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Wertheim-Freudenberkova v Lesonicích, v archivu Pallaviciniho 
v Jemnici, odkud četné fondy byly uloženy v Náměšti, v archivu 
Collaltů v Uherčicích, v archivu Haasů na Bítově a v archivu velko
statku Studnického na Vranově- Zmínky z nich zasluhuje u jemnic
kého archivu korespondence Daunů. J. Dřímal.

□□o

Antonín Gnirs, Římská stanice na Mušově. Zprávy českosloven
ského státního archeologického ústavu II. a III. Praha 1931, str. 9—29. 
Mušovskou římskou stanici, důležitou nejen pro vzácnost nálezů tohoto 
druhu u nás, ale i všeobecně pro její polohu, vykopal velmi pečlivě 
na náklad pana presidenta republiky a z pověření státního archeol. 
ústavu Ant. Gnirs, jenž měl pro výkopy podobných objektů velmi 
cenné zkušenosti ze svého dřívějšího působení na území starého Illyrika. 
Gnirs sám o Mušově několikrát psal (srov. ČMM. Lili, str. 237 a 549), 
zejména poučný byl jeho výklad a popis uveřejněný v Sudetě IV 1928, 
str. 132—153 (srov. ČMM. Lili, str. 237 n.) a označený jako Ein 
vorläufiger Bericht. Právem se čekalo na úřední publikaci Gnirsovu, 
která by umožnila řádné vědecké užívání dosavadních výsledků mušov- 
ských výkopů. Gnirsův článek ve Zprávách podává nejprve v petitovém 
úvodu krátké zmínky o dějinách nálezů a o výkopu, jakož i soupis 
bibliografický, pak popisuje krátce terrain, obytnou budovu, lázeňskou 
budovu, zbytky opevňovací zdi, stopy římského vodovodu a nálezy. 
Přidáno je 17 obrazů obsahujících jednak plánky a skizzy, jednak 
fotografie nálezů. Fotografie nutno pochváliti pro jejich jasnost a 
zřetelnost, jenom u obr. 11.4 bylo by třeba většího měřítka, aby 
razítko s ligaturami bylo zřetelnější. Méně upokojuje výběr fotografií, 
poněvadž rozhodně měl býti zařazen aspoň ještě také pohled na 
místnost V. v lázeňském traktu, důležitou pro pěkné zachování topného 
zařízení a pak celkový obraz Burgstallu s různých stran- Pokud se 
týče textu, neradi zjišťujeme, že v české zprávě nepodává Gnirs po 
stránce popisné celkem nic jiného, než co byl napsal německy v před
běžné zprávě v Sudetě ; dokonce pak jsou některé věci vyloženy 
v Sudetě lépe jak co do rozsahu výkladu, tak i zachycením postupu 
výkopné práce (poznámky stavebně technické, hradební zeď). V české 
zprávě upouští Gnirs od historických výkladů a jen v doslovu uvádí, 
že ,lze považovati mušovskou stanici za jednu z oněch stanic, které 
Římané zbudovali v území barbarském, aby zajistili neklidné zahraničí 
dunajského limesu“ (str. 29). Touto poznámkou uchyluje se Gnirs od 
závěrů připomenutého článku v Sudetě, kde na str. 152 s lepšími 
důvody ukazoval, že to, co se našlo u Mušova, spíše než pro stanici 
vojenskou svědčí pro osadu sice ohrazenou, ale zařízenou v době míru 
a bezpečí tohoto úseku hranic. Skoda, že Gnirs nezůstal aspoň při 
opatrnější stylisaci, které se přidržel ve svém pojednání Die römischen 
Schutzbezirke an der oberen Donau str. 15 (srov. ČMM. LUI, str. 549). 
Gnirsovu zprávu o Mušově — v témž svazku Zpráv str. 29—37 
následuje zpráva o kopání ve Stupavě — nutno uvítati s povděkem
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už proto, že konečně tak důležité výkopy, provedené státním ústavem 
archeologickým, jsou úředně publikovány oficiálním jazykem státním. 
Všichni, kdo jsme o mušovské stanici pokládali za nutno psáti pro 
její význam a upozorňovati na ni vědecký svět, respektovali jsme 
oprávněný nárok Gnirsův na to, aby jemu, jako vedoucímu výkopů byla 
vyhrazena jejich publikace ; těžce jsme však nesli stálý její odklad, 
zejména když G. zatím soukromými články, a to ne vždy šťastně, užíval 
poznatků, k nimž dospěl v úředním poslání. Nutno také konstatovat!, 
že článek ve Zprávách není nic víc než předběžný a zatímní výklad, 
k němuž stále třeba přibírati jiné články Gnirsovy. Byli bychom 
právem čekali, že aspoň dosavadní část výkopu bude popsána co 
nejúplněji a způsobem zcela vyčerpávajícím, ovšem s nutnou opatr
ností v závěrech historických. Chtěl-li však Gnirs formou a obsahem 
svého článku naznačiti, že mušovská stanice naléhavě čeká na dokončení 
svého výzkumu, pak ovšem s ním plně souhlasíme. Je svrchovaně nutno, 
aby Burgstall byl důkladně prokopán a nalezená stanice řádně zajištěna 
a učiněna přístupnou. V. G.

□□□

Josef Dobiáš, Nemecké osídleni ostrůvku jihlavského. Čas. arch. 
školy Vili (1930), str. 1 — 92. Otázka o původu německého osídlení 
v okolí Jihlavy byla již několikráte monograficky zpracována a až 
do r. 1912 bylo samozřejmé, že německý živel na Jihlavsku není 
starousedlý, nýbrž že se tam dostal až ve XIII. stol. s proudem ně
mecké kolonisace. Když však Bretholz v .Geschichte Böhmens und 
Mährens' (München und Leipzig 1912) vystoupil s domněnkou, že 
Němce lze u nás sledovati jako národní celek aspoň do IX. stol., 
chopil se jeho výkladů E. Schwab a uveřejnil ve .Flugblätter für 
Deutschösterreichs Recht', vydávaných A. Wotavou, jako 5. číslo bro
žuru ,Die Iglauer Sprachinsel-deutsch'. V ní tvrdil s tendencí nepo
krytě politickou, která sledovala roztržení Čech a Moravy, že jihlavští 
Němci jsou původní obyvatelstvo Jihlavska, které tam sídlilo aspoň 
od IX. stol. a ve XII. stol. založilo velkoměsto Jihlavu ; vědecky 
se pak pokusil to tvrzení dokázati v spisku ,Das geschichtliche Recht 
der Iglauer Sprachinsel' (Wien 1919). Jeho these nedošly u nás pozor
nosti, poněvadž využívání Bretholzovy theorie k politickým účelům — 
kterým ostatně hoví mnohem lépe než potřebám vědeckým — činilo 
Schwabův pokus vědecky bezpředmětným. Zatím však Bretholz v .Ge
schichte Böhmens und Mährens' I (Reichenberg 1921) pokládal Němce 
v českých zemích za přímé potomky jejich germánského obyvatelstva 
v době římské, a když se Schwabovi nedostalo odpovědi, uveřejnil 
germanista A. Mayer r. 1924 v časopise ,Die Iglauer Sprachinsel' 
(příloze týdeníku ,Mähr. Grenzbote') čís. 52. a 53. článek, v němž 
chtěl filologicky dokázati, že německé osídlení Jihlavska nebylo 
od dob kvádských nikdy přerušeno a pomýšlel zároveň ve svých 
vývodech na větší území, než je Jihlavsko samo. Tehdy však nedo
vedl své názory podepříti a proto mu přišly velmi vhod doklady,


