodního kongresu slovanské archeologie konaného v Bratislavě) a na rok 1976, 
kdy byla prozkoumána pětimetrová mezera mezi řezem XII a XIV.6) Ve zmíně
ných řezech válem a ve výkopu z roku 1974 byla objevena převážná část časně 
slovanských a starohradištních sídlištních objektů (tzv. osada II), které nejsou na 
plánech v této stati vyznačeny.7) Od roku 1975 se začal prostor lesní školky zkou
mat soustavně tak, aby byly výzkumem pokryty plochy mezi staršími výkopy.8) 
Nový impuls к pokračování odkryvu jižním směrem i mimo prostor bývalé školky 
byl dán smýcením lesa ve východní polovině hradiska v roce 1979.9) Byl motivo
ván snahou získat aspoň vzorek osídlení této plochy před novým zalesněním, které 
tam výzkum po několik desetiletí znemožní. V letech 1988-1990 byly výkopy za
staveny na okraji nové lesní výsadby parkového rázu. Po zahájení systematických 
prací v tomto areálu došlo к přerušení pouze v letech 1980 a 1983, a to jednak 
pro nutnost dokončení záchranných prací na jižním předhradí, pro nedostatek fi
nančních prostředků nebo pro kapacitní náročnost výzkumu východní brány, který 
bylo nutné rovněž dokončit před novým zalesněním.

Sídlištní aglomerace, která je předmětem tohoto pojednání, byla na severní 
a východní straně omezena válem, zatímco na jižní a západní straně nebyly její 
okraje zjištěny (obr. 2). Avšak celkově prozkoumaná plocha obnášející více jak 
2 hektary představuje již dosti velký vzorek, aby mohlo být podle něho charakteri
zováno celé sídliště. Jeho zástavba vykazuje zcela jiný ráz než ostatní sídlištní 
útvary na této lokalitě. Již z předběžných studií vyplývá, že šlo o řemeslnický 
areál.10) Pokusím se v dalším tuto hypotézu podrobněji zdůvodnit.
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Obr. i. Časový postup výzkumu v řemeslnickém areálu Břeclavi — Pohanská a jeho poloha 
v rámci hradiska.
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Kromě 54 starších slovanských sídlištních objektů bylo v tomto areálu obje
veno na 260 velkomoravských staveb a 81 kostrových pohřbů.11) Velký počet ků
lových jamek dovoluje soudit na značné množství povrchových staveb (zčásti pa
trně před velkomoravských), které však mohly být bezpečně rozlišeny jen tam, kde 
kůlové jamky tvořily jasný půdorys, nerušený jinými kůly. Počet sídlištních objek
tů není definitivní. Podrobnější analýza nálezové situace naznačuje, že asi půldru
hé desítky očíslovaných objektů bez nálezů nebo jen s několika střepy byla pouze 
špatně rozlišenou nerovností terénu, do níž zapadala kulturní vrstva. Jinde zase 
řady kůlových jamek dávají tušit jednu ze stěn povrchového objektu, zatímco 
opěrné kůly dalších stěn nezasahovaly do podloží nebo nebyly za nevhodných po
větrnostních podmínek v průběhu jednotlivých fází výzkumu rozlišeny, takže ne
mohly být zaregistrovány.12)

Pozoruhodný je početní výskyt jednotlivých typů staveb v řemeslnickém are
álu. Bylo mezi nimi jen 9 čtvercovitých obytných zemnic, zatímco povrchových ků
lových staveb bylo nejméně 25, velkých zahloubených staveb 20, žlabovitých ob
jektů 12, studní 9, hliněných kopulovitých pecí zahloubených buď ve volném te
rénu nebo ve stěnách větších objektů asi 15 a nejméně stejný počet vykazovala 
izolovaně situovaná ohniště a výhně, které nemusely být vždy rozlišeny. Nejvíce 
bylo jam rozmanitých půdorysných tvarů, velikostí i hloubek, a samozřejmě i úče
lu; bylo jich přes 150.

Interpretačně nesporné jsou «čtvercovité obytné zemnice s ka
mennými pecemi nebo ohništi v rohu, zachycenými s větší či menší výrazností (obr. 
5).13) Vykazují stejné příznaky v celém slovanském světě od 6. do 12. století.11) 
Jejich malé početní zastoupení v této sídlištní aglomeraci, které představuje jen 
5,5 % z celkového množství objektů, svědčí o její zvláštní funkci. Na jižním před
hradí Pohanská bylo např. ze 436 sídlištních objektů 100 obytných zemnic, což 
představuje téměř jednu čtvrtinu celkového počtu staveb. Samozřejmě není vy
loučeno, že v řemeslnickém areábj byly к bydlení využívány i jiné typy staveb. Ze
jména roubené povrchové stavby nemusely být zachyceny vůbec, nebo se po nich 
zachovaly jen nevýrazné druhotné stopy. Např. kameny vydlážděná plocha o roz
měrech 8X3,5 m, označená jako obj. 19-5, byla asi pozůstatkem roubeného obydlí. 
Jiný případ byl patrně zachycen v obj. 108. Do jeho výplně totiž zapadl pruh ště
tované, maltou zalité podezdívky, jaké se vyskytly v areálu velmožského dvorce 
na Pohansku. Šlo zřejmě o podklad pro roubenou stavbu, který se zachoval pouze 
na jedné straně jen díky tomu, že časem proklesl do výplně staršího zahloubeného 
objektu; ostatní části podezdívky byly mělce pod povrchem a byly zničeny v no
vověku zemními pracemi v lesní školce. Též nároží z kamene spojovaného maltou 
v obj. 54 (obr. 3:1) nasvědčuje, že i ve výrobním areálu bylo ve stavitelství po
užito technik uplatněných ve velmožském dvorci.15) Můžeme tedy usuzovat, že 
i v tomto okrsku bylo několik staveb používaných к bydlení příslušníky vyšší spo
lečenské vrstvy, kteří tam patrně dozírali na specializovanou výrobu pro potřeby 
knížete, družiny a dvora: na výrobu zbraní, kroužkového brnění, na práci s ba
revnými a drahými kovy.

Povrcťiové stavby s kůlovou konstrukcí stěn se různily 
velikostí, vnitřním vybavením a některými konstrukčními detaily, což připouští 
různé interpretační možnosti. Vlastní provedení stěn (pletené, palisádové, drážko
vé, válkové výplně) nelze zpravidla blíže stanovit.16) Největší objekt 269 (obr. 
4:1) má rozměry 10X4 m; zřejmě se nepodařilo zachytit všechny kůlové jamky na 
jeho západní straně, která se nacházela na rozhraní výkopů z let 1988 a 1990 a kde 
byly též špatné půdní podmínky pro rozlišování kůlových jamek. Rada jamek na 
podélné ose objektu, nedosahující však ke štítovým stěnám, nasvědčuje konstrukci
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valbové střechy. Koňský pohřeb (obj. 270) zasahující částečně pod linii východní 
okapové stěny stavby 269 lze buď chápat jako stavební oběť nebo jako doklad 
kultovního významu stavby. Kůň totiž zaujímal významné postavení v slovanském 
pohanském kultu.17) Další dvě velké povrchové stavby, obj. 176 (rozměry 8<X5,5 m; 
obr. 4:3) a 127 (rozměry 7X5 m; obr. 4:2), se vyznačují apsidovitou úpravou jed
né z kratších stěn, což bylo pozorováno u staveb severozápadních Slovanů.18) U stav
by 176 můžeme sledovat stopy středové řady kůlů nesoucích hřebenovou vaznici 
sedlové střechy, která u stavby 127 chybí, zato je však v ní kameny vyložené za
hloubené ohniště, připomínající dlouhé topeniště v nordických domech,19) a sklíp- 
kovité zahloubení (obj. 128). Obj. 127 tedy mohl být stavbou obytnou, zatímco 
obj. 176 bez otopného zařízení byl spíše skladištěm, stodolou nebo jiným hospodář
ským zařízením. Není ovšem vyloučeno, že i v obj. 176 bylo otopné zařízení, které 
bylo zničeno orbou, protože se nacházelo nad podložím. Rozměrově se těmto stav
bám blíží i obj. 121 (rozměry 5X4 m), u něhož sbíhavost stěn nevylučuje, že šlo 
o pouhou ohradu. Jiné povrchové stavby byly menší, nepřevyšovaly výrazně roz
měry řadových zahloubených obydlí. Čtvercovitá varianta je reprezentována obj. 
260 (350X570 cm), naznačeným třemi řadami kůlových jamek a spoustou propá
lené mazanice rozptýlené v okolí; pocházela zřejmě z prohořelých hlínou omaza- 
ných stěn.20) Čtvercovitý půdorys (240X260 cm) vymezovaly i dvě trojice kůlo
vých jamek (obr. 4:5) při východním konci žlabovitého objektu 177. Oba výše 
uvedené objekty byly bez stop otopného zařízení, což ovšem nevylučuje jeho pů
vodní přítomnost. Čtvercovitou kůlovou stavbou byl patrně i obj. 19 vymezený 
trojicí kůlových jamek (čtvrtá patrně ušla pozornosti, poněvadž by měla ležet na 
rozhraní výkopů ve dvou sezónách) vně okrajů obdélníkovitého zahloubení s výč
nělkem, které bylo zřejmě pozůstatkem vyšlapané podlahy s náznakem vchodu. 
К středně velkým kůlovým stavbám nejspíše obytného účelu lze řadit objekty 
s pražnicí a s několika nádobami v jejím okolí; tyto stavby byly rozmístěny podél 
vnitřní strany opevnění. Patřil к nim např. obj. 28/V-XV o rozměrech asi з,зХ 
X4,5 m;21 podobné stavby byly patrně i ve čtverci В 69-59, В 66-62 а В 64-65 
s přesahem do nejbližšího okolí. Menšími povrchovými kůlovými stavbami jsou 
výrazně obdélníkovité objekty vymezené zpravidla šesti kůlovými jamkami. Patří 
к nim stavba o rozměrech 4,5X2,5 m u obj. 210 (obr. 4:4), dále stavba situovaná 
východně od obj. 196 (rozměry 4X2 m) a stavba ve čtverci В 82-90 (rozměry 
3,8X2,i m), která se vyznačovala další lomenou linií drobnějších kůlových jamek 
podél dvou stěn (obr. 4:6); šlo buď o stopy oplocení, o opěry nebo masivní zdvo
jení stěn za účelem tepelné izolace na severovýchodní straně. Tyto drobné povrcho
vé stavby sloužily patrně skladovacím účelům.

Velké zahloubené stavby, dlouhé 6-15 m (výjimečně 19,5 m), 
široké 130—300 cm a hluboké 50-150 cm, měly zpravidla stupňovitě upravené 
dno a vícedílné půdorysné dispozice. V některých případedh to byl zřejmě dů
sledek splynutí několika staveb (obj. 18-49-38; obj. 103-107-108, obr. 5:1,2; obj. 
233-238), jindy mohlo jít o zvláštní funkci některých částí (např. rampovitý nebo

Obr. 2. Břeclav - Pohansko. Plán výzkumu řemeslnického areálu (severní a jižní polovina). Se
verní výběžek výkopu přenesen na pravou stranu. Čísla hrobti předchází písmeno H, čísla 
sídlištních objektů jsou bez indexu. Chybějící čísla sídlištních objektů patří objektům časně 
slovanským, které nejsou zakresleny. Vysvětlivky: 1 - zahloubený objekt; 2 - pravdě
podobný obvod zahloubeného objektu; 3 - čárkované naznačen průběh stěn povrcho
vého kůlového objektu; 4 — studna; j - podezdívka z kamenů spojovaných maltou; 
6 - kůlové jamky; 7 - ž.lábek po oplocení; 8 - skupina kamenů; g - pražnice in situ; 
10 — hliněná pec; 11 — plocha s propálenou mazanicí; 12 - lidská kostra s nerozlišitelnou 
hrobovou jámou; 13 - natažená kostra v hrobové jámě; 14 - skrčená kostra v hrobové 
jámě.
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Obr. }. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Půdorysy obydlí:, r — obj. 54 se zděným ná
rožím a se zbytky vypálené mazanicové podlahy; 2 — obj. 91 (zemnice s kamennou 
pecí na soklu); 3 — obj. 35 (zemnice s velkým ohništěm obsahujícím fragmenty 7 vel
kých nádob); 4 — obj. 58 (zemnice s ohništěm v rohu a s větším množstvím železných 
předmětů).
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stupňovitý vchod). Některé objekty nevykazují žádné stopy po konstrukci stěn 
a střechy, u jiných se jeví kůlové jamky na podélné ose, podél stěn, případně i mi
mo zahloubenou část. Otopná zařízení v nich zpravidla nebývají. Lze je tedy chá
pat jako stavby neobytného účelu, a to buď jako samostatné zahloubené objekty, 
přirozeně s jistou nadzemní částí (minimálně s přestřešením), která však nepře- 
překračovala rozměry zahloubení, v některých případech snad jako sklepní prostor 
povrchové stavby, jejíž půdorysné rozměry mohly být větší než podpovrchová část.
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Obr. 4. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Povrchové stavby s kůlovou konstrukcí stěn.
Velké stavby obytného, skladovacího či kultovního účelu: i — obj. z6y s kostrou koně 
(obj. Z70) pod východní okapovou stěnou; z — obj. izy s apsidovitým uzávěrem, s ohniš
těm a zásobní jámou; } - obj. 176 a apsidovitým uzávěrem a se středovou řadou 
kůlů. Menší stavby vymezené 6 kůly: 4 — obdélníkovitá и obj. zio; 5 — čtvercovité 
и obj. 177; 6 — obdélníkovitá ve čtverci В Sz—90 (se zdvojenou stěnou na severní 
a východní straně).

Obr. 5. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Velké zahloubené stavby dílenského rázu. 1 — 
propojené obj. 10}—107—10S (v obj. 10S naznačena čárkovaně podezdívka z kamenů 
a malty zapadlá do výplně); z — propojené obj. iS, 47, 38 (poslední s z rovnoběžnými 
Žlaby ve dně — snad ženská textilní dílna — gynaeceum) ; 3 — obj. izy se studnou 
a s přilehlou pecí.
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Podle zjištěných žlabů ve dně obj. 38, četných hliněných závaží a přeslenů v jeho 
výplni, jsem na základě analogií z falce Tilledy22) usoudil, že některé mohly být 
ženskými tkalcovskými dílnami - gynaecei. Značné množství železné strusky v obj. 
1906 a 125 (obr. 5:3) o hmotnosti několika kilogramů signalizovalo, že se v nich 
pracovalo se železem, ať už máme na mysli prostou kovářskou práci nebo speciali
zovanou výrobu, např. zámečnickou, zbrojířskou, pasířskou apod. V obj. 105 se 
našla sada nástrojů (dláto s vějířovitým ostřím, pilka-útorník, sekáč na železo 
Za studená - obr. 9:5, 10, 14) používaná při výrobě soudků, vědérek apod.; 
mohlo tam tedy jít o bečvářskou dílnu. Ve většině těchto objektů se našly klíče; 
to znamená, že byly uzamykány, protože obsahovaly cenné nástroje, surovinu a vý
robky a nebyly přímo obývány. To vše nasvědčuje, že většina velkých zahloube
ných staveb byla používána při výrobněřemeslné činnosti.23) Není přirozeně vylou
čeno, že i jiné typy objektů mohly sloužit jako řemeslnické dílny. Velký vanovitý 
objekt s četnými kůly při jedné z okapových stran a s množstvím zvířecích kostí 
ve výplni byl patrně chlévem jako obdobné vanovité objekty ve velmožském dvor
ci na Pohansku.24) Zatímco většina velkých zahloubených staveb byla protáhlá, 
výjimku tvoří objekty 6 a 210. Obj. 210 byl čtvercovitý (71X7 m s ústupkem v již
ním rohu), stupňovitě členěný a kůlové jamky na vnější i vnitřní straně jeho ob
vodu naznačují existenci nadzemních stěn a přestřešení; podle inventáře (15 kg 
železné strusky, 2 kovadlinky, kladívko, kroužky z drátěného brnění, litá bronzo-

0 1 2 3 4m

Obr! 6. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Zlabovité objekty. 1 — obj. 177 s hákovitým 
půdorysem; 2 — obj. 192 se zbytky kamenné pece a s koňskou lebkou ve výplni a 
se skrčenou kostrou (hr. y<>) v superpozici; 3 —- obj. 159 s kamennou výplní na východ
ním konci a s kůlovými jamkami při severním okraji.
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Obr. 7. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Ukázky studni. 1 — obj. 83A (válcovitá studna 
bez stop vnitřní konstrukce); 2 — obj. /57 (studna se stopami pravoúhlého bednění);
3 — obj. 20} (studna s bedněním a rohovými kůly; ve výplni žernovy a další nálezy);
4 — obj. 194 (čtvercovitá studna s pozůstatky bednění, destruované kamenné ohlubně 
a s kůlovými jamkami po přestřešení).
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Obr. 8. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Pozůstatky hliněných zahloubených kopulovi
tých pecí. i — obj. 193 (pec s vymazanými stěnami a s oválnou předpecní jámou); 2 — 
obj. 197 (superpozice dvou hliněných pecí; dno velké pece podloženo kameny); 3 — 
obj. 89 (drobná pec s obdélnou předpecní jámou); 4 — obj. 24 (skupina 4 pecí ústících 
do jedné nepravidelné jámy); 5 — obj. 168 (velká hliněná pec s dnem podloženým 
plochými kameny).
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vá průvlečka aj.) šlo o dílnu. Rozloha obj. 6 (151X1° m, Ы až 90 cm) vylučuje 
možnost přestřešení vcelku; šlo zřejmě o několik splývajících jam. Jednotlivá dílčí 
zahloubení na obvodu nasvědčují, že tam byla těžena hlína na výrobu keramiky, 
omazávání stěn atd. Avšak 14 nalezených žernovů a zlomky pražnic dovolují uva
žovat i o mlýnu; není však vyloučen ani jiný výklad včetně toho, že prostor objek
tu sloužil nakonec jako komplex odpadních jam.

Výrazný typ představují žlabovité objekty, dlouhé 3-15 m, široké 
40-150 cm; z menší části jsou mělké (hloubka do 30 cm), většina však dosahuje 
hloubky 80-100 cm. Ve dně mělkého obj. 159 byly zachyceny drobnější kůlové 
jamky (obr. 6:3), takže není vyloučeno, že byl pozůstatkem palisádové nebo plete
né stěny větší stavby; jejím pokračováním mohl být obj. 161 s protilehlou stěnou 
obj. 160. Výklad není ovšem jednoznačný, protože takto stanovené stěny by jevily 
příliš sbíhavou tendenci. Mělký obj. 256 s půdorysem v podobě L vykazoval ve 
výplni několik uskupení strusky, takže byl nejspíše pozůstatkem nějakého výrobní
ho zařízení. Zvlášť pozoruhodné jsou však obj. 177 a 192. Obj. 177 byl přes 15 m 
dlouhý, 70-150 cm široký a měl hákovitý půdorys (obr. 6:1); poněvadž se nacházel 
na okraji výkopu, očekávalo se, že v následující sezóně bude odkryta jeho druhá 
polovina a že půjde o obdélníkovitý půdorys palisádové stavby. Předpokládaná 
druhá polovina však nebyla objevena a při metrové hloubce výplně, v níž byly 
i žernovy, velké množství mazanice, zlomky hliněných pražnic a závaží, stovky 
střepů a zvířecích kostí, se nelze odvážit jednoznačné interpretace. U obj. 192 (dél
ka přes 10 m, šířka 90-155 cm, hloubka 50-100 cm; obr. 6:2), v jehož výplni byly 
zbytky kamenného otopného zařízení a s jehož podélnou osou šla paralelně řada 
kůlových jamek, se zdá, že mohlo jít o topný kanál sušárny. Oba objekty byly sou
částí skupiny staveb, které patrně tvořily jakousi usedlost. Žlabovité objekty z mla- 
dohradištního sídliště v Berlíně-Kaulsdorfu byly interpretovány jako chlév a sto
dola,25) ale v našem případě není stejná interpretace možná vzhledem к odlišnému 
charakteru nálezů.

Dalšími jednoznačně interpretovatelnými objekty byly s t u d n y.26) Byly vět
šinou kruhového půdorysu (p 180-260 cm) a měly nálevkovitou horní část, která 
přecházela bud plynule ve válcovitou jámu (obj. 83A - obr. 7:1) nebo stupňovitě 
v pravoúhlou šachtu (obj. 157, 194, 209, 238, 266); v ní bylo původně dřevěné 
bednění jednoznačně doložené dřevěnými deskami v obj. 194 (obr. 7:4) a jejich 
otisky ve stěnách obj. 157 (obr. 7:2). Tři studny měly pravoúhlý půdorys již v úrov
ni podloží a hlouběji se jejich šachta stupňovitě zužovala; vydřevení opírající se 
o čtyři rohové kůly bylo zachyceno v obj. 203 (obr. 7:3). V horní části výplně ně
kterých studní se nacházely větší kameny, které snad pocházely z povrchového 
obrubníku; studna 194 měla i kameny vydlážděné dno. Studny dosahovaly hloub
ky 165-220 cm pod úrovní podloží. Jejich dna se nacházela ve štěrkové a písčité 
vrstvě, z níž prýštila voda. Studny tvořily dvě rovnoběžné řady, které byly navzá
jem vzdáleny asi 30 m; v řadách byla vzdálenost jednotlivých studní méně pra
videlná, kolísala mezi 23-60 m. Studny náležely к jednotlivým skupinám sídlišt
ních objektů, které byly místy odděleny pozůstatky raně středověkých žlábků po 
oplocení. Byly v této části sídliště jakýmsi organizujícím prvkem. Skupiny objektů 
se studnami naznačují tedy existenci usedlostí řemeslnického rázu, které jsou zná
my z vikingských přímořských obchodních center27) i z východoslovanských raně 
městských útvarů jako byl Novgorod?8) Jeho vývoj byl však přerušen na počátku 
10. století, zatímco v Pobaltí a na Rusi pokračoval i v následujících staletích.

Poměrně četné byly hliněné kopulovité pece. Stav zachovalosti 
je někdy nedovolil bezpečně odlišit od otevřených vymazaných ohnišť. Byly za
hloubeny buď izolovaně ve volném terénu nebo do stěn či výplní větších objektů.
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Jsou kruhové nebo oválné a vyskytují se ve dvou základních rozměrech a úpra
vách: o průměru kolem 60-70 cm s vypálenými stěnami a dnem bez zvláštní úpra
vy (obr. 8:1,3) a o průměru kolem 120-140 cm s mazanicovým dnem podloženým 
kameny a střepy (obr. 8:2,5). Menší pece jsou zpravidla vybaveny předpecními 
jamami - oválnými (obj. 154, 169, 193, 209A) nebo obdélnými (obj. 89 - obr. 
8:3); v jednom případě ústily čtyři pece do větší společné jámy (obj. 24 - obr. 8:4) 
a v jiném stály dvě pece na okraji obdélné jámy (obj. 88). Větší pece s dnem pod
loženým kameny byly často umístěny ve výplni starších předpecních jam (obj. 113, 
162, 197 a patrně i 198), případně byly vtesány do stěn velkých jam (obj. 168 - 
obr. 8:5). Velká pec u obj. 103 stála zčásti na podloží a zčásti na výplni obj. 103, 
do níž proklesala. V případě obj. 200 šlo patrně o třikrát obnovovanou pec s před- 
pecní jámou, přičemž docházelo к nevelkému posunu objektu západním směrem, 
čímž se jeho zásyp prodlužoval. Poněkud jiný typ pece byl v obj. 82, z níž se vedle 
řady zlomků smíchaných s fragmenty pražnice našla i vrchlíkovitá část30) před
stavující bud kupoli analogickou exempláři ze Starého Města „Nad haltýři“,31) 
nebo šlo o spodek pece upravený v kulturní výplni objektu a zkombinovaný v horní 
části s pražnicí.32)

Jen několik poznámek к otevřeným ohništím a výhním, přede
vším v izolované poloze. Mísovitě vypálená jáma 146 porušená hrobem 40 a ob- 
délníkovitá jáma 165 s vypáleným dnem a porušená hrobem 50 byly patrně jen 
vymazanými ohništi. Vypálené bylo i dno mělké jámy vybíhající z obj. 125 (obr. 
5:3 nahoře) a dno obdélníkovité jámy 262 navazující na velký oválný zahloubený 
obj. 263; funkční souvislost těchto topných zařízení s hlubokými sousedícími ob
jekty je problematická. Kruhovité nebo oválné výběžky s popelovitou výplní ve 
stěnách zahloubených objektů 189, 215, 235, 253 aj. mohly být jak pecemi, tak za
hloubenými ohništi. Kameny vyložená ohniště stojící mimo stavby reprezentují obj. 
120, 127, 137, 140, 181. Drobné oválné výhně (d 70-100 cm, š 40-60 cm, hl 7- 
10 cm) s kousky železné strusky ve výplni představují obj. 185, 211, 212, 213, na
cházející se poblíž velkého zahloubeného obj. 210, v jehož výplni byly druhotně 
zahloubeny dvě stejné neočíslované výhně.

Dalších více jak 150 objektů lze z formálního hlediska rozčlenit jen obtížně. 
Jde o jámy různé velikosti a hloubky, tvaru obdélníkovitého, lichoběžníkovité- 
ho, oválného (s možností četných variant až к malému počtu jam zcela nepravidel
ných), přičemž půdorysný tvar je mnohdy výsledkem zanikání objektu a není tu
díž ani pro formální členění vždy podstatný. Pomocně rozlišuji větší obdélné jámy 
mělké (d 480-550 cm, š 200-250 cm, hl 25-45 cm; celkem 5 obj.) a hluboké 
(d 320—600 cm, š 130-380 cm, hl 70-110 cm; celkem 9 obj.), menší obdélné jámy 
hluboké (d 240-340 cm, š 80-180 cm, hl 50-70 cm; celkem 5 obj.) a mělké (d 95- 
-330 cm, š. 65-220 cm, hl 8-40 cm; celkem asi 50 obj.), oválné jámy velké (d 290- 
-650 cm, š 175-375 cm, hl 35-160 cm; celkem 19 obj.) a menší (d 70-380 cm, 
š 60—200 cm, hl 7-120 cm; celkem 19 obj.). Lichoběžníkovitých jam (d 120- 
-545 cm, š 70-235 cm, hl 13-130 cm) bylo přes dvacet. Podstatně menší skupiny 
tvoří čtvercovité jámy odpovídající velikostí obydlím, avšak bez otopného zařízení 
a bez většího množství nálezů, plnící patrně funkci kletí (obj. 9, 62, 104), malé 
pravoúhlé jámy (d kolem 100 cm) zcela nejasného účelu (obj. 252, 259, 265 vedle 
několika neočíslováných), jámy téměř kruhové (celkem 6 objektů o průměru ko
lem 100-200 cm), z nichž pouze obj. 242 má charakteristický hruškovitý profil 
obilnice (hl i m), 4 nepravidelné jámy a jedna ledvinovitá (obj. 253). Nad funkcí 
jednotlivých jam bude nutné uvažovat zcela individuálně. U některých s otopným 
zařízením (obj. 88, 236, 253) nelze vylučovat funkci obytnou, u jiných s velkým 
množstvím železné strusky, s olověnými hřivnami, tyglíky, s fragmenty zdobených

44



Obr. g. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Ukázky řemeslnických nástrojů a pomůcek:
tesly (i, g), sekyry (7, 8), soustružnický nůž (z), lžicovitý vrták (i), pilka (4), bed- 
nářská pilka - útorník (i), zlomek pořízu (6), dláto (10), kladivo (11), kovadlinky (12, 
i)), sekáč na kov (14), sekerovitá hřivna (15), brousek (16), zlomek nůžek (17), přesle
ny (18, 19), jehelníčky (20, 21), sídlo (22), kostěná jehla (2)), snovací trubička (24),

45



kostěných destiček apod, funkci dílenskou (např. obj. 83B, 82, 109, no, 133, 158, 
255, 263 aj.). Nevelké, ale poměrně hluboké jámy s žernovy (obj. 245, 257) byly 
asi komorami s mlýnky, které ovšem mohly být i v jiných typedh objektů. Výrobní 
funkci měly patrně obdélníkovité objekty vyplněné velkými kameny (např. obj. 
126); šest obdobných objektů bylo na jižním předhradí Pohanská.33) Jako sklípky 
к ukrývání tekutin mohly sloužit objekty, v nichž se našly jedna nebo více velkých 
nádob v úplnosti rekonstruovatelných (např. obj. 261).

Specifické tvary sídlištních objektů, jejich neobvyklé početní zastoupení ve 
srovnání s jinými sídlištními aglomeracemi, častý výskyt hliněných pecí, složení 
výplně a soubory nálezů z některých objektů nasvědčují jejich dílenskému určení. 
Různá odvětví specializované výroby jsou doložena řemeslnickými nástroji, po
můckami a polotovary (obr. 9), kterých ovšem nebylo nalezeno mnoho. Na zpra
cování dřeva ukazují 4 tulejkovité testy (obj. 10/V-XIV, 4, 129), 5 seker (obj. 62, 
91, 203, 55), 2 pilky (obj. 99 a 105), dláto (obj. 105), poříz (obj. 196), řezbářský 
nůž (obj. 263), 2 vrtáky (obj. 28/V-XV, 109). O kovolitecké činnosti svědčí nálezy 
tyglíků (obj. 109, 158), olověných hřiven (obj. 82, 83B), olověných slitků (obj. 105, 
и 1), astragaly s připravenými otvory pro zalití olovem (obj. 251, 263), nedokon
čená bronzová průvlečka z obj. 210 (obr. 10:1) odlitá zřejmě na místě ve stejné 
formě jako exemplář nalezený v areálu velmožského dvorce.34) S kovotepectvím 
a šperkařstvím zřejmě souvisely malé kovadlinky z obj. 210 a též nevelká kladív
ka (obj. 10/V-XIV, 107, 210), která se ovšem uplatnila nejen v různých kovář
ských specializacích (zbrojířství, zámečnictví aj.), ale např. i v bednářství, jak o tom 
svědčí proužek železného plechu s vytepávanými spirálami (obj. 251). Totéž platí 
o sekáčích na kov za studená (obj. 10/V-XIV, 12, 105) a průbojnících (obj. 57, 
256). Jako polotovar se při výrobě železných předmětů patrně uplatnily železné 
hřivny nalezené v četných objektech (4, 6, 21, 39, 93, 99, 107, 113, 233, 235, 251). 
O výrobě drátěného brnění svědčí četné nálezy železných kroužků v obj. no, ni, 
li3, 114, 115, 119, 126, 134, 210, z nichž část se nacházela v nevelkých vzdále
nostech od sebe. S kovářským řemeslem a s jeho specializacemi souvisí i nález 
brusu (obj. 112) a přes 60 brousků, které se ovšem mohly uplatnit v každé do
mácnosti. Zpravidla však v těch objektech, kde je i jinak doložena práce se žele
zem, se nachází brousků větší počet (obj. 38, no, ni, 133, 210, 215, 248, 255). 
O zpracování textilu v různých fázích výrobního postupu svědčí hliněná závaží 
z tkalcovských stavů (celkem 39 kusů z obj. 38, 55, 57, 104, no, 125, 133, 177, 
199, 210, 215, 224, 234, 235, 239, 244, 247, 248, 251, 255), přesleny (kolem 60 ku
sů ze 40 objektů), nůžky (zlomek z obj. 240), jehly (obj. 38 aj.), někdy i kostěné 
(obj. 107, 263), a jehelníčky (obj. 18, 215, 22т, 248), snovací trubička (obr. 9:24). 
Při zpracování kůží a kožešin se uplatnily tzv. kostěné brusle, různé železné hroty 
a šídla. К zpracování lýka a proutí sloužily kostěné proplétáčky, parohové roubíky 
a samozřejmě nože, jejichž použití bylo ovšem velmi široké ve výrobní i nevýrobní 
sféře. Opracování parohu a kosti dosvědčují různě ořezané kusy paroží (obj. no, 
126, 172, 189), nezdobené i zdobené kostěné destičky a jejich zlomky, střenky nožů, 
kostěné trubičky, náustky aj.

Nástroje samy o sobě by však nestačily к důkazu řemeslné výroby v tomto 
areálu bez přihlédnutí к dalším, zčásti již zmíněným, okolnostem. Např. přesvěd-

závaží ke tkalcovskému stavu (23, 26), olověné hřivny ("27, 28). tyglík (2g). Materiál: 
Železo (1-15, 17, 22), kost nebo paroh (20-21, 23-24), hlína (18, ig, 23, 2g), olovo 
(26—28), kámen (16). Původ: Obj. io/V—XIV (1, 11, 24), 28/V—XV (3), 38 (íg, 22), 
82 (27), 83B (28), gg (4), 103 (3, 10, 14), 107 (13, 23), 123 (23, 26), 12g (g), 138 (гд), 
гдб (6), 203 (8), 210 (i2, 13), 213 (21), 240 (17), 263 (2), hr. 40 (20), povrchová kul
turní vrstva (7, 16).
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Obr. io. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Nálezy blatmckomikulčického stylu. Bronzová 
průvlečka s prodlouženým krčkem z ob}. zio (i); bronzové pozlacené nákončí z obj. I 
(z); železné průvlečky s prodlouženým krčkem z ob}. 10/V—XIV (3), 39 (4), 1)4 (3); 
Železné křížové kování z obj. lojV—XIV (y); zdobené železné přezky v ob}. 106 (6) 
a 114 (10); železná nákončí se stopami tauzie 5; hr. 23 (S, 9, 12) a z obj. ni (11).
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čivým dokladem kovářství a dalších železozpracová va jících odvětví jsou nálezy 
strusky, které jsou sice téměř všudypřítomné, avšak v některých objektech dosahuje 
jejich váha několika kilogramů a jejich výskyt v popisovaném areálu tvoří výrazné 
ostrovy, jak je tomu např. v Haithabu.35) Připočteme-li к tomu další příznaky ře
meslné činnosti, jak o nich svého času uvažoval P. Grimm (nepravidelné mělké 
protáhlé jámy, hliněné pece na soklech, výskyt četných železných předmětů v ob
jektech, volně stojící pece a ohniště, jednotlivé kůlové jamky bez souvislostí se 
stavbami aj.),36) můžeme právem označovat popsaný areál na Pohansku za řeme
slnický.

S tímto konstatováním nejsou v rozporu ani nálezy kostrových hrobů.37) Bylo 
jich v této sídlištní aglomeraci objeveno 81 (včetně tří ojedinělých hrobů zachyce
ných při sondáži v prvních letech výzkumu), netvořily však samostatné pohřebiště, 
nýbrž byly rozptýleny bud jednotlivě nebo v malých skupinkách mezi sídlištními 
objekty; více se koncentrovaly u valu. Typické pro tyto hroby je, že byly velmi 
chudě vybavené: keramika, nůž, ocílka, jednoduché bronzové náušnice, korálek; 
žádné zbraně, jezdecká výstroj nebo bohaté šperky. Lze se tedy domnívat, že tyto 
hroby patřily příslušníkům nejnižší společenské vrstvy, snad i otrokům, kteří byli 
využíváni při řemeslných pracích. V každém případě šlo o lidi vytržené ze svého 
přirozeného prostředí, takže nebyli pohřbeni na řádném hřbitově, který se nachá
zel u každé venkovské osady. Tím méně mohli být pohřbeni u kostela v prostoru 
velmožského dvorce.

Zbývá ještě dodat několik poznámek к stratigrafii a datování popsané aglo
merace. Základní stratigrafický poznatek spočívá v tom, že 
žádný sídlištní objekt ani hrob velkomoravského řemeslnického areálu nezasahuje 
pod původní opevnění hradiště, i když některé se nacházely pod jeho destrukcí 
a ležely často v těsné blízkosti vnitřní stěny fortifikace. Ta byla zkoumána v ná
vaznosti na odkryv v řemeslnickém areálu v délce 35 mV několika řezech a vždy 
se ukázalo, že velkomoravské objekty a hroby respektují linii původní hradby, za
tímco časně slovanské objekty se nacházely i pod ní. To znamená, že zástavba ře
meslnického areálu začala až po vybudování hradby.

Stratigrafická pozorování dále ukazují, že všechny velkomoravské sídlištní ob
jekty nebyly současné, jak o tom v několika případech svědčí jejich převrstvování. 
Hliněné pece v obj. 162 a 197 byly nejméně jednou přestavovány a částečně posu
nuty z původního místa. Obj. 200 představuje vlastně tři pece s předpecními ja
mami, které byly postupně budovány a hloubeny a navzájem se porušovaly. Pec 
u obj. 103 byla zčásti postavena na jeho výplni a byla tudíž mladší. Obsah před- 
pecní jámy pece zjištěné v obj. 209 zapadl do výplně studny, která musela být vy
hloubena dříve. Dvě výhně s železnou struskou, ležící v řadě s výhněmi 212 a 213, 
se nacházely ve výplni obj. 210 a byly zřejmě pozdější. Z mladšího objektu musel 
pocházet pruh maltové podezdívky zapadající do výplně obj. 108. Žlabovitý obj. 
223 prořezával starší obj. 224. Navzájem se dále porušovaly obj. 3 a 20, kruhovitá 
a protáhlá část obj. 77 a nepravděpodobná je i současnost studny a protáhlého 
objektu s olověnými hřivnami, jejichž splývající zásyp byl označen číslem 83.

V několika případech porušovaly hrob)' sídlištní objekty (hr. 40 obj. 146, hr. 
50 obj. 165, hr. 29 obj. 123, hr. 27 obj. no, hr. 59 obj. 192, hr. 55 obj. 187, hr. 38 
obj. 143, hr. ti obj. 6, hr. 57 obj. 176) a též některé hroby se navzájem překrý
valy nebo porušovaly (hr. 56 a 57, hr. 45 a 51, hr. 49 a 54, hr. 10 a 11 pod vnitřní 
stranou valu). Časový odstup převrstvujících se objektů a hrobů nemohl být příliš 
veliký a v archeologickém materiálu bude sotva postižitelný.

Důležitá jsou i horizontálně stratigrafická pozorování. Většina sídlištních ob
jektů vytváří nápadné skupiny, které jsou odděleny volnými plochami (obr. 2).
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1

Obr. и. Břeclav — Pohansko. Řemeslnický areál. Ukázky keramiky. Lahve z obj. io[V—XIV 
(i), z vnitřní strany valu (2), z obj. 4 (3), 39 (6) a z hr. 1 (4). Hrnce z jemné plavené 
hlíny 3 hr. 4/V—XIV (7) a z okolí pražnice pod destukcí valu ve čtverci В 69—59 
(10), odkud pocházejí i dva další hrnce (3, 9); miskovitý hrnec pomoravského typu 
Z obj. 10JV—XIV (11) a vejčitá nádoba z téhož objektu (8). Misky z obj. 6 (16), 22 
(17), 183 (14), 199 (13), 233 (12) a 248 (13).
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Velmi výrazně se jeví šest skupin: i) obj. 103-114; 2) obj. 1, 3, 20, 82, 84, 85, 
125-130; 3) obj. 177, 188-196, ev. v širším pojetí s obj. 199, 200, 215-221; 4) obj. 
210, 243-260; 5) obj. 233—236, 241, 269; 6) obj. 263-268. Někde můžeme mezi 
nimi pozorovat útržky žlábků, které naznačují jejich ohrazení plotem. Velmi vý
razná je řada kůlových jamek v délce téměř 40 m jižně od třetí skupiny, s níž sou
visí i čtveřice mohutných kůlových jam vymezující prostor brány 2,5 m široké (ve 
čtverci В 80-92/93). V jižní části řemeslnického areálu byly součástí těchto usku
pení studny, o jejichž organizujícím významu již byla zmínka.

Datování jednotlivých objektů lze prakticky opřít jen o keramiku z vel
kých nálezových celků, které obsahovaly stovky střepů, z nichž šlo rekonstruovat 
celé nádoby nebo jejich horní části. Jsou mezi nimi zastoupeny jednotlivé keramic
ké skupiny a typy, které byly vyčleněny a stratifikovány již při výzkumu velmož
ského dvorce na Pohansku-38) Vyskytují se i v hrobech řemeslnického areálu, na 
pohřebišti u kostela, v hrobech a sídlištních objektech na jižním předhradí Pohan
ská i v jiných zkoumaných úsecích na této lokalitě, v nálezových celcíčh se zbra
němi, jezdeckou výstrojí i šperkem jak byzantsko-orientálním, tak blatnickomikul- 
čickým. Tvarová a rozměrová variabilita keramiky v řemeslnickém areálu Pohan
ská je pozoruhodná: jde o lahve, misky, talíře a hrnce různých velikostí a typů, 
a to jak o dříve vyčleněné typy - blučinský, pomoravský, dolnověstonický -,39) 
tak o tuhovou keramiku, místní vytáčenou keramiku z jemně plavené hlíny a jiné 
místní typy (obr. и). O rámcově velkomoravském datování této keramiky není 
třeba vzhledem к jejímu výskytu ve výše zmíněných nálezových celcích pochybo
vat. Dá však ještě mnoho práce, než se podaří rozdělit ji do dvou nebo více ča
sových horizontů a pomocí nich rozlišit jednotlivé fáze zástavby jak řemeslnického 
areálu, tak dalších sídlištních aglomerací na hradisku i jeho předhradích. Velmi 
slibný je v tomto ohledu fakt, že v několika sídlištních objektech řemeslnického 
areálu se vyskytla kování blatnicko-mikulčického stylu (obr. 10), a to jak starší 
fáze (bronzové odlévané a pozlacené věci), tak fázi mladší (železné kované a tau- 
zované kusy), jejichž výroba se předpokládá od přelomu 8.-9. století až ke třeti
ně, maximálně polovině 9. století/0) Přirozeně zůstává otevřena otázka, s jakým 
zpožděním se tyto věci dostaly do země. Na rozdíl od pohřebiště nemusel být na 
sídlišti, kde lze předpokládat výrobu těchto kování, časový odstup mezi jejich vy
robením a ztrátou příliš veliký.

Řemeslnický areál zabezpečoval podstatnou část specializované výroby a slu
žeb pro potřeb)^ obyvatel hradiska, zejména však příslušníků vyšší společenské 
vrstvy, od doby jeho vzniku. Doba jeho rozkvětu spadá patrně do období existen
ce velmožského dvorce na Pohansku. Mohl fungovat ještě po jeho zániku, nic však 
nenasvědčuje tomu, že by existoval hlouběji v 10. století.
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Bořivoj Dostál

Ein großmährisches Werkgelände in Břeclav-Pohansko

Im nordöstlichen Teil des Burgwalles Břeclav — Pohansko wurde zwischen den Jahren 
1961 —1990 (Abb. 1) eine Siedlungsagglomeration im Ausmaße von 2 ha durchgegraben (Abb. 2), 
die man zahlreichen Merkmalen nach als ein Werkgelände interpretieren kann. Es wurden dort 
etwa 260 großmährische Siedlungsobjekte und 81 Körperbestattungen entdeckt. Bemerkenswert ist 
das zahlenmäßige Vorkommen einzelner Bautypen.

Nur 9 von ihnen gehörten zu den charakteristischen Wohngrubenhäusern (Abb. 3), was nur 
3,5 % der Gesamtzahl aller Objekte ist, während in der südlichen Vorburg von Pohansko die 
Grubenhäuser fast 25 % bilden. Schon das bezeugt einen ganz unterschiedlichen Charakter beider 
Siedlungsagglomerationen. Mindestens 25 Objekte waren oberirdische Pfostenbauten (Abb. 4). 
Die größten von ihnen waren 7—10 m lang; in einigen kam eine Innenpfostenreihe zum Vor
schein, die anderen hatten eine apsidenartige Giebelwand ; sie konnten zu den Wirtschafts-, Wohn-, 
ja sogar Kultzwecken dienen. Mittelgroße Pfostenbauten hatten einen quadratischen Grundriß 
(2,5 bis 3,5 m), wie gewöhnliche Wohnbauten. Kleinere Pfostenbauten, zumeist von 6 Pfosten
löchern abgegrenzt, hoben sich durch rechteckigen Grundriß heraus (4,5 X 2 m) und wurden 
am meisten wirtschaftlich ausgenutzt. Zwanzig Objekte gehörten zu den großen eingetieften 
Bauten (Länge 6—15 m; Abb. 5), die man den Funden nach (Lehmgewichte, Eisenschlacken, 
Werkzeuge usw.) als Werkstätte interpretieren kann. Zwölf rinnenartige Objekte, auch von einer 
beträchtlichen Länge (bis 15 m; Abb. 6), waren sehr schmal (40—150 cm) und nicht eindeutig 
interpretierbat. Es könnte sich in einigen Fällen um die Spur einer der Palisadenwände eines 
größeren oberirdischen Baues handeln; das Objekt Nr. 192 mit Steinofenüberresten in der Aus
füllung könnte als Heizkanal einer Darre dienen, aber die Interpretationsmöglichkeiten des Obj. 
Nr. 177 sind ganz unsicher. Man entdeckte auch 9 Brunnen (Abb. 7), mindestens 15 Lehmkup
pelöfen (Abb. 8), die entweder isoliert oder in größeren Objekten standen und in zwei Größen 
und Konstruktionsvarianten zum Vorschein kamen. Isoliert kamen auch 15 verschiedene Herd
stellen und Ausheizherde vor. Am zahlreichsten waren Gruben verschiedener Größe und Tiefe 
(mehr als 150 Obj.), überwiegend eines rechteckigen, trapezförmigen oder ovalen Grundrißes und 
vielfältigen Zwecks, über den man nur in Einzelfällen mehr konkret nach verschiedenen Indizien 
überlegen kann.

Sowohl die zahlenmäßige Vertretung verschiedener Bautypen, als auch spezifische Umrisse, 
Vorrichtungsüberreste, Ausfüllung und Werkzeuggarnituren in einigen Objekten deuten auf ihre 
werkstättliche Bestimmung hin. Sonst sind durch Werkzeuge, Hilfsmittel und Halbfabrikate (Abb. 
q) verschiedene handwerkliche Produktionsarten belegt: Holzbearbeitung, Metallgießerei, Schmie
dearbeit und Schmuckfertigung, Textilerzeugung, Leder- und Pelzbearbeitung, Bast-, Ruten- und 
Knochenbearbeitung. Die Werkzeuge an sich genügten aber nicht zum Nachweis der handwerkli
chen Produktion in diesem Areal. Einen überzeugenden Beleg des Schmiedchandwerks und weite
rer eisenverarbeitender Handwerkzweige sind die Funde von Eisenschlacken, welche zwar fast 
überall Vorkommen, iedoch in einigen Objekten beträgt ihr Gewicht mehrere Kilogramme und ihr 
Auftreten im Werkgelände bildet ausdrückliche Inseln. Wenn wir dazu weitere Merkmale der 
handwerklichen Tätigkeit, wie über sie P. Grimm nachgedacht hatte (ungregeimäßige flache Lang
gruben, Lehmtennen auf Sockeln, das Vorkommen mehrerer Eisengegenstände in den Obiekten, 
freistehende Ofen und Herdstellen, einzelne Pfosten ohne Zusammenhang usw. zuzahlen, können 
wir mit Recht das beschriebene Areal in Pohansko als Werkgelände bezeichnen.

Es wären noch einige Bemerkungen zur Stratigraphie und zur Datierung der beschriebenen 
Agglomeration hinzuzufügen. Eine grundlegende stratigraphische Erkenntnis besteht darin, daß kein 
Siedlungsobjekt und kein Grab des großmährischen Werkgeländes unter die ursprüngliche Be
festigung des Burgwalles gegriffen hatte, obwohl sie sich manchmal dicht bei ihrer Innenwand 
befanden. Das bedeutet, daß die Bebauung des Werkgeländes im wesentlichen erst nach dem 
Befestigungsbau begann. Nicht alle großmährischen Siedlungsobjekte waren gleichzeitig, wie es in 
einigen Fällen ihre Überschichtung zeigt. Auch die zweifellos großmährischen Körperbestattungen 
wurden in 9 Fällen über die Siedlungsobjekte gelegt und in 4 Fällen störten sie sich untereinander. 
Der Zeitabstand der sich überschichtenden Objekte und Gräber dürfte nicht groß gewesen sein, 
und im archäologischen Material wird er kaum faßbar sein. Es ist auch wichtig, daß die meisten 
Siedlungsobjekte auffalende Gruppen bilden, die durch freie Flächen isoliert sind. Irgendwo kann 
man zwischen ihnen Rinnenabschnitte beobachten, die ihre Abgrenzung durch einen Zaun andeu
ten. Die Objekte gruppierten sich manchmal um die Brunnen, welche parallele Reihen bildeten. 
Man kann voraussetzen, daß es sich hier um gewisse Keime handwerklichen Anwesens handelt, 
welche in frühmittelalterlichen Stadtbildungen entstanden sind.

Die Datierung einzelner Objekte kann man praktisch nur auf die Keramik aus den großen 
Fundkomplexen stützen, die hunderte Scherben beinhalteten, und aus denen ganze Gefäße oder
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ihre Oberteile zu rekonstruieren sind. In einigen von diesen Fundkomplexen kamen auch Be
schläge des Blatnica — Mikulčice — Stils vor (Abb. io), und zwar sowohl der älteren (bronzene 
und vergoldete Sachen) als auch der jüngeren Phase (eiserne geschmiedete und tauschierte Exem
plare), deren Erzeugung um die Wende des 8.—9. Jh. und in dem ersten Drittel bis in die Mitte 
des 9. Jh. angenommen wird. Es bleibt natürlich die Frage offen, mit welcher Verspätung diese 
Sachen in die Erde gerieten; in der Siedlung mußte es aber nicht lange dauern. Mittels dieser 
Sachen wird es möglich sein, einzelne Keramikgruppen und Typen, die schon während der Er
forschung des Herrenhofes in Pohansko ausgegliedert und stratifiziert wurden, zu datieren. Die 
Formen- und Größenvariabilität der Keramik aus dem Werkgelände von Pohansko ist beträchtlich: 
die Flaschen, Schüsseln, Teller und Töpfe ungleicher Größe und Typen, sowohl Blučiner-, March- 
und Unterwisternitzertyp, als auch die Graphittonkeramik, örtliche Drehkeramik aus fein ge
schlämmtem Ton und andere Lokaltypen (Abb. 11). Die rahmenmäßig großmährische Datierung dieser 
Keramik braucht man nicht zu bezweifeln. Es wird aber noch viel Arbeit kosten, bevor es gelingen 
wird, sie in zwei oder mehrere Zeithorizonte zu verteilen und dadurch einzelne Bauphasen sowohl 
des Werkgeländes, als auch weiterer Siedlungsagglomerationen auf dem Burgwall und in den Vor
burgen von Pohansko zu unterscheiden.

Das handwerkliche Areal von Pohansko versicherte einen grundlegenden Teil spezialisierter 
Produktion für den Bedarf der Bewohner des Burgwalles und seiner Umgebung (besonders der 
gesellschaftlichen Oberschicht) seit seiner Gründung. Seine Blütezeit fällt offensichtlich mit dem 
Bestehen des Herrenhofes in Pohansko zusammen. Es könnte noch nach seinem Verfall eine Rolle 
spielen, es gibt aber keine Beweise seiner Fortdauer tiefer im 10. Jahrhundert.
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