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1. ÚVOD

Je to deset let od chvíle, kdy laborant a terénní tech-
nik Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy uni-
verzity Pavel Čáp poprvé upozornil na nenápadnou 
vyvýšeninu v prostoru severovýchodního předhradí 
Pohanska u Břeclavi. Jak se později ukázalo, šlo o te-
rénní relikt stavební destrukce dosud neznámého vel-
komoravského kostela. Od tohoto okamžiku se datuje 
nová etapa výzkumu (Macháček 2011, 25), která se stala 
důležitým mezníkem v bádání o zdejší velkomoravské 
aglomeraci. Přinesla kvalitativně nové poznatky, které 
mohou v kontextu systematicky a dlouhodobě zkouma-
né lokality posunout naše poznávání vývoje raně stře-
dověké společnosti na podstatně vyšší úroveň.

Nové práce na severovýchodním předhradí lze roz-
dělit do tří hlavních úseků – (1) výzkum velkomoravské 
rotundy, (2) kostelního hřbitova a (3) související obyt-
né, resp. výrobní komponenty celého sídelního areá-
lu. Největší pozornost byla doposud věnována kostelu, 
který po čtvrtstoletí, které uplynulo od posledního po-
dobného nálezu, rozšířil unikátní a historicky cenný 
soubor nejstarší církevní a zároveň zděné kamenné 
architektury z území České republiky. Tento objev byl 
již dostatečně prezentován v řadě odborných studií 
(Čáp et al. 2010; Macháček 2011; Macháček et al. 2014). 
Seznámit se s ním mohla i široká veřejnost na mezi-
národní výstavě organizované k 1150. výročí přícho-
du byzantské misie na Velkou Moravu (Kouřil 2014, 
479; Macháček 2014). Výzkum sídliště, které s kostelem 
souviselo, nebyl dosud uzavřen, a v této monografii je 
proto zmiňován jen okrajově. Hlavní pozornost zde vě-
nujeme pohřebišti, jehož terénní odkryv byl dokončen 
v roce 2012. Nekropole spadá do kategorie kostelních 
hřbitovů, jak ji definoval Bořivoj Dostál (Dostál 1966, 
15–17), a patří tak mezi nejcennější funerální památky 
z období Velké Moravy. Její publikací se uzavírá druhá 
etapa nejnovějšího archeologického bádání na severo-
východním předhradí Pohanska.

Okolo rotundy i v jejím interiéru bylo postupně bě-
hem pěti sezón odkryto 152 hrobů se 154 archeologic-
ky identifikovanými jedinci (2008: 15 hrobů, 2009: 21 

hrobů, 2010: 34 hrobů, 2011: 66 hrobů, 2012: 16 hro-
bů; antropologická analýza uvádí 155 jedinců – podle 
archeologického pozorování však byl skelet z jednoho 
individua rozdělen do dvou hrobů: H 164 a H 174). 
Hroby byly poměrně dobře zachovány díky přízni-
vým geologickým a pedologickým podmínkám i díky 
tomu, že Pohansko zůstalo po zániku raně středově-
kého centra víceméně neosídleno. Prostor předhradí 
nebyl nikdy ani obděláván. Z archeologického hledis-
ka je důležitá také skutečnost, že hroby i přes kulmi-
nující christianizaci obsahují rozmanité nálezy, jejichž 
spektrum sahá od honosných šperků ze stříbra či po-
zlaceného bronzu, přes jezdeckou výstroj a zbraně, až 
po milodary v podobě keramických nádob. Moderně 
vedený terénní výzkum, jehož součástí byla i detailní 
digitální dokumentace či odběr environmentálních 
vzorků, přinesl velké množství vědeckých informací, 
které se postupně zpracovávají. Tato monografie se za-
měřuje speciálně na problémy archeologické povahy. 
Paralelně probíhající výzkum týmu antropologů pod 
vedením Vladimíra Sládka naopak řeší otázky z oblas-
ti bioarcheologie a paleodemografie (Sládek – Machá-
ček 2017b). Na výzkumu se podílejí i další odborníci 
z řady vědních disciplín – historici, geofyzici, materiá-
loví inženýři, geodeti, osteologové, geologové a chemi-
ci, parazitologové, paleobotanici a mnozí další. Jejich 
poznatky jsme do našeho bádání integrovali zatím jen 
v omezené míře, protože ne všechny specializované 
analýzy mohly být dokončeny. K úplnému propojení 
dílčích výsledků dosavadního výzkumu dojde až v další 
etapě našeho bádání.

Za hlavní cíl předložené práce považujeme zveřej-
nění kompletní archeologické terénní dokumentace, 
která se stala spolu s popisem nálezů náplní obsáhlého 
katalogu. Ten tvoří jádro celé monografie. Kromě něj 
však čtenář v knize nalezne i část analytickou a synte-
tickou. Detailně se rozebírá především pohřební ritus, 
jednotlivé kategorie artefaktů i vertikální a horizon-
tální prostorové vztahy na pohřebišti. Na provedené 
analýzy navazuje finální syntéza poznatků, která má 
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zodpovědět otázky formulované na podkladě našich 
dosavadních znalostí o druhém kostelu, severovýchod-
ním předhradí, celém Pohansku i Velké Moravě jako 
takové (Macháček 2010, 2015b; Macháček et al. 2014; 
Třeštík 1999a, 1999b):

V jaké době se pohřbívalo v okolí rotundy na severo-
východním předhradí Pohanska a jak přesně lze, z hle-
diska relativní i absolutní chronologie, tento interval 
definovat?

Jaký společenský status získala komunita, která u ro-
tundy pohřbívala?

Jsme schopni identifikovat vnitřní sociální strukturu 
této komunity?

Jakou roli hrálo severovýchodní předhradí s koste-
lem a pohřebištěm v rámci celé velkomoravské aglo-
merace na Pohansku? K jakému účelu byla rotunda 
určena?

Můžeme spojit archeologické struktury objevené 
na severovýchodním předhradí Pohanska s konkrétní-
mi společenskými procesy, které probíhaly uvnitř raně 
středověké Evropy – např. s utvářením nejstarších 
šlechtických rodů?

Odpovědi na uvedené otázky, které kniha přináší, 
chápeme jako součást interpretačního modelu – jed-
noho ze stavebních kamenů potřebných při budování 
nové teorie o raně středověké společnosti Velké Mora-
vy (Neustupný 2007). Model však nelze zaměňovat s his-
torickou realitou, jejíž úplné poznání nám nikdy nebu-
de plně dostupné (Macháček 2015b, 467). Není absolut-
ní a navždy danou „pravdou“. Jeho platnost je podmí-
něna stavem bádání a má bezesporu i své alternativy. 
Snažíme se pouze prokázat, že model, který v knize 
prezentujeme a jehož hrubé obrysy již byly načrtnuty 
dříve (Macháček 2014, 145–146), souhlasí s našimi daty 
a prozatím není důvodu ho odmítnout. Bude platit tak 
dlouho, dokud ho nefalzifikují nová data, příp. dokud 
nebude nahrazen modelem vhodnějším. 

Tato kniha ani výsledky v ní prezentované by ne-
mohly vzniknout bez součinnosti a spolupráce velké-
ho počtu zainteresovaných kolegů nejen z Masarykovy 
univerzity, ale i z dalších institucí u nás i v zahraničí. 
Archeologický výzkum přímo na lokalitě prováděli 
pracovníci a studenti Ústavu archeologie a muzeologie 
FF MU v rámci výuky terénní exkavace, s podporou 
výzkumného projektu Grantové agentury ČR reg. č. 
P405/12/0111 a Specifického výzkumu Masarykovy 
univerzity (MUNI/A/0859/2015). Z našich spolupra-
covníků je nutno na prvním místě jmenovat objevitele 
rotundy Pavla Čápa, který se zásadním způsobem po-
dílel na vlastním terénním odkryvu kostela i pohřebiš-
tě a koordinoval laboratorní zpracování nálezů. Velkou 

zásluhu na úspěšném dokončení celého díla mají také 
studenti archeologie Masarykovy univerzity, z nichž 
někteří spojili s výzkumem na Pohansku celá svá ba-
kalářská, magisterská i doktorandská studia. Z těch 
nejaktivnějších jmenujme Margitu Filipovou, Jiřího 
Grünseisena, Annu Koudelkovou, Barboru Machovou, 
Vojtěcha Noska, Marii Salvetovou, Tomáše Tencera, 
Michala Vágnera a Jana Zemana.

Na výzkumu se kromě českých studentů a badatelů 
podílely i týmy a jednotlivci ze zahraničí. Zmínit je nut-
né především skupinu z University of Florida (USA) 
pod vedením prof. Florina Curty a Czech American 
Archaeological Field School pod vedením Dr. Micha-
ela Dietze a Dr. Johna Staecka z College of DuPage, 
Glen Ellyn (USA). Výzkum byl koncipován jako široce 
interdisciplinární. Jak terénní části, tak poexkavačního 
zpracování odebraných vzorků se účastnili specialisté 
z různých archeologických, přírodovědných a technic-
kých disciplín: Helena Březinová, Nela Doláková, Pat-
rik Flammer, Miroslava Gregerová, Jiří Hruška, Sylva 
Kaupová, Roman Křivánek, Matthias Kucera a Peter 
Milo, Wolfgang Neubauer, Jan Petřík, Luboš Prokeš, 
Antonín Přichystal, Antonín Zeman, Jindřich Štelcl, 
který je zároveň i spoluautorem kapitoly o skleněných 
korálcích nalezených na pohřebišti. Mimořádně vý-
znamnou roli sehrál i tým antropologů pod vedením 
Vladimíra Sládka, zejména pak  Eliška Makajevová, 
Martin Hora a Margit Berner.

Značnou zásluhu na vzniku knihy mají také autoři 
fotografických a kresebných příloh Soňa Plchová, Josef 
Špaček a Šárka Trávníčková. Neméně důležitý je i pří-
nos Dana Šlosara, autora počítačové sazby, a Jarmily 
Vojtové, jazykové korektorky. Poděkování patří Ediční 
radě Filozofické fakulty MU, která zařadila naši knihu 
do Spisů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Neocenitelná je i pomoc, které se nám dostalo ze 
strany našich vážených kolegů z Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, kteří s námi trávili v družném 
duchu a intelektuální atmosféře letní měsíce na Pohan-
sku, kde sami přiložili ruku ke společnému dílu, jehož 
výsledkem je tato kniha. Ze srdce tak děkujeme Ro-
bertu Antonínovi, Tomáši Dvořákovi, Liboru Janovi, 
Liboru Vykoupilovi, Martinu Wihodovi.

Knihu věnujeme naší alma mater, která nám poskytla 
nejen solidní vzdělání, ale i organizační a intelektuální 
zázemí, bez něhož by tato práce nikdy nevznikla.

V Brně dne 15. 6. 2016
Autoři
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2. SEVEROVÝCHODNÍ PŘEDHRADÍ 
V KONTEXTU SYSTEMATICKÝCH 
ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ 
POHANSKA U BŘECLAVI

Systematické archeologické výzkumy na Pohansku 
u Břeclavi (obr. 1) zahájil v roce 1959 F. Kalousek poté, 
co byly o rok dříve na třech místech lokality objeveny 
kamenné a maltové destrukce. Pouze na největší z nich 
se podařilo prozkoumat pozůstatky křesťanského chrá-
mu s přilehlým pohřebištěm. První kostel i jeho hřbi-
tov se nacházely v poloze, která byla později nazvaná 
Velmožský dvorec1 (Dostál 1975; Kalousek 1971). Na zby-
lých dvou místech se podařilo odkrýt nároží povrchové 
velkomoravské stavby v případě Lesní školky a malto-
vou vrstvu v poloze Žárové pohřebiště. Další kamenný 
kostel se v počátcích archeologických výzkumů Pohan-
ska identifikovat nepodařilo. Nicméně pátrání po něm 
se F. Kalousek nevzdal a realizoval řadu dalších sondá-
ží v místech, kde předpokládal jeho existenci. Úspěchu 
se však nedočkal. V hledání druhého kostela pokra-
čoval i jeho následovník Bořivoj Dostál, mj. v poloze 
Lesní hrúd. Avšak ani při něm štěstí nestálo. Až terén-
ní technik P. Čáp na podzim roku 2006 prosondoval 
pedologickým vrtákem západní části polohy nazývané 
Severovýchodní předhradí, kterou archeologové dese-
tiletí míjeli zcela bez zájmu. Zde narazil na kamennou 
destrukci promísenou maltou (Čáp – Dresler – et al. 
2011; Macháček et al. 2014) – pozůstatek raně středově-
ké církevní stavby. Výzkum dlouho hledaného kostela, 
pohřebiště a sídliště byl na Severovýchodním předhra-
dí zahájen o rok později. První odkryvy v této části 
rozlehlé velkomoravské aglomerace však proběhly již 
mnohem dříve – krátce po započetí systematických vý-
zkumů na Pohansku.

Velkomoravské Pohansko dělíme na tři základní 
areály: centrální opevněná část (hrad), Jihozápadní 
a Severovýchodní předhradí. Celková plocha všech 
areálů činí dohromady 57 ha, přičemž Severovýchod-
ní předhradí je z nich nejmenší – jen 2,5 ha (obr. 2). 
Jedná se o vyvýšený prostor, který je nejsevernější částí 
zbytků terciérní terasy, poznamenané erozní činností 
řeky Dyje, jež ji vymodelovala do půlměsícovitého tva-
ru. Eroze této vyvýšeniny, která prochází skoro celým 
Pohanskem, byla ukončena až v pozdním novověku, 
podle historických mapových děl možná až v polovině 

19. stol. Nepravidelný útvar Severovýchodního před-
hradí je relativně nejvýrazněji převýšen nad nivelizova-
ný terén údolní nivy, uprostřed které je Pohansko lo-
kalizováno. Vlastní plocha předhradí však nebyla jinak 
výrazně narušena lesní nebo hospodářskou činností 
a od první pozemkové evidence z počátku 19. stol. se 
vždy jednalo o pozemky určené k senoseči. V součas-
né době evidujeme pouze ojedinělá narušení plochy, 
k nimž došlo před zahájením archeologické činnosti 
v těchto místech: výstavbu seníků na severní vyvýšeni-
ně (19. stol.), výstavbu okrasné aleje (1. pol. 19. stol.), 
honební či hospodářské ploty (19. stol.?), betonové 
sokly týlových vojenských staveb (léto 1938?). Skuteč-
nost, že zájmový prostor nebyl zasažen orbou, činí ze 
Severovýchodního předhradí jedno z nejlépe dochova-
ných míst celého Pohanska.

Severovýchodní předhradí se začalo odkrývat v roce 
1960, a to záchranným výzkumem v místech, kde měla 
být postavena a doposud stojí základna Masaryko-
vy univerzity a k ní příslušející studna (obr. 2). Pod 
vedením R. M. Perničky byla tehdy na ploše 600 m2 
objevena skupina jedenácti kostrových hrobů (H 1 
– H 11) a stejný počet objektů (Dostál 1970a, 1970b). 
Další výzkum na ploše 350 m2, opět záchranný, byl re-
alizován až v roce 1968 pod vedením B. Dostála na vý-
chodní hraně předhradí, která byla narušena těžkou 
mechanizací při výstavbě mostu. Zde se podařilo za-
chytit palisádový žlábek respektující hranu, osm kostro-
vých hrobů (H 12 – H 18) a čtyři zahloubené objekty 
(Dostál 1970a). První systematický výzkum zahájil až 
v roce 1970 F. Kalousek, a to v nejvyšší severní partii 
vyvýšeniny severovýchodního předhradí, zřejmě kvůli 
pátrání po dalším kostele. Ani zde však nebyla jeho 
snaha korunována úspěchem. Místo velkomoravského 
kostela našel pozůstatky po lichtenštejnském velkoka-
pacitním seníku/krmelci. Odkryv sídlištních objektů 
(obj. 15 – obj. 68) a hrobů (H 19 – H 35) však i zde 
doložil velkomoravské osídlení (Dostál 1978). V roce 
1973 provedl Z. Měřínský menší sondáž v jižní části 
předhradí. Bohužel z této akce se nedochovala žádná 
dokumentace ani zaměření sondy. Výzkum z roku 1975, 
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situovaný do prostoru před vědeckovýzkumnou základ-
nou měl opět záchranný charakter. Na prozkoumané 
ploše měla být vybudována přístavba, k jejíž realizaci 
ovšem nakonec nedošlo. Objekty (obj. 69 – obj. 99) 
nebyly doposud publikovány, ale hroby (H 36 – H 50) 
byly společně s ostatními z prostoru předhradí i hra-
diska prezentovány ve speciální studii i s nálezy (Dostál 
1982a). Poslední výzkum na ploše severovýchodního 
předhradí provedl v roce 1977 až B. Dostál, a to v jižní 
části předhradí, v prostoru navazujícím na dřívější vý-
zkumy destrukce opevnění. Otevřená plocha propojo-
vala prostor výzkumu v Lesní školce se Severovýchod-
ním předhradím v místě tzv. Průkopu valem, výrazné 
mezeře v destrukci opevnění, o které se zřejmě B. 
Dostál domníval, že by mohla být pozůstatkem velko-
moravské brány. Výzkumem bylo zjištěno, že proluka 
vznikla až v důsledku stavební aktivity Lichtenštejnů 
na počátku 19. století, kteří zde vedli okrasnou alej 
skrze celé předhradí a hradisko směrem k loveckému 
zámečku. Jámy po přesazených stromech aleje byly za-
znamenány na Severovýchodním předhradí jak v 70. 
letech, tak i při nejnovějších výzkumech v druhém de-
setiletí 21. stol. Objevily se i v centrální části hradiska. 

Na ploše severovýchodního předhradí se B. Dostálovi 
v roce 1977 podařilo kromě pozůstatků po aktivitách 
Lichtenštejnů prozkoumat i sídlištní objekty ze staro-
hradištního i středohradištního období (Dostál – Vig-
natiová – Šik 1980). 

Výzkum B. Dostála v roce 1977 byl zaměřen spíše 
na poznání významu proluky v destrukci opevnění 
a na plochu navazující na řezy opevněním, které byly 
realizovány v letech 1975 a 1976. Samotné severovýchodní 
předhradí zůstávalo spíše stranou jeho zájmu. Všechny 
ostatní výzkumy a řezy byly záchranného nebo sondáž-
ního charakteru. Pouze výzkum F. Kalouska v období 
1970–1972 nabyl systematického charakteru, nepřinesl 
však očekávaný objev sakrální stavby. Pro vedoucího vý-
zkumů musel být proto zklamáním, zvláště pokud byl při 
svých výzkumech motivován objevy početné sakrální ar-
chitektury na sousedních Valech u Mikulčic. Nevíme sice 
zcela jistě, zda F. Kalousek opravdu hledal na Pohansku 
další kostely, jeho zájem o nejvyšší partie předhradí, tedy 
o polohy topograficky podobné místu prvního kostela 
v centrální části Pohanska, tomu nasvědčuje. 

Bez snahy F. Kalouska najít další sakrální stavbu by 
výzkumy na Severovýchodním předhradí měly pouze 
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Obr. 1. Břeclav – Pohansko. Mapa s lokalizací hradiska na podkladu digitálního výškopisu střední Evropy. Legenda: A – Pohansko 
u Břeclavi, B – vodní toky, C – vodní plochy, D – státní hranice.

Fig. 1. Břeclav – Pohansko. Map with location of the stronghold on the background of digital elevation map of Central Europe.  
Key: A – Pohansko near Břeclav, B – watercourses, C – water areas, D – state border.
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2. Severovýchodní předhradí v kontextu systematických archeologických výzkumů Pohanska u Břeclavi
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Obr. 2. Břeclav – Pohansko. Prozkoumané plochy se zvýrazněním výzkumu pohřebiště a sídliště u druhého kostela (bez řezů 
destrukcí opevnění). A – plocha výzkumu 2008–2015, B – ostatní prozkoumané plochy, C – areál opevněný hradbou, D – areály 
předhradí. Ve výřezu detail Severovýchodního předhradí s vyznačením výzkumných sezon (výplň) a s vyznačením vedoucího 
výzkumu (obrys). Použité zkratky: SP – Severovýchodní předhradí, PV – Průkop valem, VD – Velmožský dvorec, LS – Lesní školka, 
VB – Východní brána, ZP – Žárové pohřebiště, LH – Lesní hrúd, PH – Pod hrúdem, PZ – Před zámkem, JP – Jižní předhradí.

Fig. 2. Břeclav – Pohansko. Excavated areas (excluding cross-sections of fortification) with highlighted excavation of the cemetery 
and the settlement at the second church. Key:  A – excavated area 2008–2015, B – other excavated areas, C – area fortified by wall, 
D – suburb areas. Insert shows detail of the North-eastern suburb with marked campaigns (fill) and head of excavation (outline). 
Abbreviations: SP – North-eastern Suburb, PV – Rampart Secton, VD – Magnate Court, LS – Forest Nursery, VB – Eastern Gate,  
ZP – Cremation Graveyard, LH – Forest Dune, PH – Under the Dune, PZ – In front of the Chateau, JP – Southern Suburb.
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záchranný charakter. Vzhledem k tomu, že tento pro-
stor nebyl do dnešních dnů narušen žádnou výraznou 
stavební nebo zemědělskou činností a nadložní vrstva 
i terénní situace jsou zde intaktní, je vlastně jenom 
dobře, že se pozornost vytrvalých badatelů obracela 
na poškozené nebo likvidované plochy velkomoravské-
ho hradiska – ať již to byla plocha Lesní školky, ničená 
hlubokou orbou, prostor Jihozápadního předhradí, 
poškozený výstavbou odlehčovacího kanálu, nebo i za-

travněný prostor centrálního areálu, který byl částečně 
narušen mělkou orbou v polovině 50. let 20. století. 
Viditelně neopevněný prostor Severovýchodního před-
hradí zpočátku nehrál důležitou roli v plánech prvních 
generací badatelů na Pohansku. Jeho význam byl plně 
doceněn až v prvním desetiletí 21. století, kdy zde do-
šlo k objevu druhého velkomoravského kostela a s ním 
souvisejícího pohřebiště. 
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3. CHARAKTERISTIKA LOKALITY  
Z HLEDISKA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ

Severovýchodní předhradí, o celkové výměře cca 2,7 
ha, se nachází na oválném, mírně zvýšeném areálu, kte-
rý je obklopen mrtvými rameny Dyje a její říční nivou. 
Jedná se o severní cíp písčito-štěrkovité vyvýšeniny, sil-
ně poznamenané erozní činností Dyje, která prochází 
skoro celým Pohanskem od jihu na sever. Od centrální 
části je předhradí odděleno destrukcí hradby. Druhý 
kostel a areál pohřebiště byly lokalizovány na mírné 

elevaci, která je po kostele na Velmožském dvorci a již 
dříve prozkoumané východní části Severovýchodního 
předhradí třetím nejvyšším místem Pohanska (obr. 3). 

Současnou konfiguraci terénu v místech pohřebiš-
tě a v jeho nejbližším okolí poznamenaly nejen raně  

Obr. 3. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. DMT 
s vyznačenou polohou kostela (zdroj dat ČUZK – LLS). Ve výřezu 
DMT před zahájením výzkumů. 

Fig. 3. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. DMT (digital 
terrain model) with marked position of the church (data source 
ČUZK – LLS). Insert shows DMT before the start of excavation.

Obr. 4. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stěna 
výkopu objektu obj. 151 s ukázkou zvrstvení geologického 
podloží (foto archiv ÚAM).

Fig. 4. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Vertical 
section inside excavated feature O 151 showing geological 
layers of the subsoil (photo ÚAM archive).

°

0 25 50

Kostel

Areál předhradí



16

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obr. 5. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Řez předhradím s vyznačením den vybraných hrobových jam. Profily 
převýšeny 10krát. 

Fig. 5. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Cross-section of the suburb with marked bottoms of selected grave pits. Profile 
elevations magnified 10 times.
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3. Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí

středověké, ale i mladší stavební aktivity. Destrukce kos-
tela zde vytvořila vyvýšeninu, která byla později využita 
k výstavbě betonových základů recentní stavby zřejmě 
z období výstavby pevnostní hranice Československé 
republiky v roce 1938 (Macháček et al. 2014, 97). Vyvýše-
nina měla přibližně oválný tvar, protažený ve směru S–J, 
který silně ovlivnila stavba betonových základů. Severně 
od pohřebiště se terén výrazně svažoval do rozsáhlejší 
prohlubně, jejíž dno leží jen o 25 cm výše než okolní 
údolní niva. Západní hranice této deprese je zvýrazně-
na náspem asfaltové komunikace. Východním, jižním 
a jihozápadním směrem od ruin kostela terén také kle-
sá, i když ne tak výrazně. Na západ, směrem k silnici 
a za ní, se terén po mírném poklesu výrazněji zvedá, až 
se nakonec prudce sníží na úroveň okolní nivy (obr. 5).

Prostor předhradí nebyl na rozdíl od centrální části 
Pohanska nikdy obděláván jako orná půda. Na mapách 
stabilního katastru je veden jako louka. Na počátku 19. 
století zde byla vysázena okrasná alej. V roce 1914 byla 
osázena kaštany, jejichž kořenové systémy dodnes mírně 
ovlivňují konfiguraci terénu. Kromě archeologických vý-
zkumů a stahování dřeva k asfaltové komunikaci nebyla 
plocha zřejmě nikdy výrazněji narušena. Nadložní vrstvy 
se proto nacházejí ve velice dobrém stavu. Kromě prostor 
kostela zde registrujeme poměrně fádní stratigrafické 
poměry. Pod drnem se nachází cca 10 cm humusové 

hlinitopísčité zeminy s minimem nálezů. V hloubce 
15–20 cm pod dnešním povrchem pak začíná velko-
moravský komunikační horizont, na kterém se nacházejí 
artefakty či kameny a mazanice. Z této nivelety byly 
zahlubovány sídlištní jámy, hroby apod. Komunikační 
horizont není možné běžně na profilu rozlišit pouhým 
okem. Identifikujeme jej pouze pomocí sledování báze 
kamenů a artefaktů. Vrstva mezi komunikačním hori-
zontem a povrchem podloží je silná okolo 15 cm a mimo 
výplně objektů a hrobů se v ní množství nálezů směrem 
dolů zmenšuje.

Geologické podloží není jednotné, ale mění se velmi 
rychle. Původní geologické zprávy uvádějí, že je tvořeno 
převážně čistými vátými písky (Havlíček 2001; Macháček 
et al. 2007; Poláček – Škojec – Havlíček 2005). V průběhu 
našeho archeologického výzkumu byl však tento pozna-
tek revidován. Pod svrchní vrstvou písčitého podloží se 
v hloubce od 30 do 40 cm nachází až 20 cm mocné, 
šikmo položené vrstvy štěrku i mikrovrstvičky plaveného 
písku a jemnějšího štěrku, které severně od kostela vy-
stupují až na povrch podloží (obr. 4). Podle posledních 
pozorování je původ vyvýšeniny interpretován jako relikt 
nejmladší terasy z konce pleistocénu, nikoliv jako duna 
vátého písku nebo pozůstatek jesepu (Petr et al. 2015). 
Tyto vrstvy štěrku komplikovaly prosévání a proplacho-
vání výplně hrobových jam.
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4. METODA

4.1  Metodika terénního výzkumu 
a dokumentace hrobových kontextů

Metodika terénní exkavace kostelního pohřebiště 
na Severovýchodním předhradí navazuje na metodo-
logickou praxi dlouhodobého systematického archeo-
logického výzkumu Pohanska (Dostál 1970b, 1–2, 1978, 
1988, 307–309; Dresler 2011, 9–23; Dresler – Macháček 
2009, 55–56; Kalousek 1971, 7; Macháček 2011, 16–21).

4.1.1  Základní postupy terénního výzkumu 
na Pohansku u Břeclavi

Lokalizace všech zachycených struktur je prováděna 
v základní čtvercové síti 5 × 5 m, orientované na směry 
hlavních světových stran. Tato síť je využívána pro za-
měření výzkumů v celé sídelní aglomeraci. Čtvercová 
síť je rozparcelována na sektory 100 × 100 m, ozna-
čené velkým písmenem abecedy. Čtverce v sektorech 
jsou číslovány od 1 po 100, a to v poledníkovém směru 
od severu na jih a v rovnoběžkovém směru od východu 
na západ. Na severovýchodním předhradí se pohybuje-
me v sektoru B (obr. 2).

Číselná evidence archeologických komplexů (objek-
tů, hrobů, žlabů, kůlových/sloupových jam atd.) probí-
há na každé zkoumané ploše Pohanska zcela samostat-
ně. To znamená, že každá zkoumaná poloha (ve smyslu 
trati) má svoji číselnou řadu objektů, hrobů atd. V roce 
2008 jsme na severovýchodním předhradí navazovali 
na dosud poslední archeologickou kampaň na této po-
loze, která proběhla v roce 1977. To znamená, že první 
dokumentovaný objekt nového výzkumu byl označen 
číslem 125 a první hrob dostal číslo 51. U dokumen-
tace žlabovitých půdorysů a kůlových/sloupových jam 
jsme přikročili k číslování od čísla 1 (žlab 1, KJ 1). 

Zároveň byla na počátku nového výzkumu předhradí 
vytvořena nová dokumentační kategorie – fakt (zkrat-
ka F). Fakt byl definován jako terénní pozorování ano-
málií, převážně v úrovni geologického podloží, příp. 
i v nadložní vrstvě, o nichž nebylo dosud rozhodnu-
to, zda jsou antropogenního nebo přírodního půvo-

du. Všechny evidované objekty/útvary tak na počátku 
dokumentace dostaly svoje číslo faktu.2 Po rozpoznání 
typu archeologického komplexu je k číslu faktu při-
řazeno i konkrétní číslo hrobu, sídlištního objektu, 
sloupové jámy, žlabu apod. Protože se jedná o jedno-
tící identifikační číselnou řadu pro všechny zkoumané 
objekty, čísla faktů se nadále využívají při geodetických 
měřeních a v geodatabázích. Pozůstatky antropogen-
ních či přírodních zásahů, které nebylo možné během 
výzkumu blíže nebo jednoznačně specifikovat, jsou 
dále evidovány pouze pod číslem faktu.

Exkavace od úrovně drnu až po (povětšinou) pís-
čité podloží probíhala v letech 2008–2012 pouze 
ručně bez použití jakékoliv mechanizace. Po odstra-
nění drnu byly jednotlivé nadložní vrstvy exploato-
vány po umělých vrstvách („na výšku jednoho rýče“). 
Po dvou umělých stratech bylo dosaženo podloží. 
Tyto uměle definované vrstvy se na většině plochy 
shodovaly s přirozeným členěním nadloží, kdy po od-
stranění půdního horizontu (první úroveň UR1) bylo 
dosaženo tzv. velkomoravského pochůzného horizon-
tu (druhá úroveň UR2) a po dalším snížení se objevi-
lo rostlé podloží. Od úrovně UR1 byl vytěžený sedi-
ment přesíván. V případě složitější stratigrafické situ-
ace v prostoru destrukce a pod destrukcí kostela byly 
podle potřeby definovány další dokumentační úrovně 
v horizontálním i vertikálním směru. Celkem jich bylo 
během výzkumu kostela i pohřebiště zadokumentová-
no 85 (Macháček et al. 2014, 95).

Během odstraňování nadložních vrstev byly čtverce 
základní sítě 5 × 5 m rozděleny do čtvercového ras-
tru 1 × 1 m (levý dolní roh čtverce ve směru na sever 
měl hodnotu 0). Dokumentace všech nálezů probíhala 
v jednotlivých úrovních a nalezené artefakty lze přiřadit 
do konkrétního čtverečního metru zkoumané plochy. 

4.1.2  Dokumentace hrobových jam 
a pohřbů

Hrobové celky se rýsovaly na podloží jako obdélníkové 
půdorysy vyplněné hnědou až šedou písčitou hlínou 
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(až na několik dětských hrobů, které do podloží za-
hloubeny nebyly).

Prvním krokem při exkavaci kontextu, který nesl 
znaky hrobové jámy, bylo odebírání zásypu v té po-
lovině objektu, kde jsme předpokládali výskyt lebky.3 
Snižování zásypu probíhalo pouze do hloubky, ve kte-
ré byla identifikována lebka, či jiná část lidské kostry. 
V této fázi byl také dokumentován profil hrobové jámy. 
Pak byla odebrána druhá polovina jámy do úrovně 
těsně nad kostrou. Začištěné nivó v úrovni těsně nad 
kostrou bylo dokumentováno v případě, pokud byly 
identifikovány stopy po zetlelé schránce pro tělo či 
po jiných dřevěných (příp. kamenných) konstrukcích. 
Zásypy hrobových jam se od úrovně podloží po úroveň 
těsně nad kostrou prosívaly. V nižších úrovních byla 
výplň hrobové jámy proplavována. 

Během preparace skeletu byly pravidelně odebírány 
vzorky pro pylové, parazitologické a fosfátové analýzy. 
Celkem bylo během 5 let výzkumu odebráno ze 152 
hrobů 3212 vzorků pro různé účely (text. tab. 1). Fos-
fátové analýzy byly odebírány od r. 2008 pouze z ob-
lasti hlavy, hrudníku, pánve a chodidel. Od r. 2010 
byly vzorky odebírány systematicky ve čtvercové síti 
ze dna hrobové jámy. Hustota čtvercové sítě je vždy 
odvozena z délky a šířky dna hrobové jámy. Pylové 
vzorky byly odebírány z prostoru lebky, pánve, diafý-
zy humeru a diafýzy femuru. Vzorky určené pro pa-
razitologické analýzy se začaly cíleně odebírat v roce 
2011, a to z oblasti nad lumbálními obratli a z pro-
storu křížové kosti. Pro analýzu absence či prezence 
vajíček parazitů ze sezon 2008 až 2010 byly úspěšně 
použity vzorky z pánve, primárně odebrané pro pylo-
vé analýzy. 

Všechny úrovně exkavace hrobu a skeletu4 byly do-
provázeny geodetickou a fotografickou dokumentací 
(zaměření totální stanicí, šikmé a kolmé foto na ana-
logové i digitální bázi, pořízení videozáznamu). V roce 
2010 bylo v testovacím režimu spuštěno 3D dokumen-
tování hrobů v úrovni vypreparované kostry. Od roku 
2011 se 3D dokumentace stala nedílnou součástí doku-
mentačních technik používaných na Pohansku. 

Plánová dokumentace hrobů pak vychází z trojroz-
měrného zaměření objektu a digitální kolmé fotogra-
fie. V počítači jsou následně tato data transformová-
na pomocí postupů vycházejících z principů jednos-
nímkové fotogrammetrie a projektivní transformace 
do digitální vektorové podoby a vyhodnocována v pro-
gramech pracujících na bázi GIS (Dresler – Macháček 
2009, 55–56; Macháček et al. 2014, 95). 

Písemná dokumentace hrobových jam a pohřbů 
probíhá na základě formalizovaného zápisu do terén-
ního formuláře. Zápis o hrobu obsahuje informace 
o kontextech jako jsou uloženina, stavební konstrukce, 
kostra a výkop. Všechny záznamy terénní dokumenta-
ce i záznamy související s laboratorním zpracováním 
a inventarizací nálezů z Pohanska jsou posléze převe-

deny do podoby databázového záznamu (Dresler et al. 
2008; Macháček 2002).

Po dokončení zevrubné dokumentace hrobového 
celku v úrovni vypreparované kostry následuje vyzved-
nutí skeletu. Kosti každé kostry byly vybírány a číslová-
ny jednotlivě. Číslo a poloha kosti byly zaznamenány 
jednak na vytištěné kolmé fotografii kostry a číslo, po-
loha a druh kosti byly také zaevidovány na formuláři, 
který byl pak vložen do sáčku spolu s vyzdviženou kostí 
(obr. 6). Popsané ortofoto kostry s vyznačením pořadí, 
ve kterém byly kosti z hrobu vybírány, se deponuje spo-

Obr. 6. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Ukázka 
číslování jednotlivých částí skeletu při vybírání kostry z hrobové 
jámy. 

Fig. 6. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Example of 
numbering of the individual parts of the skeleton during pick-up 
from grave.
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lu s kostrovým materiálem. Tento systém dokumentace 
je nezbytný pro následnou tafonomickou analýzu po-
hřbů, prováděnou specializovanými antropology.

Speciálním fenoménem na pohřebišti kolem rotun-
dy byly nálezy izolovaných lidských kostí. Šlo o kosti 
bez zjevné souvislosti s konkrétním funerálním kontex-
tem. Často byly nacházeny ve vrstvě pod úrovní tzv. 
pochůzného velkomoravského horizontu (tedy pod 
UR2). Ve velké většině pocházely z nedospělých jedin-
ců (inf. Ia, Ib), můžeme tedy předpokládat, že se jed-
ná původně o dětské hroby, které nebyly zahloubeny 
do podloží, a další aktivity v tomto prostoru způsobily 
jejich postupnou transformaci v pozůstatky po rozru-
šeném hrobě. Nálezy osamocených lidských kostí jsme 
definovali jako tzv. izolované kosti (zkratka IK). Při ná-
lezu izolované kosti byla pořízena základní dokumen-
tace (foto, zaměření) a do jednoduchého formuláře 
bylo zapsáno pořadové číslo IK, lokalizace, číslo bodu, 
poznámka a datum nálezu. Číslování izolovaných kostí 
probíhá průběžně a jednotlivé sezony na sebe navazují, 
stejně jako v případě dokumentace hrobů.

Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Počet 
celkem

Počet hrobů 15 21 34 66 16 152
Počet vzorků pro 
makrozbytky 8 0 1 0 0 9
Počet palyno-
logických vzorků 51 62 108 175 55 451
Počet vzorků 
na fosfátovou 
analýzu 107 186 671 1276 460 2700
Počet parazito-
logických vzorků 0 0 0 39 13 52
Počet vzorků 
celkem 166 248 780 1490 528  

Textová tabulka 1: Druhy a počty odebraných vzorků během 
výzkumných sezon 2008–2012.

4.2  Poexkavační zpracování 
archeologických nálezů a dat

Po ukončení vlastního výzkumu byly nálezy laborator-
ně ošetřeny standardním způsobem a uloženy v de-
pozitářích Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. 
Uchovávány byly i environmentální vzorky odebrané 
při terénním výzkumu. Následně proběhla řada ana-
lýz, z nichž některé nejsou stále dokončeny. Z těch 
nejdůležitějších lze jmenovat analýzy antropologické 
a paleodemografické, parazitologické, palynologické, 
geochemické a petrologické. Některé skupiny nále-
zů (šperky) byly podrobeny speciálním materiálovým 
analýzám. Aplikovali jsme dvě základní metody: rent-
genově fluorescenční spektroskopii (XRF) a skenovací 
elektronovou mikroskopii (SEM). Pro potřeby dato-
vání jsme kromě tradičních archeologických postupů 
– vertikální i horizontální stratigrafie, datování per 
analogiam (cross-dating) – použili i radiokarbonovou 
metodu s využitím kalibrace. K vyhodnocení kvantita-
tivně silně zastoupených kategorií nálezů (sídlištní ke-
ramika) byla nasazena multivariační statistická analýza 
(PCA). Při vyhodnocování prostorového uspořádání 
kostelního hřbitova na severovýchodním předhradí 
Pohanska jsme postupovali podle metodiky, kterou 
vypracoval na anglosaské lokalitě Raunds Furnells ar-
cheolog Andy Boddington (1996). Jeho postupy jsme 
ještě zefektivnili aplikací moderních softwarů z rodiny 
geografických informačních systémů (ArcGIS – ESRI). 
Při vlastní intepretaci našich dat jsme vycházeli z de-
duktivní metody, kterou popisují H. Steuer (1982, 12–
13), E. Neustupný (2007, 176–188) či Z. Vašíček (2006, 
62–66).
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uprostřed kratší, severovýchodní stěny hrobu H 122. 
Dále se jeho průběh nepodařilo identifikovat, a to ani 
ve stěnách hrobu H 112, který jeho další pokračování 
teoreticky narušoval. Žlábky zachycenými výzkumem 
jsme byli schopni vymezit jihozápadní, jihovýchodní 
a severovýchodní stranu, jižní roh a odvodit východní 
roh ohrazení. Západní a severní roh, stejně jako další 
průběh jihozápadní, severovýchodní a především seve-
rozápadní stranu ohrazení rekonstruujeme (obr. 8B). 
Podloží v místech předpokládané severozápadní strany 
ohrazení bylo špatně čitelné. Linii ohrazení a severní 
roh snad vymezují ojedinělé kruhové objekty zachyce-
né na úrovni podloží, které ovšem po dalším začištění 
zmizely.

Prozkoumané i rekonstruované rohy žlábku směřují 
k hlavním světovým stranám. Žlábek vymezuje licho-
běžník o délce stran 20 m (JV), 19 m (JZ), 18 m (SZ) 
a 15 m (SV) o celkové ploše cca 336 m2. Hroby se na-
cházejí jak uvnitř této plochy, tak vně, přičemž respek-
tují její severozápadní a jihovýchodní hranici. Jihozá-
padní a severovýchodní hranice je narušena několika 
hroby. Žlábek se podařilo identifikovat až po začištění 
podloží, nikde nebyl zaznamenán již v nadloží, tak jako 
tomu bylo v případě palisádového opevnění na Vel-
možském dvorci. Tam byly v humusovitém nadloží 
sledovány pásy kamenů, pocházející pravděpodobně 
z utěsnění kůlů palisády (Dostál 1969, 184). Maximální 
šířka žlábků na úrovni začištěného podloží je 0,35 m 
a hloubka od úrovně podloží 0,2 m (obr. 9). Absenci 
žlábku v severovýchodní polovině ohrazení lze vysvět-
lit špatnými půdními podmínkami, menším zahloube-
ním, které nedosáhlo úrovně podloží, nebo jiným způ-
sobem konstrukce, čemuž by nasvědčovaly ojedinělé 
kruhové objekty.

Obdobné vymezení plochy pohřebiště je známo 
z prostoru prvního kostela, který byl součástí velmož-
ského dvorce (obr. 10:1). Žlab, který u severního rohu 
severovýchodní strany velmožského dvorce přiléhal 
k palisádovému opevnění, ohraničoval prostor, který 
byl interpretován jako kultovní ohrada předkřesťan-
ské svatyně, kterou převrstvil křesťanský chrám (Do-

Pohřebiště na severovýchodním předhradí je oriento-
váno podle hlavní osy kostela, která probíhá od jihozá-
padu k severovýchodu. Tento směr dodržuje i většina 
hrobů. Předpokládané i zachycené okraje pohřebiště 
proto nejsou orientovány a popisovány ve směru hlav-
ních světových směrů, ale směrů vedlejších (obr. 7).

Plocha pohřebiště byla zřejmě na samém počátku po-
hřbívání vymezena ohrazením, ze kterého se dochoval 
pouze palisádový žlábek, který byl při výzkumu iden-
tifikován a prozkoumán jen zčásti, jako tři samostatné 
útvary Z01, Z02 a Z03 (obr. 8A). Žlábek Z01, zachycený 
na severovýchodní straně, byl narušen několika hroby 
(H 71, H 75, H 126 a H 133) a na úrovni začištěného 
podloží končil kruhovým objektem, snad sloupovou já-
mou, která ovšem po dalším začištění podloží zmizela. 
Žlábek dále na severozápad nepokračoval a nepodařilo 
se jej identifikovat ani ve stěnách dalších hrobů, které 
se ve směru předpokládaného pokračování žlábku na-
cházely (H 80 a H 82). Obdobně se nepodařilo zachytit 
pokračování žlábku jihovýchodním směrem a přepo-
kládaný východní roh, za hrobem H 71, kde podloží 
bylo silně narušeno kořenovým systémem. Jihovýchod-
ní strana je tvořena žlábkem Z02 a částí žlábku Z03. Se-
verovýchodní část žlábku Z02 se stejně jako v případě 
jihovýchodní část žlábku Z01 nepodařilo kvůli naruše-
ní podloží zachytit. Žlábek Z02 byl hroby respektován 
a na dochované části nebyl žádným hrobem narušen. 
Pouze v severovýchodní části mohl být překryt hrobem 
H 63,1. Žlábek byl na jihozápadě zakončen kulatým 
rozšířením v metrovém sektoru 52 čtverce B65–36. 
Zde se zřejmě nacházel jihovýchodní vstup o minimál-
ní šířce 1,9 m. Protilehlé vymezení vstupu se nepodaři-
lo identifikovat. Žlábek Z03, který navazuje na Z02, byl 
na svém severovýchodním konci narušen recentním 
kruhovým výkopem a hrobem H 94. Pokud by žlábek 
končil těsně za jihozápadní stěnou hrobu H 94, potom 
by jihovýchodní vstup byl široký až 3 m, ale na jeho 
jihovýchodním okraji by se potom nacházel H 94. 
Žlábek Z03 vytváří jižní roh vymezeného areálu. Až 
na hrob H 124 a snad H 94 byl ostatními respektován. 
Žlábek končil v metrovém sektoru 22 čtverce B66–36, 
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Obr. 7. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Celkový plán pohřebiště u druhého kostela. Legenda: A – lidské kosti,  
B – hrobová jáma, C – žlábek po ohrazení, D – předpokládaný průběh ohrady, E – základy kostela, F – prozkoumaná plocha.

Fig. 7. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Comprehensive plan of the cemetery at the second church. Key: A – skeleton, B 
– grave pit, C – enclosure trench, D – enclosure line reconstruction, E – church foundations, F – explored area.
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Obr. 8. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. A) Celkový plán pohřebiště se zachycenými žlábky. Legenda: A – žlábek 
ohrady, B – hroby, C – objekty, D – základy kostela, E – prozkoumaná plocha; B) idealizovaný pravděpodobný průběh ohrazení 
areálu. Legenda: A – základy kostela, B – předpokládaný průběh ohrady, C – dochované žlábky ohrady, D – prozkoumaná plocha.

Fig. 8. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. A) Comprehensive plan of the cemetery with detected trenches. Key:  
A – enclosure trench, B – graves, C – features, D – church foundations, E – excavated area; B) idealized probable line of the area 
enclosure. Key: A – church foundations, B – supposed line of the enclosure, C – surviving enclosure trenches, D – excavated area.

Obr. 9. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Řez žlábkem ohrazení pohřebiště (foto archiv ÚAM).

Fig. 9. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Cross-section of the cemetery enclosure trench (photo ÚAM archive).
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stál 1969, 195, 1992, 81; Richter 1965, 203). Jeho stav-
ba se musela přizpůsobit starší pohanské stavbě, což 
ovlivnilo i orientaci kamenného kostela a také hrobů 
na pohřebišti a v centrální části Pohanska vůbec. Žlaby 
ohrady byly široké 0,2–0,6 m (nejčastěji 0,5 m), jejich 
hloubka kolísala od 0,5 do 1,2 m (nejčastěji kolem 0,9 
m). Ohrada tvořila nepravidelný obdélník o délce stran 
21,5 m (SZ), 20 m (JV), 18 m (JZ), 17 m (SV) a o celko-
vé ploše asi 358 m2 (Dostál 1969, 188–189). Kdy přesta-
la snad zprvu kultovní a později však hřbitovní ohrada 
na velmožském dvorci plnit svoji funkci, se doposud 
nepodařilo bezpečně stanovit. Je jisté, že řada hrobů 
ji respektuje, jiné ji však porušují. Jihozápadní strana 
kultovní/hřbitovní ohrady však byla navíc překryta zá-
kladem nartexu kostela. Vzhledem k malému počtu 
hrobů nacházejících se uvnitř předsíně i kvůli absenci 
hrobů narušených základovým zdivem nartexu není vy-
loučeno, že přístavba byla realizována velice brzo (Ka-
lousek 1961, 143). Každopádně v době výstavby nartexu 
již určitě jihozápadní strana kultovní ohrady a zřejmě 
i starší opevnění velmožského dvorce neexistovalo. 
Část hrobů, které porušují palisádový žlab kultovní/
hřbitovní ohrady, respektuje mladší opevnění velmož-
ského dvorce. Objevují se však zde i mnohonásobné 
superpozice, které dokládají pohřbívání v době, kdy 
neexistovalo již ani mladší palisádové opevnění.

Palisádové žlaby nebo plotové žlábky vymezující pro-
stor raně středověkých kostelních pohřebišť známe 
i z ostatních lokalit (obr. 10:3–8). V Mikulčicích v po-
loze Na Valách byla palisáda identifikována západně 
od třetího kostela, baziliky. Nachází se však ve větší 
vzdálenosti od kostela i od největší koncentrace hrobů, 
a proto není jisté, jaký prostor vymezovala. Zda po-
hřebiště, sakrální okrsek nebo ohraničovala větší areál 
jižně od hlavní komunikace. Mnohem přesvědčivější 
je vymezení pohřebiště u šestého kostela, dvouapsi-
dové rotundy, na severovýchodním podhradí Mikul-
čic. Výzkumem se podařilo zachytit severní roh, část 
severozápadního, severovýchodního a jihozápadního 
palisádového žlabu, který byl 0,4–0,6 m široký a 1,1–
1,15 m hluboký a pravděpodobně ohraničoval plochu 
cca 620 m2. Na severovýchodní straně vymezuje plo-
chu pohřebiště kromě palisádového žlabu také hlavní 
komunikace, procházející celou akropolí. Obcházela 
prostor pohřebiště ze severovýchodu, zde se také lomí 
a zřejmě směřovala dále východním směrem do pro-
storu kaple sv. Margity v Kopčanech. Kromě několika 
nejmladších hrobů je palisádový žlab hroby respekto-
ván (Profantová – Kavánová 2003, 8–9). Palisáda se také 
nacházela okolo kostela ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště v trati Na Špitálkách, který je svým půdory-
sem a velikostí téměř identický s kostelem na Velmož-
ském dvorci z Pohanska (Dostál 1992, 75; Poulík 1955). 
Na nezničeném prostoru se podařilo identifikovat se-
verně a západně od kostela palisádový žlab se severozá-
padním a jihozápadním rohem a s přerušením, zřejmě 

vstupem, přibližně uprostřed severní strany. Palisáda 
se nacházela 5,3 m severně a 2,7 m západně od zdiva 
kostela. Podle publikovaného plánu byl areál vymeze-
ný palisádou na západní straně široký 15 m. Pokud by 
východní strana areálu byla ve stejné vzdálenosti jako 
západní, potom bychom mohli předpokládat, že délka 
severní a jižní strany byla 24 m a celková plocha 360 
m2 (Poulík 1950, 1955). Prostor okolo kostela v Zalasza-
bar – Borjúállás byl ohraničený palisádou o rozměrech 
23,7 m (Z), 30,6 m (S), 23,4 m (V), 31,5 m (J) a plo-
še 760 m2. Vstup do areálu v šíři 2,3 m se nacházel 
v severní polovině západní strany. Konce palisádového 
žlabu byly zpevněny sloupy. Palisádový žlab byl postup-
ně převrstven výkopy hrobových jam (Müller 1995). 
V samostatném pětiúhelníkovém areálu vymezeném 
palisádou o ploše téměř 900 m2 se nacházel i kostel 
a pohřebiště v Ducovém – Kostolci (Ruttkay 2006). 
V anglosaském prostředí bylo pohřebiště i s kostelem 
ohrazeno příkopem například v Raunds Furnells, kde 
ale severní strana ohrazení dosahovala délky až 44 m 
(Boddington 1996).

Pokud jde o celkový rozsah kostelního hřbitova 
na severovýchodním předhradí Pohanska, pak může-
me konstatovat, že bylo odkryto skoro v úplnosti. Roz-
kládá se na ploše přibližně 710 m2, přičemž od seve-
ru na jih měří cca 35 m a od východu na západ asi 
25 m. Na jihozápadní, východní či západní straně sice 
nemůžeme vyloučit, že se další hroby nacházejí i na ne-
prozkoumané ploše, vzhledem k dislokaci a orientaci 
hrobů je to však spíše nepravděpodobné. Ve prospěch 
názoru, že okraje areálu bylo i v těchto místech dosa-
ženo, může svědčit ta skutečnost, že jsme při okrajích 
prozkoumané plochy nezachytili žádné další obrysy 
hrobových jam. Pokud zůstaly některé hroby ještě ne-
objeveny, pak by to bylo nejspíše směrem severním, 
kde se hroby nejvíce přibližují okraji prozkoumané 
plochy a kde zůstala menší část plochy neprozkouma-
ná kvůli vzrostlému stromu. Hranicí pohřebiště jsme si 
nejvíce jisti na jihovýchodní straně, která byla zřejmě 
vymezena raně středověkou komunikací. Ta se proje-
vuje jako pět metrů široká mezera mezi pohřebištěm 
a sídlištěm, probíhající od severovýchodu k jihozápa-
du, ve směru mírné sníženiny v destrukci opevnění, 
kde předpokládáme severní bránu centrálního areálu. 
Od této komunikace, zřejmě hlavní, se oddělovala ces-
ta vedoucí do velmožského dvorce, kde byly v severo-
východní linii palisádového opevnění starší i mladší 
fáze zachyceny brány do areálu dvorce. 

Publikovaná ohrazení a ohrady z prostoru velkomo-
ravského útvaru jsou různého tvaru a rozměrů. Zají-
mavá je shoda velikosti ohrazení obou kostelů na Po-
hansku a kostela ze Starého Města v trati Na Špitál-
kách. V případě kostela Na Špitálkách a kostela na Vel-
možském dvorci z Pohanska zaujmou nejen podobné 
rozměry ohrady, ale i výjimečná shoda v půdorysu sa-
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Obr. 10. Ohrazení raně středověkých kostelů. 1: Pohansko, první kostel (převzato a upraveno podle Dostál 1969); 2: Pohansko, 
druhý kostel; 3: Staré Město u Uherského Hradiště – Na Špitálkách (převzato a upraveno podle Poulík 1955); 4: Mikulčice – 
Na Valách, 6. kostel (Poulík 1963); 5: Ducové – Kostolec; 6: Zalaszabar – Borjúállás (převzato a upraveno podle Müller 1995); 7: 
Raunds Furnells (převzato a upraveno podle Boddington – Cramos – Cadman 1996); 8: Mikulčice – Na Valách, 3. kostel (převzato 
a upraveno podle Poláček – Marek 2005).

Fig. 10. Enclosures of early medieval churches. 1: Pohansko – first church (taken and adapted from Dostál 1969); 2: Pohansko, 
second church; 3: Staré Město near Uherské Hradiště – Na Špitálkách (taken and adapted from Poulík 1955); 4: Valy near Mikulčice, 
6th church (Poulík 1963); 5: Ducové – Kostolec; 6: Zalaszabar – Borjúállás (taken and adapted from Müller 1995); 7: Raunds Furnells 
(taken and adapted from Boddington – Cramos – Cadman 1996); 8: Mikulčice – Valy, 3rd church (taken and adapted from Poláček – 
Marek 2005).
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motné stavby. Jistě bude do budoucna zajímavé poku-
sit se pomocí přírodovědných metod datovat obě tyto 
stavby. Rozměry a plocha ohrady okolo druhého kos-
tela na Pohansku jsou sice o něco menší než u kostela 
na Velmožském dvorci, ale protože je severozápadní 
strana ohrady včetně rohů rekonstruována, není tento 
rozdíl tak výrazný.

Původní velkomoravský komunikační horizont se 
podařilo při výzkumu kostela a pohřebiště zachytit ně-
kolikrát, zejména v souvislosti s destrukcí zdiva koste-
la a kamenných úprav nad hrobovými jámami. Mimo 
prostor destrukce kostela lze původní povrch, ze kte-
rého byly zahlubovány hroby i objekty, identifikovat 
pouze sledováním polohy kamenů, mazanic a kostí, 
ojedinělých i ve skupinách. Zaměřením jejich báze lze 
rekonstruovat výšku a obecně tvar a sklon terénu v 9. 
a 10. století.

Velkomoravský komunikační horizont se nacházel 
průměrně 24 cm pod současným povrchem a 26 cm 
nad podložím. Průměrná nadmořská výška horizontu 
je 156,43 m n. m. Rekonstruovaný velkomoravský ho-
rizont vytváří nevýraznou nepravidelnou vyvýšeninu 
ve středu zkoumané plochy, která pokračuje a rozšiřu-
je se dále západním směrem. Jižním a jihovýchodním 
směrem horizont mírně klesá o maximálně 20 cm. 
Severně a severovýchodně od středu prozkoumané 
plochy a apsidy kostela je pokles velkomoravského ho-
rizontu výraznější a v severovýchodním rohu dosahuje 
rozdílu 50 cm (obr. 11). Tento trend na nejnižším mís-
tě sledujeme jak na úrovni současného povrchu, tak 
i v případě podloží. Na hlavním S-J profilu je mírná 
vyvýšenina také zřetelná. Zda byla tato nevýrazná vy-
výšenina jedním z důvodů výstavby kostela, nebo byla 
navýšena při vlastní stavbě, nemůžeme doložit. Podle 
hlavního profilu je maximální převýšení 34 cm, prů-
měrně se však převýšení pohybuje okolo 15 cm, což 
je z hlediska rozlišovacích schopností lidského oka na-
prosto nevýznamné.

Při skrývání nadložní vrstvy v severní polovině zkou-
mané plochy se již v roce 2008 na dvou místech po-
dařilo identifikovat kameny intencionálně uložené 
na úrovni původního velkomoravského povrchu, kte-
ré vytvářely pravidelné, víceméně obdélníkové útvary. 
Další podobné útvary byly rozpoznány při odkryvu 
i v následujících letech a ve čtyřech případech i do-
datečně po zpracování dat v GIS. Původ kamenů je 
identický s kameny použitými na stavbu kostela. Zdá 
se, že v některých případech byl použitý kámen zřej-
mě získáván pouze povrchovým sběrem, a nikoliv 
lámáním. Ve většině případů se jedná o vrstvu z plo-
chých kamenů nad hrobem (obr. 11, 17). Kamenné 
vrstvy byly označovány faktovými čísly, pro lepší pře-
hlednost je ale budeme označovat číslem hrobu, nad 
kterým se nacházely. Také proto, že některé kamenné 
konstrukce pod jedním faktovým číslem lze přiřadit 

dvěma hrobům a naopak. Jedná se o těchto 17 hrobů: 
H 70, H 73, H 84, H 100, H 118, H 124, H 127, H 134, 
H 158, H 161, H 170, H 177, H 178, H 179, H 180, 
H 191 a H 199. Dvakrát nebyl pod kameny rozpoznán 
žádný hrob, který by se zahluboval až do podloží (fakt 
42 a 44). Nemůžeme vyloučit, že se v nadloží, respekti-
ve ve vrstvě mezi kameny a podložím, nepodařilo roz-
poznat kostru, tak jako tomu bylo v případě dětského 
hrobu H 100. Také nemůžeme vyloučit, že šlo pouze 
o symbolický hrob, jako u faktu 44, který svými roz-
měry 1,7 × 0,6 m má ideální rozměry k zakrytí hrobo-
vé jámy. V případě kamenné vrstvy severně od hrobu 
H 70 nebyl hrob prozkoumán, protože výraznou částí 
zasahoval do profilu zkoumané plochy, pod kořenový 
systém stromu.

Kamenné vrstvy lícovaly s obrysem hrobové jámy pou-
ze výjimečně, např. H 134, častěji byly posunuty jižněji 
nebo severněji, což zřejmě může souviset se sesedáním 
výplně hrobové jámy. V případě hrobu H 199 je možné, 
že za hlavou byla vystavěna nějaká kamenná konstrukce, 
označení hrobu – pomník. Často také kameny nezakrývaly 
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Obr. 11. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. DMT 
původního povrchu pohřebiště (v m n. m.) s vyznačenými 
kamennými překryvy hrobů. Legenda: A – kamenné překryvy 
hrobů, B  – základy kostela, C – prozkoumaná plocha

Fig. 11. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. DMT of the 
original surface of the cemetery with marked stone overlays of 
the graves (in m above sea level).



27

5. Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení a původní povrch

hrob zcela, ale buď pouze prostor hrudi (H 158, H 178), 
nebo nohou (H 73, H 84, H 134). V případě, že se pod 
kamennou vrstvou nacházel hrob, šlo ve většině případů 
o hroby orientované V–Z, jen s mírnou odchylkou nebo 
se standardní orientací. Hroby H 158, H 161, H 179, 
H 191 se svým azimutem více blíží ke standardnímu JZ–
SV směru a hroby H 124 a H 199 mají již zcela běžnou 
orientaci s hlavou k jihozápadu. 

Z prostoru pohřebiště okolo kostela na Velmožském 
dvorci je pouze v jednom případě bezpečně zazname-
nán hrob s kamennou vrstvou na úrovni velkomorav-
ského horizontu. Hrob H 368 (čtverec A15–59) se na-
cházel v těsné blízkosti destrukce objektu 24, která byla 
tvořena pouze drobnějšími kameny (Kalousek 1971, 
199). Svou orientací silně koreluje hrobům okolo dru-
hého kostela. Kamenný překryv hrobu H 169 souvisí 
s destrukcí kostela, kameny byly spojeny maltou a vy-

tvářely nároží, na vnějších stranách hlazené (Kalousek 
1971, 108). Další tzv. kamenné překryvy, identifikované 
na pohřebišti okolo prvního kostela, se nacházely těsně 
nad kostrou nebo v prostoru hrobových jam. 

Kamenné vrstvy/překryvy nad hrobovými jámami, 
na úrovni původního povrchu, nejsou jinde ve stře-
doevropském raném středověku zatím vůbec známy, 
a to ani v prostředí, kde je kámen zcela běžný. Nejbliž-
ší jsou snad případy kamenných obložení z prostředí 
Polska, ale ty mají zcela jiný charakter. Na původním 
povrchu je okolo hrobů obdélník vyskládaný velkými 
kameny a jáma je vyplněna menšími kusy. Tyto hroby 
a pohřebiště, vyskytující se zejména na severovýchodě 
Polska a v pobaltských zemích, jsou datovány do 11. až 
13. století (Dzik 2014; Kordala 2006).
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6. POHŘEBNÍ RITUS A VŠEOBECNÁ  
CHARAKTERISTIKA POHŘEBIŠTĚ

6.1  Morfologie hrobů, velikost a výplň 
hrobových jam 

6.1.1 Tvar hrobové jámy

Na severovýchodním předhradí bylo evidováno 152 hrobů 
s 154 archeologicky identifikovanými jedinci. Hrobová 
jáma byla řádně zachycena u 131 jedinců. Dominoval 
obdélníkový tvar hrobové jámy (text. tab. 2). Profil hro-
bových jam měl nejčastěji neckovitou formu (70 %), 
u jednoho oválného hrobu byl dokumentován mísovitý 
příčný profil. Pokud byl evidován neckovitý tvar profilu 
s jedním nebo dvěma stupni, v případě hrobů od dru-
hého kostela se nejedná o pozůstatky původní úpravy 
hrobové jámy, ale o stopy po upřesňování originálního 
tvaru výkopu hrobu v nepřehledných podmínkách pís-
čitého podloží, kdy horní části zásypů hrobů byly jen 
s obtížemi odlišitelné od sterilního podloží. Převažoval 
kolmý (55 %) nebo šikmý přímý (11 %) úhel sklonu stěn 
hrobových jam. Objevily se také hroby s kombinací sklo-
nu stěn (13 %). Dna hrobových jam byla z 87 % hladká 
a plochá, pouze pokud byl hrob narušen jiným objektem, 
nebo se jednalo o hroby nezahloubené do podloží, byly 
evidovány nepravidelnosti.

Výkop hrobové jámy se nepodařilo dokumentovat 
v 16 případech. Vesměs se jednalo o velmi narušené 
hroby (H 51, H 57, H 62, H 89, H 94, H 100, H 123, 
H 132), o mělce zahloubené sklady kostí (H 85, H 131, 
H 149), o pohřby malých dětí do zásypů jiných hrobů, 
kdy nebylo možné rozeznat jednotlivé výplně hrobo-
vých jam (H 63,2, H 115, H 139, H 167), nebo o hroby 
nezahloubené do podloží (H 90). U některých velmi 
mělkých hrobů nebo celků v superpozici s mladším 
zásahem byl stanoven pouze pravděpodobný půdorys 

(H 81, H 174, H 186). Stejně tak u kamenné skříňky 
H 59, která se nezahlubovala do podloží, konstrukce 
z kamenů však měla kvadratický tvar, proto byl tvar 
hrobové jámy označený jako původně obdélníkový. 
U pohřbu jedince H 191,1, který byl porušen dodateč-
ným pohřbem jedince H 191,2, je zaznamenán obdél-
níkový tvar hrobové jámy, i když kosti z H 191,1 byly 
v neanatomickém pořádku shrnuty k delší jihovýchod-
ní stěně hrobové jámy individua H 191,2. Na základě 
terénních pozorování však předpokládáme, že tvar pů-
vodní hrobové jámy zůstal zachován. Tvar primárního 
uložení jedinců z H 74 a H 121 nelze rekonstruovat, 
jedná se totiž o sklady kostí. Zaznamenán je ale tvar 
výkopu jejich sekundární polohy.

Převládajícím půdorysem hrobové jámy na pohřebi-
šti je obdélníkový tvar (celkem 47krát) nebo obdélníko-
vý se zaoblenými rohy (celkem 71krát). Zaoblení rohů 
hrobových jam, nebo dokonce jejich oválný půdorys 
(celkem 9krát)5 se velmi často vyskytuje tam, kde pod-
loží tvoří písčitý sediment – písek, písčitá hlína, hlinitý 
písek. Nízká konzistence sedimentu má vliv na zaoblení 
rohů nebo kratších stěn jámy po celé jejich délce, a to 
zejména u objektů s malou kubaturou. Tento trend byl 
na Pohansku zaznamenán např. na jižním předhradí 
(Přichystalová 2011b, 61–62)a na jihozápadním Sloven-
sku analogický jev vypozoroval i M. Hanuliak (2004, 
69). Jako zajímavý a ne zcela náhodný se jeví půdo-
rys hrobové jámy ve tvaru lichoběžníku sbíhajícího se 
k hlavě nebo k nohám. Na severovýchodním předhradí 
se první typ vyskytl třikrát a druhý typ celkem šestkrát. 

Do hrobové jámy s kubaturou kolem 1 m3 ve tvaru 
lichoběžníka sbíhajícího se k hlavě byli pohřbeni muži 
ve věkové kategorii young adult (1×) a old adult (2×). 
Jeden hrob byl umístěn přímo v interiéru rotundy (H 

TVAR HJ
Obdélník se 

zaoblenými rohy Obdélník Ovál
Lichoběžník sbíhající 

se k nohám
Lichoběžník sbíhající 

se k hlavě Nepravidelný ?
pravidelný 58 31 5 5 2

2 16nepravidelný 13 16 4 1 1

Textová tabulka 2: Tvary hrobových jam na pohřebišti kolem druhého kostela.
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153) a dva hroby (H 60 a H 61) se nacházely 8 až 9 m ji-
hovýchodně od středu rotundy v rámci skupiny O (viz 
kapitola 10. Prostorová struktura pohřebiště. Vztah 
hrobů a kostela, obr. 131).6 V případě H 153 se patrně 
jedná o nejdůležitějšího muže na pohřebišti. V hrobě 
H 60 byl pohřben muž se sekerou bradaticí a nožem 
a v H 61 byl velmi pravděpodobně v dřevěné schránce 
uložen poměrně urostlý mladý muž. Oba hroby mimo 
rotundu byly vyhloubeny na linii v ose JZ–SV. 

Hrobová jáma ve tvaru lichoběžníku sbíhajícího se 
k nohám byla evidována v šesti případech a na rozdíl 
od první skupiny nepůsobí tak homogenně. Jeden 
z hrobů se opět nacházel uvnitř kostela – H 166, ostat-
ní pohřby byly rozesety do skupin C, P, R a T (viz kapi-
tola 10. Prostorová struktura pohřebiště. Vztah hrobů 
a kostela, obr. 116). Nejblíž k H 166 se nacházel hrob 
H 150 – na jižní straně v blízkosti rotundy byl do po-
měrně prostorného hrobu pohřben juvenilní jedinec 
bez inventáře. Cca 12 m JZ od H 150 se nacházel dlou-
hý a široký, ale relativně mělce založený ženský hrob 
H 195 s dřevěnou konstrukcí pod tělem pohřbené. 
Všechny tři hroby byly vyhloubeny na linii v ose JZ–SV. 
Zbylé tři hroby s lichoběžníkovitým půdorysem byly 
objeveny v prostoru na sever od rotundy. Dva z nich 
jsou řazeny do skupiny R, se Z–V orientací těla – H 78 
a H 118. Tato skupina zřejmě patří do nejmladší fáze 
pohřbívání na pohřebišti. Hrob nedospělého jedince 
H 135 je řazen do skupiny hrobů P, která pravděpo-
dobně zvnějšku respektovala ohrazení hřbitova na se-
verozápadní straně. Kromě jednoho hrobu dospělého 
muže (H 165) patřily všechny hroby dětem.

I když hroby s lichoběžníkovým půdorysem sbíhají-
cím se k nohám netvoří na základě prostorových, an-
tropologických nebo konstrukčních vlastností jasně vy-
mezenou skupinu, lze v případě kostelního pohřebiště 
na severovýchodním předhradí říci, že hrobové jámy 
ve tvaru lichoběžníku nebyly v blízkém prostranství ko-
lem rotundy a také přímo v ní hloubeny náhodně, ale 
s intencí poukázat na významnost nebožtíka, který byl 
do takto tvarované jámy uložen. Týká se to sledované 
skupiny se zúženou stranou u hlavy a hrobů se zúže-
nou stranou v místě nohou, které se nacházely jednak 
v interiéru sakrální stavby a jednak jihozápadně od ní. 

Na pohřebišti od prvního kostela naprosto převažují 
hrobové jámy obdélníkového půdorysu (cca 81 %, jsou 
tam řazeny i jámy se zaoblenými rohy nebo nepravidel-
né obdélníkové tvary). Celkem u 15 % hrobů nebylo 
možné tvar jámy určit a ve zbylých 4 % jsou zahrnuty 
jámy s lichoběžníkovým nebo nepravidelným půdory-
sem. Lichoběžníkový tvar s kratší stěnou u nohou byl 
identifikován v šesti případech,7 s kratší stěnou u hlavy 
jedenkrát (H 71 – jediný zástupce mužského pohlaví 
v této kategorii). Ani podle umístění vůči kostelu, ani 
podle hrobového inventáře8 nelze řadit sledované hro-
by k pohřbům jedinců s výjimečným významem.9 Dva 
hroby se nacházely severně od apsidy a pět východně 

až jihovýchodně od hlavní lodi stavby. Podle dokumen-
tace relativní stratigrafie patří lichoběžníkové hroby 
k relativně mladším kontextům, např. hroby H 3 a H 4 
se sice nacházely v rámci dvorce, ale mimo starší pa-
lisádu kolem kostela, na jihovýchodním okraji výskytu 
hrobů v této části pohřebiště; H 84 porušoval H 99, 
který ležel stratigraficky nad starším žlábkem po vyhra-
zení prostoru kolem kostela; H 149 porušoval H 82 
a ten ležel nad H 83 apod. 

Lichoběžníkovým půdorysům hrobových jam se 
v regionu jihozápadního Slovenska podrobněji vě-
noval M. Hanuliak (2004, 69–70). Jejich vyšší výskyt 
(kolem 20 %) evidoval pouze na pohřebištích – Čaka-
jovce a Bučany – Vinohrady. Na ostatních 35 evidova-
ných lokalitách nepřevýšil počet lichoběžníkových jam 
na pohřebišti 10 % a to platí i pro oba kostelní hřbitovy 
na Pohansku. Obecně v rámci této skupiny převažují 
hroby s půdorysy sbíhajícími se k nohám, jako např. 
na Pohansku anebo na významné nekropoli v areálu 
Pražského hradu – v Lumbeho zahradě, kde je evido-
váno šest případů půdorysů se stěnami sbíhajícími se 
k nohám a dvakrát k hlavě (Frolík a kol. 2014, 109). 
Podle M. Hanuliaka (2004, 70, obr. 50) byly do licho-
běžníkových jam převážně ukládáni muži. Pro Pohan-
sko toto pozorování neplatí beze zbytku, na severový-
chodním předhradí byli takto pohřbeni čtyři muži, dvě 
ženy a tři děti (z toho dva v kategorii juvenis), na Vel-
možském dvorci pak jeden muž, tři ženy (jedna mladá 
dospělá žena v kategorii juvenis) a tři děti.10 Jako dů-
vod pro pohřbívání do hrobových jam s lichoběžníko-
vým půdorysem uvádí několik možností: 1) náhoda, 
2) nedostatečné soustředění kopáčů hrobů, 3) aplika-
ce jiné výkopové techniky (Hanuliak (2004, 70). Pro 
hroby od druhého kostela lze konstatovat jistou prav-
děpodobnost záměrného vytvoření trapezoidní jámy 
v případě hrobů s kratší stěnou u hlavy. O důvodech 
můžeme pouze spekulovat. 

6.1.2 Kubatura hrobových jam

Hrobové jámy svými rozměry zodpovídají velikosti těla, 
které do nich bylo uloženo, to znamená, že kubatury 
hrobových jam dětí mají malé kubatury, zatímco hroby 
dospělých mužů patří k těm největším (text. tab. 3). 
Výjimky se na pohřebišti vyskytují málo, ale zato jsou 
výrazné, např. do nadstandardně veliké jámy (největší 
na pohřebišti) byla uložena žena bez inventáře (H 154). 
Také na pohřebišti kolem prvního kostela měla největší 
hrobovou jámu mladá žena z bohatě vybaveného hro-
bu H 38 (Kalousek 1971, 43, obr. 38).11 Je zajímavé, že 
na jižním předhradí nejobjemnější hrob také patřil ženě 
– H 1, tentokrát bez inventáře (Přichystalová 2011b, 63; 
Vignatiová 1977–1978, 136, obr. 131). V Lesní školce byla 
naopak největší kubatura evidována u mužského hrobu 
H 51, který byl bez inventáře, ale se stopami po dřevěném 
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podložení těla (Přichystalová 2011a, 43–44). Stejné přípa-
dy nadměrné hrobové jámy známe i u dětských hrobů, 
na severovýchodním předhradí jsou to např. H 55, H 156, 
H 172, H 181. Podobný jev zaznamenali i na pohřebišti 
v Lumbeho zahradě (Frolík a kol. 2014, 24). 

Opačný příklad příliš těsné nebo kratší hrobové 
jámy se na severovýchodním předhradí vyskytl pouze 
dvakrát, jedná se o kostry s mírně pokrčenými dolními 
končetinami H 84 a H 152, kde kosti nohou byly v těs-
né blízkosti kratší stěny. 

Nejběžnější kubatura středohradištních hrobů se po-
hybuje mezi 1 až 1,5 m3, což odpovídá konvenčnímu 

rozměru hrobové jámy pro dospělého člověka o rozmě-
rech plus/minus 2 × 0,8 × 0,9 m. Na severovýchodním 
předhradí byly v tomto intervalu dokumentovány dva 
hroby z kategorie juvenis, dva ženské a 13 mužských 
hrobů.12 Z kategorie infans Ia až II nedosáhl této ku-
batury žádný z hrobů (obr. 12). Větší kubatura než 1,5 
m3 byla změřena dvěma mužským (H 133, 185) a třem 
ženským hrobovým jámám (H 108, H 154, H 193). 

Kromě ženského H 193 se všechny ostatní hroby na-
cházely kolem sakrální stavby ve vzdálenosti 4 až 8 m 
od středu rotundy (H 193 se nacházel 15,5 m jižně 
od středu kostela). H 154 byl vyhlouben hned vedle 

m3 Dítě Dospělý

 
 
 
 

Inf. Ia Inf. Ib Inf. II Juv. Žena Muž

Objem/min. 0,013 0,18 0,013 0,05 0,22 0,38 0,18 0,5

Objem/průměr 0,24 0,9 0,074 0,25 0,57 0,68 0,92 0,96

Objem/max. 0,89 4,73 0,19 0,72 0,89 1,35 4,73 1,66

Textová tabulka 3: Kubatura hrobových jam na pohřebišti kolem druhého kostela. Kategorii Dospělý tvořily věkové skupiny juvenis, 
young/middle/old adult.
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Obr. 12. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Grafické vyjádření kubatur hrobových jam na pohřebišti. A) Podle 
stanovených objemových kategorií. Legenda: A: bez evidované kubatury; 1: 0,01–0,5 m3; 2: 0,51–1 m3; 3: 1,1–1,5 m3; 4: 1,51–2 m3; 
8: 4,1–6 m3; B) Podle max. hloubky dna hrobové jámy v metrech nad mořem.

Fig. 12. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Graphic expression of grave pit volumes at the cemetery. A) By preset volume 
categories. Key: A: without recorded volume, 1: 0,01–0,5 m3; 2: 0,51–1 m3; 3: 1,1–1,5 m3; 4: 1,51–2 m3; 8: 4,1–6 m3; B) By max. depth 
of grave pit bottom in meters above sea level. 
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zdi kostela, podél jeho jihovýchodní části, a je prav-
děpodobné, že žena z tohoto hrobu měla přímý vztah 
k mužům a dětem pohřbeným v interiéru rotundy. 

Pouze jeden z objemných hrobů obsahoval inventář, 
a to pohřeb ženy H 108 (obr. 13).13 I když tyto hro-
by (kromě jednoho) neobsahovaly hrobovou výbavu, 
u každého z nich byl dokumentován alespoň jeden 
znak úpravy hrobové jámy (podložení těla dřevěnou 
konstrukcí, kamenné obložení obvodu jámy) anebo 
existence dřevěné schránky.

Zajímavá je i stratigrafie sledovaných kontextů. 
H 185 byl porušen výkopem hrobu H 157; H 108 po-
rušil starší hrob dítěte H 146 a sám byl porušen výko-
pem hrobové jámy pro jiné zemřelé dítě (H 77); výkop 
H 133 téměř úplně zničil ženský hrob H 132 a zároveň 
porušoval žlab po ohrazení funerálního areálu. H 193 
byl součástí okrajové skupiny devíti hrobů, která vyme-
zovala jihovýchodní hranici pohřebiště. Z uvedeného 
vyplývá, že hroby s velkou kubaturou chronologicky 
patřily do různých etap fungování nekropole.

Vysoká kubatura hrobové jámy na severovýchodním 
předhradí nepatří mezi vlastnosti vhodné pro precizo-

vání chronologie, jeví se však jako atribut důležitý pro 
sociální stratifikaci pohřbené populace. Hroby s vyšší 
kubaturou (1–1,5 m3 a výš) byly umisťovány blíže sa-
krální stavbě nebo do ní (H 72, H 151, H 154, H 153, 
H 166), často obsahovaly výjimečný inventář (H 143, 
H 168), obsahovaly pohřeb v dřevěné schránce (H 61, 
H 87) nebo byla pomocí kamene či dřeva upravena 
hrobová jáma (H 133, H 162). Některé hroby obsa-
hují kombinace všech zmiňovaných příznaků (H 133, 
H 143, H 153, H 154, H 162, H 166, H 191 atd.).

6.1.3 Výplň hrobových jam

Valná většina hrobů měla jednolitou výplň bez známek 
zvrstvení (cca 91 %). Charakter výplně odrážel geologic-
ký a pedologický charakter polohy. Původ vyvýšeniny, 
na které stával kostel s pohřebištěm, je v současnosti 
interpretován jako relikt nejmladší terasy z konce ple-
istocénu (Petr et al. 2015). Pod svrchní vrstvou písčitého 
podloží se v hloubce od 30 do 40 cm nachází až 20 cm 
mocné, šikmo položené vrstvy štěrku a tenké vrstvy 

Obr. 13. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Grafické vyjádření kubatur hrobových jam na pohřebišti. A) Hroby 
s inventářem; B) Hroby bez inventáře. Legenda: A: bez evidované kubatury; 1: 0,01–0,5 m3; 2: 0,51–1 m3; 3: 1,1–1,5 m3; 4: 1,51–2 m3; 
8: 4,1–6 m3. 

Fig. 13. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Graphic expression of grave pit volumes at the cemetery. A) Graves with grave 
goods; B) Graves without grave goods. Key: A: without recorded volume, 1: 0,01–0,5 m3; 2: 0,51–1 m3; 3: 1,1–1,5 m3; 4: 1,51–2 m3; 
8: 4,1–6 m3. 
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a čočky plaveného písku a jemnějšího štěrku, které se-
verně od kostela vystupují až na povrch podloží.

Hroby byly vyplněny ulehlým a středně ulehlým se-
dimentem charakteru písčité hlíny – hlinitého písku 
anebo písku. Barva výplně kolísala podle vlastností se-
dimentu. V případě písčité hlíny měla tmavší a střed-
ně tmavé odstíny šedé a hnědé. Hlinitý písek a písek 
byl evidován ve světlých odstínech šedé, hnědé barvy 
a v tmavých i světlejších tónech barvy žluté. 

Jelikož v místech hřbitova byly prozkoumány relik-
ty pravěkého, časně slovanského i velkomoravského 
osídlení, zásypy hrobů obsahovaly drobné fragmenty 
keramiky, různých drobných kovových i nekovových 
předmětů. Pokud hrob superponoval starší sídlištní 
objekt, objevily se v jeho výplni středně velké i velké 
fragmenty keramiky. 

U třinácti hrobů byly evidovány změny v charakteru 
zásypu. V jedenácti případech14 byla rozpoznána vrs-
tva vzniklá dekompozicí organické schránky pro tělo 
mrtvého nebo jako důsledek poklesu zeminy po záni-
ku sekundárního dutého prostoru. U dvou hrobů bylo 
identifikováno porušení stěny výkopu a sesuv písčitého 
podloží do masy výplně (H 138 a 154).

Vrstvy byly dokumentovány v ploše nebo na profilu. 

6.2 Úpravy hrobových jam 

Na pohřebišti kolem druhého kostela bylo evidováno 
několik typů úprav hrobové jámy, využívajících jako zá-
kladní materiál kámen nebo dřevo. Modifikace vnitřní 
části jámy či povrchová korekce rovu byla zaznamená-
na ve 45 případech, což je u necelých 30 % ze všech 
hrobů. Pokud přičteme i pravděpodobné kamenné 
překryvy a také kamenné překryvy hrobů rekonstru-
ované na základě skládání vrstev v GIS (u sedmi se vy-
skytla i kombinace s jiným typem úpravy), tak celkový 
počet stoupne na 54 hrobů, a tedy na 35,5 %. Zajímavá 
je frekvence použití konstrukčních prvků pro úpravu 
hrobů ve srovnání s prvním kostelem. Na hřbitově ko-
lem prvního kostela dosud nebyla provedena podrob-
ná analýza úprav hrobových jam. Na základě slovního 
popisu a kreseb hrobů bylo selektováno 46 případů 
použití kamene na úpravu hrobu a dva případy, kde 
byly evidovány stopy po dekompozici dřeva, a nebyly to 
pozůstatky po schránce na tělo zemřelého. To zname-
ná, že na Velmožském dvorci mělo nějakým způsobem 
upravenou hrobovou jámu necelých 12 % hrobů. Naše 
poznatky vychází z publikovaného katalogu, ve kterém 
autor tuto problematiku sledoval pouze okrajově (Ka-
lousek 1971). Proto jsou předložené informace pouze 
předběžné a další bádání je bude upřesňovat. 

Mezi záměrné úpravy hrobových jam řadíme úplné, 
téměř úplné nebo jen symbolické kamenné obložení 
obvodu hrobu (27x), obložení jámy lidskými kostmi (je-
denkrát společně v kombinaci s kamenem), kamenné 

skříňky (dvakrát), plošný kamenný překryv (pět jistých 
překryvů) a dřevěnou úpravu dna v podobě podložky/
desky (13x), na kterou bylo uloženo buď tělo mrtvého, 
nebo dřevěná schránka. Pouze ve čtyřech případech se 
konstrukce prolínají, a to kamenné obložení s negativen 
dřevěné konstrukce (dvakrát), kamenné obložení v kom-
binaci s lidskými kostmi (jedenkrát) a kamenný překryv 
s negativen dřevěné konstrukce (jedenkrát). Mnohem 
častější je kombinace úprav hrobové jámy s primárním 
dutým prostorem (sedmkrát; viz text. tab. 4).

Kombinace hrobových konstrukcí se schránkou 
a podložením hlavy kamenem Počet
obložení hrobové jámy kamenem – kámen pod lebkou 2
negativ dřevěné konstrukce – kámen pod lebkou 2
obložení hrobové jámy kamenem – kámen pod lebkou 
– schránka 2
negativ dřevěné konstrukce – schránka 3
obložení hrobové jámy kamenem – schránka 3
kamenný překryv – negativ dřevěné konstrukce –  
kámen pod lebkou – schránka 1
obložení hrobové jámy kamenem – negativ dřevěné 
konstrukce – schránka 1
obložení hrobové jámy kamenem – negativ dřevěné 
konstrukce – kámen pod lebkou 1
obložení hrobové jámy kamenem – obložení hrobové 
jámy lidskými kostmi 1

Textová tabulka 4: Přehled jednotlivých úprav hrobové jámy 
v kombinaci se schránkou a s hlavou podloženou kamenem.

Hroby s konstrukcemi se koncentrují většinou v blíz-
kosti rotundy (obr. 14–18). Poněkud vzdálenější jsou 
pouze hroby H 52, H 76, H 79, H 134, H 180, H 192 
a H 195.15 Hroby s kamennými překryvy (i těmi hypo-
tetickými) jsou vázány na prostor vymezený kruhovou 
výsečí ve směru od Z na S. Naproti tomu hroby s arche-
ologicky zdokumentovanými negativy po zetlelé, patrně 
dřevěné schránce se vyskytují po celém areálu pohřebiště 
bez ohledu na světovou stranu či vzdálenost od kostela.

6.2.1 Kamenné konstrukce

Na Pohansku se úprava hrobové jámy s využitím kame-
ne váže pouze na kostelní hřbitovy. Výjimku tvoří šest 
hrobů ze starých výzkumů a jeden hrob z aktuálních 
výzkumů severovýchodního předhradí (H 210),16 kte-
ré nebyly součástí pohřebiště kolem centrální sakrál-
ní stavby (Dostál 1982a, 166). Jak již bylo řečeno výše, 
na pohřebišti kolem rotundy byly zdokumentovány tři 
typy kamenných konstrukcí: kamenné obložení hrobo-
vé jámy, kamenná skříňka a plošný kamenný překryv.

Kamenné obložení hrobové jámy

Ze zmiňovaných konstrukcí byl nejčastěji evidován ob-
vodový kamenný věnec nebo jeho symbolické vyjád-
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ření.17 Kamenné obložení se vyskytovalo ve třech zá-
kladních formách: 1. úplné vyskládání obvodu hrobové 
jámy; 2. téměř úplné nebo taky částečné obložení; 3. 
symbolické obložení. K obkládání hrobů byl využíván 
stejný kamenný materiál, jako byl používán i ke stavbě 
kostela. Šlo o neopracovaný lomový kámen, konkrétně 
o písčité vápence nebo vápnité pískovce sarmatského 
stáří, které byly na Pohansko dováženy, v současnosti 
ze slovenského břehu Moravy, z lomů z podhůří Ma-
lých Karpat v okolí Holíče a Skalice (Macháček et al. 
2007, 305). U čtyř hrobů bylo v obložení identifiko-
váno použití opracovaných kamenů, a to již nefunkč-
ních artefaktů – v hrobech H 63, H 68 a H 124 byly 
v konstrukci použity žernovy ze svoru, v hrobě H 146 
byl podél levého bérce v obložení upotřeben zlomek 
rotačního brusu. 

Kameny byly ukládány ke stěně hrobové jámy svisle 
i naplocho, v některých případech i na sebe (H 148, 
H 152, H 153). Báze kamenů měla většinou společ-
nou niveletu se dnem hrobové jámy, v některých přípa-
dech však byly uloženy i nad její úroveň (H 52, H 133, 
H 179). U malých dětí bylo sledováno svislé uložení 
plochého kamene velkých rozměrů na způsob kamen-
né stély v místě za hlavou (H 73, H 76, H 77, H 146), 
výjimečně se vyskytl tento jev i u dospělých jedinců 
(H 88, H 134).

Kameny kolem celého půdorysu byly objeveny pou-
ze u tří dětských pohřbů ve věkové kategorii infans Ib 
a II (H 148, H 152, H 180). Dva hroby s úplným oblože-
ním, orientované JZ–SV, se nacházely nedaleko sebe ji-
hozápadně až severozápadně od sakrální stavby. H 148 
byl situován u předpokládaného vchodu na Z straně 
rotundy18 a asi 4 m SSV od něho v blízkosti severní 
stěny se nacházel H 152. Cca 15 m od kostela, na seve-
rozápadním okraji pohřebiště, se nalézal H 180. Hrob 
byl orientován na Z–V a spolu s hroby se symbolickým 
kamenným obložením stejné orientace – H 134, H 73, 
H 76 a H 79 – vytvářel v severní části pohřebiště spolu 
s dalšími hroby skupinu, která zřejmě patří do posled-
ní fáze fungování pohřebiště (obr. 14). 

Téměř úplné kamenné obložení bylo evidováno pou-
ze u dvou hrobů. Jeden se nacházel přímo v interiéru 
kostela – H 153 – jediný dospělý jedinec v kategorii 
úplných a téměř úplných kamenných obložení. Kame-
ny byly místy položeny ve dvou vrstvách. Konstrukce se 
nacházela za hlavou, po celé levé straně pohřbeného, 
na pravé straně v místech dolní končetiny a v nohách. 
Kameny zcela chyběly po pravé straně trupu a podél 
lebky. Jeden kámen ležel přímo nad lebkou, ten však 
mohl souviset s destrukcí kostela. V obložení se vyskytl 
i velký fragment pražnice, zřejmě ale nebyl umístěn 
do konstrukce intencionálně. Celkem bylo evidováno 
67 kamenů o váze 82 kg. 

Druhý hrob s téměř úplným věncem kamenů kolem 
dna hrobové jámy se nacházel cca 2 m západně od kos-
tela, vedle H 148. Jedná se o hrob dítěte H 159. Dítě 

bylo v poměru k velikosti svého těla uloženo do pro-
storné hrobové jámy. Kameny po obvodu jámy byly 
položeny místy ve dvou vrstvách. Bohužel jihozápadní 
část hrobu byla zničena základovým žlabem recentní 
budovy. 

Symbolické kamenné obložení bylo identifikováno 
u 22 hrobů. Ve skupině naprosto převládají děti, cel-
kem 12x. Nejfrekventovanější věková kategorie byla 
infans Ib (1 až 7 let), sem řadíme devět hrobů. U dítě-
te z kategorie infans Ia (do jednoho roku života) bylo 
obložení evidováno dvakrát a v kategorii infans II to 
bylo pouze jedenkrát (7 až 14 let). Mezi dětské hroby 
nepřiřazujeme hrob juvenilního jedince H 52, kterého 
antropologický posudek řadí již mezi dospělé jedince 
bez určení pohlaví.19 U adultních individuí se symbolic-
ká forma kamenného věnce objevila celkem děvětkrát, 
z toho sedmkrát u mužů a dvakrát u žen. Ve věkové 
kategorii adultus převládá stupeň middle adult nad 
young adult v poměru 6 : 3.20

°

0 5 10 m
A B F G H I

Obr. 14. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s kamenným obložením hrobové 
jámy. Legenda: A – hroby s kamenným obložením, B – ostatní 
hroby, F – základy kostela, G – rekonstrukce ohrazení, H – 
dochované ohrazení, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 14. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with stone lining of the grave pit. 
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Symbolické kamenné obložení lze rozdělit do čtyř 
základních variant, které pak obsahují různé subvari-
anty.

Varianta 1: skupina nejpočetnější a také s největší 
variabilitou; používané byly kameny nestejné velikosti 
a tvaru, uložené nejčastěji v místech za hlavou, u no-
hou a podél pánve; může se vyskytnout i obložení po-
dél jedné strany či po obou stranách trupu anebo dol-
ních končetin; počet kamenů se pohybuje od 2 do 11; 
úroveň báze kamenů může i nemusí být stejná s úrovní 
dna hrobové jámy (např. tab. 71:3, 75:4, 5, 81:5, 120:1, 
121:1). Do této kategorie jsme zařadili 11 hrobů – pět 
mužských, jednoho juvenilního jedince a pět dětí.21

Varianta 2: používané byly středně velké až velké plo-
ché kameny, umístěné v šikmé až kolmé poloze v místě 
za hlavou/u ramen a v nohách/podél bérců (např. tab. 
77:3, 79:1, 2, 98:3, 4, 102:1). Velký kámen za hlavou 
často připomínal vztyčenou stélu. Do skupiny jsou za-
řazeny dva dětské hroby (H 73 a H 124) a jeden ženský 
hrob (H 134). Patří sem velmi pravděpodobně i naru-
šené dětské hroby H 68 a H 146 a poničený mužský 
hrob H 157, kde kvůli superpozici s mladšími hroby 
nebo recentním základovým žlabem chybí část skeletu 
i obložení v horní anebo dolní části hrobové jámy.

Varianta 3: používané byly středně velké až velké 
ploché kameny, umístěné v kolmé poloze po stranách 
pánve; můžou se vyskytnout i v kombinaci s velkým 
kamenem, uloženým za hlavou (tab. 80:1, 89:4, 95:4). 
Do této skupiny byly zařazeny tři hrobové celky – dva 
dětské hroby H 76, H 102 a pohřeb mladé ženy H 117.

Varianta 4: používané byly středně velké až vel-
ké ploché kameny, umístěné v kolmé poloze v místě 
za hlavou (tab. 80:2, 3, 85:1, 2). Poloha i tvar kamenů 
připomínaly náhrobní stély, které však po zahrnutí po-
hřbu zeminou nebylo možné z pochůzného horizontu 
identifikovat. Sem řadíme pouze dva hroby, a to dětský 
hrob H 77 a mužský hrob H 88.

Kombinované obložení hrobové jámy 
z kamene a lidských kostí 

Asi 5,5 metru od vnější zdi kostela jihozápadozápad-
ním směrem byl prozkoumán velmi bizarní typ oblo-
žení hrobové jámy, respektive pohřbu malého dítěte. 
Hrobová jáma H 164 byla umístěna v podélné ose 
staršího mužského hrobu H 174 (obr. 15). Mladší hro-
bová jáma překrývala celou severovýchodní polovinu 
původního hrobu a jejím vyhloubením byla porušena 
dolní část skeletu jedince H 174 – dislokovány byly kos-
ti dolních končetin. Porušená část kostry byla následně 
využita při úpravě hrobové jámy. Obvodové obložení 
bylo sestaveno z kombinace kamene a lidských kostí 
(tab. 114:1, 2). U kratší jihozápadní stěny H 164 (v mís-
tě za lebkou) ležely na sobě dva velké ploché kameny, 
uložené vodorovně.22 Podél pravé dolní končetiny dítě-

te H 164 byly u stěny hrobové jámy naskládány pravý 
femur a tibie a podél levé dolní končetiny dítěte byly 
uloženy ke stěně hrobu levý femur, tibie a obě fibuly, 
které velmi pravděpodobně původně patřily poruše-
nému jedinci H 174. Ve své podstatě jde o sekundární 
pietní uložení lidských ostatků, tzv. sklad kostí, které 
svým zakomponováním do pohřbu dítěte H 164 získa-
lo další rozměr – funkci materiálu použitého při úpra-
vě hrobové jámy. V prostředí středohradištních pohře-
bišť se jedná o úkaz zcela mimořádný.

Skříňkové hroby

Na pohřebišti u druhého kostela se objevil i případ po-
hřbu do tzv. kamenné skříňky, tedy do hrobu, který byl 
obestavěn plochými kamennými deskami, poskládaný-
mi do kvadratického tvaru připomínajícího kamenný 
sarkofág. Dokumentovány byly dva hroby a v obou pří-
padech se jednalo o dítě (tab. 73:4, 5, 86:1, 2).

°

0 5 10 m
A B F G H I

Obr. 15. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Plán s vyznačením polohy hrobu s obložením hrobové jámy 
z lidských kostí. Legenda: A – hrob s kostěným obložením, 
ostatní viz obr. 14.

Fig. 15. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with human bone lining of the 
grave pit. 



35

6. Pohřební ritus a všeobecná charakteristika pohřebiště

Kamenná konstrukce označená jako H 59 se na-
cházela na severovýchodním okraji pohřebiště pod 
kamennou destrukcí kostela a zásyp vyplňující skříň-
ku splýval se sedimentem v destrukci (tab. 73:4, 5). 
Skříňka i pohřeb byly rozpoznány až po vybrání a pře-
setí výplně kamenné skříňky, kdy na sítě zůstaly drob-
né lidské kůstky. In situ na dně skříňky zbyla pouze 
jedna dlouhá kost. Konstrukci stěn tvořilo 6 plochých 
kamenů – největší kamenné desky vytvářely kratší 
stěny. U pravého boku skeletu kamenná konstrukce 
chybí, je možné, že byla zničena při rozebírání ka-
menné destrukce kostela. Dno skříňky bylo vyloženo 
čtyřmi velkými plochými kamennými deskami (plocha 
67 × 39 cm). Báze kamenů vymezujících dno skříňky 
nedosahovala hloubky podloží. Skříňka ukrývala po-
hřeb novorozeněte. H 59 se nacházel severovýchodně 
od apsidy stratigraficky nad hrobem H 71, který záro-
veň porušoval základový žlab po ohrazení funerálního 
areálu. Ve vertikální stratigrafii patří tedy mezi rela-
tivně mladší hroby. Analogické kamenné konstrukce 
s pohřby velmi malých dětí byly nalezeny na pohřebi-
štích s kontinuitou pohřbívání do mladohradištního 
období, např. v Klecanech I, v Brandýsku nebo Žala-
nech (Kytlicová 1968, 213; Profantová 2010, 161; Svobo-
da 1963, 283, 291, 297). Snad jako neumělou varian-
tu tohoto typu pohřbu můžeme počítat i osamocený 
hrob H 27 ze starých výzkumů na severovýchodním 
předhradí Pohanska, kde pod skupinou kamenů byly 
nalezeny fragmenty lebky a kostí postkraniálu novoro-
zence (Dostál 1982a, 164–165).

Jako kamennou skříňku označujeme také H 90, který 
byl situován cca 1 m jihovýchodně od apsidy a jenom 
pár cm severovýchodně od bohatého ženského hrobu 
H 143 (tab. 86:1, 2). Bohužel značná část konstrukce 
i horní část skeletu byla poničena recentním základovým 
žlabem. Neporušené nebo jen částečně porušené zůsta-
ly pouze obě delší stěny skříňky (dochované rozměry 
skříňky v ploše 70 × 35 cm). Delší severozápadní stěnu 
podél levé dolní končetiny tvořily tři velké ploché ka-
meny ve svislé poloze. Jihovýchodní delší stěnu tvořily 
dva velké svislé kameny a jeden svorový žernov, který 
byl postaven podél pravé horní končetiny. Částečně se 
dochovala i úprava dna – v prostoru uložení lýtkových 
a holenních kostí bylo dno vyloženo velkým plochým 
kamenem. Úroveň dna kamenné skříňky nedosahovala 
nivelety podloží. 

Do skříňky bylo uloženo dítě starší než v případě 
H 59. Do kamenných skříněk byli ve valné většině po-
hřbíváni novorozenci nebo děti v kategorii infans Ia, ske-
let v H 90 však patřil jedinci ve věkové kategorii infans 
Ib. Analogický případ uložení dítěte staršího než jeden 
rok do kamenné skříňky pochází přímo z Pohanska. 
Na pohřebišti kolem prvního kostela bylo do kamenné 
skříňky (H 171) pohřbeno asi dvouleté dítě (Kalousek 
1971, 110, obr. 171).23 Další nálezy byly evidovány např. 

v Žalanech nebo na Budči v poloze na Týnici (Štefan – 
Krutina 2009, 165; Svoboda 1963, 297). 

V prostředí Velké Moravy se dětské pohřby v kamen-
ných skříňkách objevují na prestižních kostelních po-
hřebištích – kromě hřbitova u prvního kostela na Po-
hansku (Kalousek 1971, 110), to bylo především pohře-
biště u mikulčické basiliky, kde evidujeme celkem 13 
dětských hrobů v kamenných skříňkách (Ungerman 
– Kavánová 2010, 77). V. Hrubý považoval kamenné 
schránky za jakýsi primitivní sarkofág, který napodo-
buje římské vzory a své analogie má i v prostředí chor-
vatských velmožů 8. a 9. stol. (Hrubý 1955a, 66).

Kamenné překryvy

Na pohřebišti kolem rotundy evidujeme také výskyt 
konstrukce, která u nás pro období 9. až 10. století 
nepatří mezi běžné úpravy hrobových jam. Jedná se 
tzv. kamenné překryvy hrobových jam. V literatuře se 
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Obr. 16. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s konstrukcí kamenné skříňky. 
Legenda: A - hrob s kamennou skříňkou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 16. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a stone case construction. 



36

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

můžeme setkat i s termínem kamenný zával (Beneš et 
al. 2010, 195; Frolík a kol. 2014, 26; Profantová – Kavá-
nová 2003, 43), tento termín však není vhodný pro cha-
rakteristiku intencionální struktury v primární poloze. 
Slovo zával je vhodné použít u již transformovaných 
kontextů, kdy došlo k poškození či zničení původní si-
tuace (záměrně lidmi, přírodní katastrofou, archeolo-
gizací apod.) a prostor byl vyplněn uloženinou, která 
primárně plnila jinou funkci.

Kamenný překryv nebo jeho pravděpodobný výskyt 
byl identifikován téměř výhradně severně od rotundy 
(obr. 11). Jedinou výjimkou byla struktura označená F 
35, která částečně překrývala hroby H 128 a H 174 
v jihozápadní části hřbitova. 

Mezi hroby s jasně vymezeným kamenným překry-
vem řadíme pět celků, a to H 70, H 84, H 118, H 161 
a H 191 (obr. 17:A). U devíti hrobů nebyla nálezová 
situace zcela jasná, např. tam, kde kamenná struktura 
ležela mezi dvěma hroby a částečně oba objekty pře-
krývala, anebo tam, kde je pochybnost o intencionali-
tě překryvu (možnost interpretace jako destrukční kry 
zdiva kostela nebo jiného nerozpoznaného stavebního 
reliktu). U těchto případů nelze s jistotou potvrdit, zda 
hroby byly záměrně překryty kamenem (obr. 17:B).24 

Další kategorií jsou hroby, u kterých byl hypotetický 
kamenný překryv stanoven na základě rekonstrukce vel-
komoravského pochůzného horizontu pomocí skládání 
jednotlivých digitalizovaných dokumentačních úrovní 
(obr. 17:C).25 Kameny, které podle digitalizované plá-
nové dokumentace ležely nad půdorysy hrobů, nebyly 
ale v žádné fázi odkryvu pohřebiště popsány v písemné 
terénní dokumentaci v souvislosti s konkrétním hrobem, 
proto nelze bezpečně stanovit, zda se jednalo o inten-
cionální nebo náhodné nakumulování kamene nad 
hrobem v důsledku destrukce sakrální (či jiné) stavby 
anebo v konsekvenci s rabováním stavebního kamene 
v průběhu vrcholného středověku až novověku. 

Hroby s kamenným překryvem (i u devíti nejasných 
případů) byly orientovány většinou ve směru Z–V, anebo 
jen s mírnou odchylkou v azimutu. Jeden hrob s vel-
mi pravděpodobným překryvem (H 191) a pět hrobů 
s nejistým překryvem je orientováno standardně JZ–SV. 

Obecně lze říci, že kamenné struktury umístěné nad 
hroby nebo mezi nimi měly buď obdélníkový, oválný, 
nebo nepravidelný půdorys různých rozměrů. Výška 
vrstvy kamenů se pohybovala nejčastěji mezi 15 až 30 cm. 
Kameny byly naskládané v úrovni velkomoravského po-
chůzného horizontu a pravděpodobně byly na povrchu 
dobře identifikovatelné. Použité byly ploché kameny, často 
načervenalé. Načervenalou barvu kamene nezpůsobila 
manipulace s ohněm, ale zvětrávání povrchu kamene. 
Většinou šlo o písčité organodetritické až lumachelové 
vápence sarmatského stáří a ploché písčité sarmatské 
vápence (Macháček et al. 2007, 305).26

Jak již bylo řečeno, jako intencionální kamenné pře-
kryvy byly interpretovány struktury nad hroby H 70, 

H 84, H 118, H 161. Kromě H 84, kde byla pohřbena 
dospělá žena v poloze na pravém boku,27 byly pod pře-
kryvy uloženy děti ve věkové kategorii infans Ib. Ab-
solutní výjimku tvoří hrob H 191 se dvěma pohřby. 
Hrob se nacházel SZ od kostela (10,4 m od středu 
rotundy) a byli zde pohřbeni s určitým časovým od-
stupem dva jedinci: nejprve starší muž a pak juvenilní 
jedinec neur čeného pohlaví. Kromě kamenného pře-
kryvu hrobu H 191 byl u pohřbu 191,2 na dně jámy 
evidován negativ po dřevěném podložení těla, které 
bylo velmi pravděpodobně uloženo v dřevěné schrán-
ce (tab. 127:3, 128:1). Všechny hroby s překryvem byly 
bez inventáře.
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Obr. 17. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Plán s vyznačením polohy hrobů s kamennými překryvy 
archeologicky doloženými, velmi pravděpodobnými 
a hypotetickými – stanovenými na základě skládaní vrstev 
v GIS. Legenda: A – hrob s kamenným překryvem, B – hrob 
s pravděpodobným překryvem, C – hrob s překryvem 
stanoveným na základě skládání vrstev, D – ostatní hroby, 
F – základy kostela, G – rekonstrukce ohrazení, H – dochované 
ohrazení, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 17. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with stone covers archaeologically 
confirmed, highly probable and hypothetic/identified using 
overlaid GIS layers. Key: A – grave with stone cover, B – grave 
with highly probable stone cover, C – grave with hypothetic 
stone cover/identified using overlaid GIS layers.
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Konkrétní případy kamenného překryvu 
hrobu

Hrobová jáma H 70 se nacházela cca 7,5 m severně 
od zdi centrály. Svým jihovýchodním rohem porušova-
la starší dětský hrob H 83, vybavený železným nožem 
a keramickou nádobou. Na překryv byl použit lomový 
kámen (viz výše). Ploché kameny byly položeny na sebe 
a rozkládaly se na ploše 140 × 84 cm. Výška kumulace 
se pohybovala kolem 26 cm.28 Mezi kameny se, na roz-
díl od ostatních překryvů, nacházely hojně keramické 
střepy, zvířecí kosti, mazanice, zlomky malty a také zde 
byl nalezen masivní železný kroužek o průměru 5,4 cm 
(tab. 67:4).

Na stejné severojižní linii, ale cca 1,5 m blíže k ro-
tundě, se nacházel hrob H 118. Kamenná kumulace 
obdélníkového tvaru byla zaznamenána již v roce 2008 
(označena byla jako F 9), zacházela však do západní-
ho profilu sondy. V následujícím roce na tomto místě 
výzkum pokračoval a pod překryvem29 byl objeven pů-
dorys H 118. 

Třetí dětský hrob označený na povrchu kamenným 
překryvem byl situován asi 5 m severozápadně od kos-
tela. H 161 se na východozápadní ose nacházel na stej-
né úrovni s H 118. Západní část hrobové jámy H 161 za-
sahovala do zásypu staršího sídlištního objektu č. 141. 
Oválný kamenný překryv o rozměrech 212 × 92 cm 
pokrýval téměř celou plochu obrysu hrobové jámy.30 

Mezi hroby H 161 a H 118 byl zahlouben hrob H 84. 
V něm byly nalezeny pozůstatky dospělé ženy, původ-
ně uložené na pravém boku s mírně pokrčenými dol-
ními končetinami (middle adult). Kamenný překryv 
oválného tvaru se nacházel téměř po celé ploše obrysu 
hrobové jámy (182 × 64 cm).31 Všechny čtyři uvedené 
hroby s překryvy byly situovány poměrně blízko vedle 
sebe, vymezovaly plochu cca 4 × 8 m. 

Poněkud stranou, jihozápadním směrem od ostat-
ních hrobů s překryvy, byl vyhlouben pátý hrob, u kte-
rého můžeme téměř s jistotou tvrdit, že byl překryt 
kamenným rovem. Jedná se o H 191, nad kterým se 
v nadložní vrstvě nacházela kumulace z plochých lo-
mových kamenů o rozměrech 194 × 60 cm.32 Protože 
pohřeb juvenilního jedince 191,2 je stratigraficky mlad-
ší než pohřeb staršího muže 191,1, můžeme předpoklá-
dat, že konstrukce souvisí s pohřbem nedospělce. 

V prostoru kolem uvedených hrobů, označených 
na tehdejším povrchu násypem z kamenů, se vyskyto-
valy další hrobové celky, u kterých existenci kamenné-
ho překryvu nelze přijmout bez výhrady. Jedná se o 9 
hrobů (viz poznámka 24). Na severní hranici pohřebi-
ště se nacházely blízko sebe dva hroby H 78 a H 79. 
Oba byly orientovány Z–V směrem. V hrobě H 78 byla 
uložena starší žena, vybavená nožem s bronzovou litou 
rukojetí, bronzovou jehlou a keramickou nádobou. Se-
verněji byl pohřben muž, bez inventáře. Mezi oběma 
hroby se nacházela kamenná kumulace o rozměrech 

110 × 54 × 18 cm. Struktura se dotýkala severní delší 
stěny H 78 a jižní delší stěny H 79, hroby však ku-
mulace nepřekrývala. Pokud by se jednalo o záměrný 
kamenný překryv, pak by byl společný pro oba hroby 
a musel by vzniknout až po pohřbení obou jedinců. 
Protože se hroby vzájemně neporušují, nelze stanovit 
jejich vertikální stratigrafii. Jako druhá interpretační 
větev se nám nabízí možnost, že kumulace kamenů 
představuje utrženou nebo druhotně přemístěnou 
masu destrukce kamenných částí zdiva kostela. 

Analogický je i případ mužského hrobu H 174 
a ženského hrobu H 128. Nacházeli se 5 m jihozápad-
ně od kostela, vzájemně se neporušovaly a kamenná 
struktura zčásti překrývala oba hroby. 

Další hroby s hypotetickým kamenným překryvem 
– H 124, H 127, H 158, H 170, H 179 byly vyhloubeny 
blízko u rotundy, v intervalu 1,5–3,5 m SZ až S od zdí 
stavby. V dokumentační úrovni 15 bylo v tomto prosto-
ru zadokumentováno šest kamenných kumulací s hori-
zontálně uloženými plochými kameny bez viditelných 
stop po maltě či omítce, označených jako F 41 – F 46 
(ve čtv. B 66–33, B 65–33 a B 66–34).33 Důvod, proč nelze 
jednoznačně potvrdit souvislost kamenných kumulací 
s hroby je ten, že vzájemný překryv obrysů hrobových 
jam se skupinami kamenů je pouze částečný. Kamenná 
kumulace F 41 zčásti překrývala SV konec hrobu H 124. 
Hrob H 158 byl dotčen dvěma kumulacemi: F 42 se 
okrajově dotýkala západního rohu jámy a F 43 částečně 
ležela nad SV částí hrobu. Hrob H 170 se nacházel mezi 
kumulacemi F 44 a F 46, které zlehka překrývaly hrob 
u kratších stěn. Hrob H 127 byl pouze okrajově zasažen 
kumulací F 46, a to u západní kratší stěny. 

Pokud by kamenné kumulace měly přímý vztah 
s uvedenými hroby, pak by ale nemohlo jít o kamenné 
překryvy v pravém slova smyslu, ale o zvláštní druh 
symbolického označení místa funerálního objektu. 
Zdá se, že toto označení mohlo být společné pro něko-
lik hrobových celků, např. H 78 a H 79, H 174 a H 128 
nebo možná H 170 a H 127. 

Zařazení hrobů s kamenným překryvem do chrono-
logického rámce pohřebiště je závislé pouze na prosto-
rovém uspořádání hrobů, které vytvářejí určité logické 
skupiny na základě umístění vůči kostelu, orientace, 
hloubky hrobové jámy apod. (viz kapitola 10. Prostoro-
vá struktura pohřebiště. Vztah hrobů a kostela). Hroby 
s kamenným překryvem se nacházely ve skupinách R 
(třikrát), P (jedenkrát) a I (jedenkrát). Podle prosto-
rové analýzy patří skupina R patrně k nejmladší fázi 
pohřebiště kolem rotundy a skupiny P a I k relativně 
mladším seskupením hrobů. Hroby s hypotetickým ka-
menným překryvem byly zařazeny do skupin C (jeden-
krát), G (dvakrát), J (dvakrát) a R (čtyřikrát). Nejčastěji 
se povrchová kamenná struktura, velmi pravděpodob-
ně označující hrob, vyskytovala v relativně mladších 
skupinách a v nejmladší skupině hrobů severně od ro-
tundy. Lze tedy předpokládat, že kamenné překryvy 
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patří na pohřebišti ke konstrukčním prvkům, které 
můžou být do jisté míry brány jako chronologické indi-
kátory. Analogický závěr vyslovil např. i J. Mařík (2009, 
118, 121), který zpracoval pohřebiště libické aglomera-
ce. Podle jeho názoru patří použití kamene při úpravě 
hrobů mezi chronologické faktory a na Libici tyto hro-
by řadí k relativně mladším kontextům.

Symbolika kamenných konstrukcí

Výskyt kamenných konstrukcí v rámci hrobových jam 
je na našem území v průběhu raného středověku za-
znamenán na kostelních hřbitovech a na pohřebištích 
v blízkosti centrálních opevněných aglomerací nadre-
gionálního i regionálního charakteru. Tento fenomén 
se objevuje někdy v druhé půli 9. století, největšího 
rozmachu zaznamenává v druhé polovině 10. století 
a první polovině 11. století a pak pomalu vyznívá (Ha-
nuliak 2004, 100).

Podrobnou typologii použití kamene při úpravě hro-
bové jámy vypracoval již V. Hrubý (1955a, 66–68), a to 
na základě nálezových situací na pohřebišti Staré Město 
– Na Valách. Na zmiňovanou práci navázal B. Dostál 
(1966, 20–21) , který Hrubého rozdělení jednotlivých 
druhů kamenných konstrukcí zjednodušil. Ani jeden 
autor však detailně neanalyzoval původ a důvod, proč 
se v době vrcholící velkomoravské kultury začínají tyto 
konstrukce u nás objevovat. V. Hrubý u některých typů 
kamenných úprav sice zmiňuje jejich paralely ve fran-
ském (typ V-7) či římském, rozuměj antickém, kulturním 
okruhu (typ V-8), ale kořeny fenoménu blíže nezkoumá. 
Z. Krumphanzlová (1971, 420) ve své studii, věnované 
počátkům křesťanství v Čechách na základě rozboru 
archeologických pramenů, shrnuje dosavadní poznat-
ky a vnější a vnitřní kamenné konstrukce hrobových 
jam dává do souvislosti s antickým kulturním dědictvím 
a šířením křesťanství právě z prostoru západní a jižní 
Evropy, kde se nová víra etablovala ještě v době fungo-
vání kulturních a společenských struktur římské říše. 
Také na území bývalých římských provincií v dnešním 
Chorvatsku, které v raném středověku osídlily slovanské 
kmeny, se hroby s kamennou úpravou ve větší míře 
vyskytují až v období tzv. křesťanských pohřebišť, tedy 
od druhé poloviny 8. století (Petrinec 2009, 121–127; 
Sokol 2006, 148–149).34 Tento názor je odbornou veřej-
ností všeobecně přijímán jako velmi pravděpodobný 
s tím, že je vždy nutné brát v úvahu místní kulturní 
vývoj a ovlivnění konkrétními kulturním zvykoslovím či 
etnikem (Hanuliak 2004, 100; Sokol 2006, 104) . 

Dalším frekventovaným vysvětlením použití kamene 
v hrobě je eliminace negativního vlivu pohřbené oso-
by, tedy tzv. antivampyrické/protirevenatské opatření 
(Frolíková-Kaliszová 2000, 219; Nowotny 2011, 24; Štefan 
– Krutina 2009, 188). Velké, ploché kameny uložené 
přes obličej, hrudník anebo kolena pohřbené osoby 

jsou však v jiných geograficko-kulturních vztazích in-
terpretovány zcela pragmaticky. Příkladem může být 
území Británie. Na kostelním hřbitově z poloviny 10. 
století ve Furnells, ve východním Northamptonshiru, 
je upraveno nějakým typem kamenné konstrukce až 
55 % z 363 hrobů a jedním z nejčastěji vyskytujících se 
druhů je překrytí hlavy a horní části hrudníku plochý-
mi kameny – tzv. „stone pillows“, které jsou interpreto-
vány jako fixace kadaveru v hrobě a zároveň jako pro-
jev určité piety, tedy jako ochrana hlavy (očí, nosu, úst) 
před přímým kontaktem se zásypem hrobu (Bodding-
ton 1996, 38–39). Specifické zacházení s mrtvým tělem 
se zpravidla vztahuje k jedincům, kteří se vyskytli v ex-
trémních pozicích v rámci uznávaných společensko-ná-
boženských pravidel – tedy na jejich negativním anebo 
pozitivním konci. V archeologii hledáme důkazy pro 
oba póly jen těžko. Proto je nutností přistupovat k in-
terpretaci zvláštních pohřbů obezřetně a se zevrubnou 
znalostí pohřebních aktivit konkrétní lokality (Štefan – 
Krutina 2009, 188). 

6.2.2 Dřevěné konstrukce 

Na pohřebišti se v písčitém podloží podařilo zachytit 
stopy po dřevěných konstrukcích celkem u 38 hrobů, 
tedy u 25 % funerálních objektů. Vždy se však jednalo 
pouze o jejich negativní otisky. Dřevo, jakožto organic-
ký materiál, se zde nezachovalo. Rozeznány byly dva 
základní typy konstrukcí, a to dřevěné, pravděpodob-
ně deskové podložky, které izolovaly tělo od přímého 
kontaktu se zemí, a dále kvadratické schránky konstru-
ované bez pomoci kovových spojovacích článků. V pěti 
případech se obě konstrukce vyskytly společně v jed-
nom hrobě (viz níže).

Dřevěné podložky

Otisky negativů po dřevěném podložení těla anebo 
schránky byly identifikovány ve 13 případech, což činí 
zhruba 8,5 % hrobů z celého pohřebiště (obr. 18). 
Na začištěném dně hrobové jámy se tyto stopy projevu-
jí jako dva tmavé pásy situované u obou kratších stěn 
(Dostál 1966, obr. 5:1; Galuška 1996, obr. 52). Vždy šlo 
pouze o negativní otisky, relikty dřeva či dřevěných 
zuhelnatělých fragmentů z konstrukce se nepodařilo 
odkrýt v žádném zkoumaném funerálním objektu. 

Negativ po zetlelé dřevěné podložce byl na obou 
koncích hrobové jámy zachycen sedmkrát.35 Pouze 
v místě hlavy byl negativní otisk evidován dvakrát36 
a pouze v nohách ve třech případech.37 Na začištěném 
dně hrobu H 82 se po obvodu jámy vyrýsoval tmavě 
zbarvený obdélníkový rám 151 × 44 cm (tab. 82:4). 
Snad mohlo jít o jiný typ konstrukce dřevěné podložky 
pro ostatky nebožtíka.
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U hrobu H 192, kde byl jasně identifikován pouze 
negativ u jihozápadní kratší stěny hrobové jámy, se těs-
ně u severovýchodní stěny vyrýsoval ledvinovitý obrys 
o rozměrech 52 × 30 × 5 cm. Zásyp žlabovitého útvaru 
u hlavy i ledvinovitý útvar v nohách měly stejné charak-
teristiky. Jednalo se o kyprý, středně šedožlutý písek 
jemné až střední zrnitosti. Je tedy možné předpoklá-
dat, že popsaný kontext v SV části hrobové jámy mohl 
být původně prvkem souvisejícím s úpravami jámy, 
tedy s dřevěnou konstrukcí sloužící jako podložka těla 
(tab. 129:2).

Podle dochovaných stop můžeme soudit, že spojova-
cí příčná prkna dřevěných podložek měla šířku od 13 
do 29 cm, v průměru mezi 17 až 20 cm. Žlabovité ne-
gativy byly vzdáleny od kratších stěn hrobových jam 
v intervalu 1 až 42 cm, nejčastěji však kolem 20 až 
30 cm. Velikost použitých podložek závisela na rozmě-
rech hrobové jámy. Podobné rozměry příčných desek 
pro dřevěné podložky zaznamenal i kolektiv autorů při 
zpracování pohřebiště v Lumbeho zahradě na Praž-
ském hradě (Frolík a kol. 2014, 29–30) nebo i M. Hanu-
liak (2004, 81) na raně středověkých nekropolích jiho-
západního Slovenska. Předpokládá se, že tyto podlož-
ky byly mobilní, nevznikaly primárně jako úprava dna 
hrobové jámy, ale byly konstruovány pro potřeby ulože-
ní těla v čase mezi zesnutím a pohřbem a pro potřeby 
transportu z místa vystavení mrtvého k místu pohřbu 
(Frolík a kol. 2014, 28; Hanuliak 2004, 84). V hrobové 
jámě pak sekundárně plnily funkci podložky, která izo-
lovala tělo od země. 

Hroby se zachycenými negativy po dřevěných kon-
strukcích byly v rámci pohřebiště u druhého kostela 
evidovány ve všech jeho částech, kromě severního 
okraje. Nutno však podotknout, že největší koncen-
trace těchto úprav hrobové jámy byla identifikována 
v blízkosti rotundy, a to jihozápadně, jižně a jihový-
chodně od stavby. Dna dvou hrobů uvnitř kostela také 
jevila známky použití dřevěné konstrukce. Do této sku-
piny patří celkem 7 z 13 hrobů.38

V hrobech, kde lze předpokládat dřevěnou pod-
ložku pro tělo či schránku, byli uloženi jak děti, dále 
jeden dospívající jedinec, tak i dospělí – muži i ženy. 
Ve čtyřech hrobech se nacházely děti ve věku infans 
Ib až II, v H 191 byl do primárního hrobu staršího 
muže pohřben juvenilní jedinec. Ve dvou hrobech byli 
identifikováni muži (young a middle adult) a ve zby-
lých šesti hrobech pak ženy všech věkových katego-
rií. Preferenci výskytu dřevěných podložek v ženských 
hrobech vypozoroval i M. Hanuliak (2004, obr. 72). 
U konstrukčně náročnějších úprav, jako jsou různé 
typy obkladů hrobových jam, pak zaznamenal jejich 
častější výskyt u dospělých jedinců mužského pohla-
ví (Hanuliak 2004, 86–96). Tuto tendenci sledujeme 
i na severovýchodním předhradí.

U pěti hrobů byla zaznamenána kombinace dřevě-
né podložky a přítomnosti schránky pro tělo. Jedná 

se o celky: H 126, H 143, H 162, H 166 a H 191 (tab. 
99, 105, 106, 113, 115, 127, 128). Vesměs jde o hroby 
s vyšší kubaturou. Dalšími výraznými vlastnostmi jsou: 
významná poloha vůči kostelu (H 166, H 143, H 162), 
kombinace s jinými úpravami hrobové jámy (H 191, 
H 126), exkluzivní hrobový inventář (H 143, H 166). 
Vše nasvědčuje tomu, že zde byli pohřbeni důležití čle-
nové komunity (dítě inf. II, juvenilní jedinec, dva muži 
a jedna žena).

Je možné, že dřevěné podložky nebo jiný druh dře-
věné konstrukce se vyskytly u více hrobů než u popsa-
ných 13 případů.39 Podmínky pro uchování organic-
kých materiálů (nebo jejich stop) v prostoru Pohanska 
však nejsou ideální. Vlastnosti písčitého, místy někdy až 
štěrkopísčitého podloží a střídavá hladina spodní vody 
mohly známky po těchto úpravách zcela vymazat.

Na severovýchodním předhradí se dřevěné podložky 
v hrobech vyskytovaly patrně průběžně po celou dobu 
pohřbívání, vyjma poslední fáze, která je spojována s nej-
mladší skupinou hrobů R na severním okraji pohřebiště. 

Obr. 18. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Plán s vyznačením polohy hrobů s negativy po dřevěných 
konstrukcích ve formě podložky. Legenda: A – hrob s negativem 
po dřevěné konstrukci, ostatní viz obr. 14.

Fig. 18. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan 
with marked position of graves with negatives after wooden 
constructions in the form of a pad. 
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V Lumbeho zahradě jsou „hroby se žlábkem/žlábky pod 
hlavou a v nohách“ datovány do staršího období fungování 
pohřebiště (Frolík a kol. 2014, 32).40 Pro území jihozá-
padního Slovenska se v literatuře objevuje myšlenka, že 
deskovité podložky jsou častější pro typické středohra-
dištní funerální lokality a v období po konci 9. století 
pomalu ustupují (Hanuliak 2004, obr. 73). 

Dřevěné schránky

Kvadratické tmavé zbarvení zásypu kolem kosterních 
pozůstatků bylo zachyceno ve 30 případech (19,7 % 
hrobů; obr. 19). Tyto obrysy evidujeme jako stopy 
po primárním dutém prostoru, do kterého bylo ulože-
no tělo nebožtíka v čase pohřbu.

Pro tento typ konstrukce jsme se rozhodli používat 
termín schránka, který je nadřazený pojmu rakev. Na se-
verovýchodním předhradí se zachovaly pouze jako tmavě 
probarvené negativy bez náznaků konkrétní konstrukce, 
proto nelze přesně stanovit, zda se jednalo o rakev anebo 
o rámovou konstrukci bednového typu. 

Rámová konstrukce bednového typu byla imobilní 
součástí konstrukčních úprav hrobové jámy a neslouži-
la k transportu nebožtíka (Galuška 1996, obr. 52; Hrubý 
1955a, obr. 4). Zatímco rakev je charakterizována jako 
uzavřená schránka předurčená k přenesení nebožtíka 
na nekropoli a zároveň sloužila jako ochranná schrán-
ka, která se stala součástí pohřbu a také hrobové jámy. 
Indikátorem pro přítomnost rakve jsou také nálezy ko-
vových spojovacích součástek, jako např. hřeby, skoby, 
pásová kování apod., ty však nejsou bezpodmínečným 
ukazatelem.41 Pro použití rakve můžou svědčit i nálezy 
tělesných pozůstatků, které již na první pohled byly 
uloženy ve stísněném prostoru (Hanuliak 2004, 93). 

Na pohřebišti kolem druhého kostela nelze na zákla-
dě dochovaných negativů přesně stanovit typ konstruk-
ce. Je ale pravděpodobné, že se jednalo o kompaktní 
uzavřený prostor kolem těla, chránící ostatky před pří-
mým kontaktem se zemí, který můžeme pojmenovat 
(dřevěná) schránka.

Podle dokumentovaných půdorysů můžeme zhru-
ba rekonstruovat tvar a přibližnou velikost schrá-
nek. Dřevěné konstrukce měly kvadratický tvar. Veli-
kost schránky byla přizpůsobena rozměrům hrobové 
jámy. Délka schránky byla průměrně o 30 cm kratší 
a o 33 cm užší než byl rozměr hrobové jámy. Zachy-
cená výška schránky se pohybovala mezi 10 až 47 cm. 
U juvenilních a dospělých jedinců se plocha obdélní-
kového obrysu schránky pohybovala od 0,8 do 1,6 m2. 
Pro lokality z jihozápadního Slovenska M. Hanuli-
ak uvádí, že rámová konstrukce bednového typu je 
v průměru minimálně o 20 cm kratší a o 30 cm užší 
než rozměry hrobové jámy. Plocha rámu se zde po-
hybuje v intervalu 0,8 až 2,1 m2 (Hanuliak 2004, 89). 
Údaje publikované pro pohřebiště na Slovensku jsou 

poměrně blízko rozměrových údajů obrysů schránek 
na nekropoli kolem druhého kostela. 

Pro plochy obrysů deskových rakví uvádí M. Hanu-
liak (2004, 95) jako nejběžnější rozměr interval mezi 
0,76 m2 až 1,46 m2, což jsou rozměry, které má i běžná 
plocha rámových konstrukcí bednového typu, proto 
bez identifikace určitých konstrukčních prvků nelze 
přesně stanovit, zda se v případě negativů dřevěných 
schránek na pohřebišti kolem rotundy jedná o rakve 
anebo o deskové obložení/bednění, do kterého byl 
mrtvý uložen až na místě pohřbu.

O nemobilní rámovou konstrukci by se snad mohlo 
jednat v případě, kdy se vyskytuje kombinace kamen-
ného obložení obvodu jámy a kvadratických tmavých 
obrysů kolem kostry, kdy kameny mohly být využity 
jako fixace desek rámové konstrukce. Na pohřebišti 
u rotundy byly identifikovány čtyři případy zmiňované 
kombinace.42 Počet a rozložení kamenů symbolického 
obložení u těchto hrobů nedovoluje však jednoznač-
nou interpretaci ve prospěch tohoto typu konstrukce. 

Na pohřebišti byly negativy dřevěných schránek 
identifikovány po celé jeho ploše, na prestižních mís-
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Obr. 19. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s negativem po dřevěné schránce. 
Legenda: A – hrob s negativem po dřevěné schránce, ostatní viz 
obr. 14.

Fig. 19. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with a negative after a wooden case. 
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tech kolem rotundy (skupina hrobů A, B, C), nebo 
také v okrajových skupinách, ležících stratigraficky 
nad původním ohrazením funerálního areálu nebo 
mimo tento ohrazený prostor (např. skupiny hrobů F, 
O, P, U). Jedinou skupinou, kde se negativy dřevěných 
schrán nevyskytovaly, byla skupina R – tedy skupina 
hrobů severně od rotundy, většinou Z–V orientace, 
nad kterými byly evidovány kamenné překryvy. 

Do dřevěných schránek byli ukládáni jedinci všech 
věkových kategorií kromě nejmenších dětí (NB, in-
fans Ia). Tři hroby patřily dětem ve věkové kategorii 
infans Ib43 a tři v kategorii infans II.44 Je zajímavé, že se 
všechny tyto dětské hroby nacházely v severní polovině 
pohřebiště. Prostorová analýza je rozřadila do čtyř růz-
ných skupin (D, F, J, P), které pokrývají relativně starší 
i mladší fáze pohřebiště. Ve čtyřech hrobech s identi-
fikovaným negativem schránky byli pohřbeni juvenilní 
jedinci, u dvou z nich se ale podle antropologických 
posudků jedná již o mladé dospělce.45 

Primární dutý prostor byl dále evidován u 14 
mužských a šest ženských hrobů.46 Hrobové jámy se 
schránkami patřily do kategorie hrobů s vyšší kubatu-
rou. Inventář se nacházel v pěti mužských a ve čtyřech 
ženských hrobech. Většinou šlo o železné nože. Mezi 
výjimečné hroby s výbavou lze zařadit mužský hrob 
H 169 s výskytem ostruh a s upevňovací řemínkovou 
garniturou (tab. 28) a ženský hrob H 143 s kolekcí šesti 
stříbrných náušnic, dvou plechových tepaných pozlace-
ných gombíků a dvou nožů (tab. 21; podrobněji o zmi-
ňovaných artefaktech viz kapitola 8. Hrobové nálezy).

Pro porovnání uvedeme informaci o přítomnosti 
dřevěných schránek na pohřebišti kolem prvního kos-
tela v areálu Velmožského dvorce. V katalogu pohřebi-
ště F. Kalousek (1971) evidoval 29 hrobů s pravděpo-
dobným použitím dřevěné rakve/schránky, což tvoří 
cca 7 % z celkového počtu hrobů. Ani zde netvořily 
hroby s rakvemi (schránkami) oddělené struktury. Na-
cházely se jak v rámci staršího, tak v rámci mladšího 
ohrazení, dva hroby (H 243, H 296) superponovaly 
mladší palisádový žlab a jeden hrob (H 217) se nachá-
zel SZ od kostela, mimo palisádové ohrazení dvorce. 
V skupinách hrobů podél vstupu do dvorce, podle zá-
znamů v katalogu, dřevěné schránky absentují.

Podle antropologického určení bylo v hrobech s po-
zůstatky dřevěných schrán pohřbeno 13 mužů, 11 žen 
a 5 dětí. Téměř všechny hroby byly vybaveny hrobo-
vým inventářem, bez výbavy bylo pouze šest hrobů. 
Mezi tyto hroby s inventářem patří například dva hro-
by s meči (H 65, H 174), hroby s ostruhami (H 24, 
H 86, H 106, H 269, H 280, H 296), s náušnicemi 
z drahých kovů (H 38, H 63, H 96, H 134, H 158) 
anebo s náhrdelníkem z drobných skleněných korálků 
a bronzovým řetízkem (H 1) (Kalousek 1971). Hroby 
s dřevěnými schránkami lze tedy spojovat s pohřby 
společensky významných jedinců v relativně starších 
i mladších fázích trvání pohřebiště. 

Na závěr kapitoly o úpravách hrobových jam na po-
hřebišti kolem rotundy lze říci, že dřevěné a kamen-
né druhy úprav hrobových jam se kombinují jen oje-
diněle. Celkově bylo evidováno sedm hrobů. Do této 
množiny byly zahrnuty i hroby s negativem po dřevěné 
schránce. Pokud bychom tyto hroby vyloučili,47 pak 
nám zůstanou pouze tři hroby, kde byly zaznamenány 
kombinace: kamenné obložení obvodu hrobové jámy 
/ dřevěná podložka (dvakrát) a kamenný překryv hro-
bu / dřevěná podložka (jedenkrát). Jedná se o hroby 
H 126, H 176 a H 191. Dětský hrob H 176 byl umístěn 
v interiéru rotundy. Ostatní dva hroby se nacházely 
na okrajích funerálního okrsku původně vymezeného 
ohrazením. H 126 však tento žlab po ohrazení super-
ponoval a H 191 patří ke skupině hrobů (skupina I), 
která převrstvuje dvě jiné řady relativně starších hrobů. 

Na pohřebišti kolem druhého kostela lze tedy pozo-
rovat v úpravě hrobových jam trend s chronologickým 
a možná i kulturně-společenským potenciálem. Dřevě-
né podložky se většinou vykytují v hrobech navázaných 
na nejbližší prostor rotundy, i když ne bezvýhradně 
(H 192, H 195). Hroby s kamenným obložením jsou 
po pohřebišti rozloženy homogenněji, častěji však po-
krývají i prostor v relativně mladších skupinách hrobů. 
Kamenné překryvy se téměř výhradně seskupují severně 
od rotundy, jejich kombinace s jiným typem konstrukce 
je ojedinělá, a pokud se vyskytne, pak je to opět jiný 
typ kamenné konstrukce (šestkrát kamenné obložení). 

Velmi podobná tendence byla zaznamenána i na po-
hřebištích v Lumbeho zahradě na Pražském hradě, 
Na Libici, v Brandýsku (Frolík a kol. 2014, 31; Kytlicová 
1968, 230–231; Mařík 2009, 118, 121). 

6.3 Poloha zemřelých

Na pohřebišti u druhého kostela na severovýchodním 
předhradí dominuje standardní uložení mrtvých do hro-
bu, a to poloha naznak s horními končetinami podél 
těla a s nataženými dolními končetinami (včetně odchy-
lek; 129 jedinců). Mezi odchylky, které jsou tolerovány 
v rámci definice standardní polohy, patří pokrčení kon-
četiny v lokti, různé varianty uložení rukou v prostoru 
pánve či břicha anebo mírné pokrčení v kolenou a různé 
nasměrování nohou u dolních končetin (Dostál 1966, 
27; Hanuliak 2004, 101–104, obr. 104; Hrubý 1955a, 
78–80; Macháček 2010, 339–340; Pleterski – Belak 2002, 
291; Ungerman 2007b, 57–59).

Ve dvou případech bylo tělo nebožtíka do hrobu 
uloženo v nestandardní poloze. Žena z H 84, umís-
těného severně od kostela, ležela na pravém boku 
s mírně pokrčenými dolními končetinami. Asi 16,4 m 
jihozápadně od středu rotundy byl pod destrukcí po-
vrchové obytné stavby nalezen pohřeb ženy ve skrče-
né poloze (H 97). Silně skrčený skelet ležel na pravém 
boku, hlavou orientován na JV, obličejem k severu. Je 
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velmi pravděpodobné, že tento pohřeb neměl přímou 
souvislost s kostelním pohřebištěm, takže v areálu po-
hřebiště máme v atypické poloze v podstatě doložený 
pouze jeden případ.

U 17 jedinců nebylo možné původní polohu stano-
vit. Jednalo se vždy o děti, které byly většinou velmi 
mělce zahloubeny (fetus 1x, NB 1x, infans Ia 9x, infans 
Ib 5x, infans II 1x). Důvodem problematické až ne-
možné identifikace primárního uložení je jejich naru-
šení dalšími zásahy v průběhu věků (narušení mladším 
hrobem, rabování kamene z destrukce kostela, recent-
ní stavební činnosti apod.), a také tendence k totální 
dekompozici kosterního materiálu u dětských skeletů. 

U šesti hrobů bylo identifikováno sekundární ulo-
žení skeletu v době, kdy měkké tkáně již byly dekom-
ponovány a došlo k rozvolnění kloubních spojení,48 
tyto hroby byly označeny jako sklady kostí (H 74, H 85, 
H 121, H 131, H 149, H 191).

6.3.1  Standardní poloha naznak 
s nataženými končetinami

Ve standardní poloze bylo evidováno celkem 129 
skeletů, což činí cca 84 % z celkového počtu číslo-
vaných jedinců. V této skupině hrobů převládala 
orientace JZ–SV, která je pro Pohansko signifikant-
ní a v tomto směru byly orientovány i obě sakrál-
ní stavby (viz kapitola 5. Rozsah pohřebiště – jeho 
ohraničení a původní povrch). Hlavou k jihozápadu 
bylo uloženo 91 pohřbů a 42 % z nich bylo opatře-
no hrobovou výbavou. Děti a juvenilní jedinci tvořili 
většinu (40/12). Dospělých osob bylo takto uloženo 
39 (23 mužů a 16 žen). Druhou skupinu představují 
hroby s orientací Z–V s drobnými odchylkami smě-
rem k jihu či severu. Celkem bylo takto pohřbeno 32 
osob, z toho 23 dětí, 6 mužů a 3 ženy. Hrobový in-
ventář byl evidován v osmi hrobech (25 %). Posled-
ní orientací zaznamenanou u standardně uložených 
nebožtíků je opozitní orientace SZ–JV. Pohřbeno tak 
bylo šest jedinců49 – dvě děti, jeden muž a tři ženy, vý-
bavu obsahoval pouze jeden ženský hrob (železný nůž 
v zbytcích dřevěné pochvy). Dva hroby se nacházely 
na jihozápadním okraji pohřebiště, jeden jižně od ro-
tundy, z vnitřní strany ohrazení funerálního areálu, 
jeden hrob byl vyhlouben blízko zdi kostela na jeho 
jižní straně, jeden hrob byl situován za apsidou a po-
slední jáma se nacházela severozápadně od kostela, již 
mimo původní ohrazení pohřebiště. 

Pozice horních končetin

Ze 129 jedinců pohřbených v poloze naznak je zhru-
ba 40 % uloženo s horními končetinami nataženými  
podél trupu, u 39 % není možné jednoznačné určení 

polohy jedné nebo obou končetin a zbytek tvoří po-
hřby s rukami uloženými v oblasti pánve. 

Natažení horních končetin přes pánev nebo jejich 
pokrčení směrem k tělu a s uložením rukou do pro-
storu pánve bylo evidováno u pravé končetiny 21krát 
a u levé 12krát50 (text. tab. 5; obr. 20):

Horní končetina pravá levá
Natažená, přes pánev 9 7
Ohnutá mírně/do pravého úhlu k tělu 12 5

Textová tabulka 5: Přehled výskytu ohnuté nebo pokrčené 
pravé a levé horní končetiny.

Celkově se tedy ruce na/v pánvi objevily u 27 po-
hřbů, což je zhruba 21 % ze všech hrobů, kde byla 
identifikována poloha naznak. Končetiny byly buď 
natažené s rukama na pánvi, nebo mírně pokrčené 
v lokti s rukama v pánvi, pouze jedinec z hrobu H 66 
měl levou horní končetinu pokrčenou v pravém úhlu 
a jedinec z H 189 zase téměř v pravém úhlu pokrčenou 
pravou končetinu, kdy v obou případech distální konec  
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Obr. 20. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s lokalizací koster s pokrčenou horní končetinou do prostoru 
pánve. Legenda: A – hrob s kostrou s pokrčenou horní 
končetinou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 20. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
locations of skeletons with the upper limb bent to rest in the 
pelvis. 
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rádia a ulny ležely přes lumbální obratle. Jenom v šesti 
případech se podařilo identifikovat kosti obou rukou 
na pánvi nebo v prostoru klína: H 125, H 145, H 162, 
H 166, H 168, H 173 (čtyři muži, jedna žena a jeden 
juvenilní jedinec).

Ve skupině se obecně nacházelo víc mužů než žen 
a dětí dohromady (celkem 17 mužů, šest žen, tři juvenil-
ní jedinci a jedno dítě infans Ib). Dominovala orientace 
JZ–SV, pouze jeden ženský a dva mužské hroby byly 
orientovány hlavou na západ (jihozápadozápad) a jeden 
pohřeb muže měl opačnou orientaci tedy SZ–JV. Milo-
dary byly evidovány v devíti hrobech (šest mužských, dva 
ženské a jeden dětský hrob). U mužů se jednalo o hroby 
s jezdeckou výstrojí (H 92, H 16851 a H 169), hrob v in-
teriéru s raritní rukojetí z bronzu (H 166) a dva hroby 
s noži situované na prestižním místě – jihovýchodně, 
v blízkosti stavby (H 87, H 88). Ženské hroby s milodary 
byly na rozdíl mužských vyhloubeny severně od kostela. 
H 134 obsahoval olověný křížek a H 108 bronzovou 
náušnici podunajského typu a zbytky po náhrdelníku 
(dva skleněné korálky a fragment fosilizované ulity). 
Dětský hrob H 55, nacházející se na jihovýchodním 
okraji nekropole, byl vybaven kvalitně zpracovanou 
nádobou s kolmo prožlabeným okrajem a hřebenovou 
výzdobou v podobě pásu mezi dvěma vlnicemi, které 
ho řadí do tzv. mikulčického okruhu. 

Hroby s odchylkami v poloze horních končetin se 
vyskytly téměř u každé vytyčené skupiny hrobů (viz ka-
pitola 10. Prostorová struktura pohřebiště. Vztah hro-
bů a kostela).52 Evidovány jsou jak v interiéru kostela 
(H 166), tak v blízkosti stavby na místech vyhrazených 
pro nejdůležitější členy komunity (např. H 87, H 88, 
H 162, H 61). Hroby s rukama v pánvi se vyskytovaly 
i u jedinců pohřbených mimo původní ohrazení hřbi-
tova (H 54, H 55, H 66, H 112, H 134) nebo u pohřbu 
odlišné orientace, než byla ta většinová (H 110 – ori-
entován hlavou k SZ). Na základě spektra předmětů 
z hrobové výbavy i prostorového rozmístění hrobo-
vých jam lze tedy předpokládat, že uložení nebožtíka 
s jednou nebo oběma rukama v prostoru pánve bylo 
fenoménem vyskytujícím se po celou dobu fungování 
nekropole.

Na pohřebišti u prvního kostela ve Velmožském dvorci 
se umístění rukou do prostoru pánve objevilo u zhruba 
16 % hrobů, výrazně zde dominují muži, což zrcadlí 
i celkovou situaci na pohřebišti, kde bylo antropolo-
gicky určeno 145 mužů a 78 žen (Drozdová 2005b, 27). 
U mužských pohřbů evidujeme ruce v na/v pánvi u 44 
jedinců, u žen u 17 jedinců a pouze u 5 dětí. Toto uložení 
převažuje u levé horní končetiny, na rozdíl od pohřbů 
u druhého kostela. Hrobový inventář se vyskytl u cca 
58 % hrobů (27x u mužů, 8x u žen a 3x u dětí).

Uložení levé ruky do prostoru pánve bylo preferová-
no i u pohřbů z jižního předhradí hradiska Pohansko. 
Evidováno je u 12,4 % pohřbů. Vyskytovalo se častě-
ji u žen, což je opět v souladu s výsledky antropolo-

gických analýz, pohlaví bylo určeno u 53 žen a u 30 
mužů (Přichystalová 2011b, 55, 82–83). Uvnitř hradiska, 
na poloze Lesní školka, zjišťujeme podobnou situaci 
jako na jižním předhradí, tj. preferenci pokrčení levé 
horní končetiny před pravou a vyšší podíl výskytu ulo-
žení rukou v klíně u ženských jedinců (Macháček 2010, 
339–341; Přichystalová 2011b, 83).

Velmi analogická zjištění byla učiněna i při výzku-
mu dalších nekropolí raného středověku, situovaných 
v blízkosti sakrálních staveb i na tzv. venkovských po-
hřebištích z 9. a 10. století.53 Procento nebožtíků ulože-
ných v poloze naznak s rukama složenýma na pánvi se 
pohybuje v intervalu od 5 do 25 %, nejčastěji však mezi 
8 až 15 %. To znamená, že se nejedná o zvyk okrajo-
vý, ale nelze ho zařadit ani mezi způsoby běžně užíva-
né. Na jednotlivých lokalitách se střídá upřednostnění 
levé či pravé horní končetiny s pozicí rukou v prostoru 
pánve. Častější umístění levé ruky v klíně je evidováno 
např. v Mikulčicích u 6. kostela nebo v Dolních Věs-
tonicích. Pravá ruka na/v pánvi se častěji vyskytova-
la např. na pohřebišti kolem kostela ve Starém Městě 
– Na Valách, v Lumbeho zahradě, ve Veľkém Grobu, 
v Čakajovcích nebo v Gars – Thunau Obere Holzwiese. 
Někde převažují muži, někde ženy, pravidelně se však 
opakuje, že nejmenší skupinu takto uložených mrtvých 
vždy tvoří děti (Chropovský 1957, 193; Dostál 1966, 26; 
Frolík a kol. 2014, 36, 112–114; Hanuliak 2004, 101–
103; Hrubý 1955a, 78; Nowotny 2011, 39–40; Přichystalo-
vá 2011b, 82–83; Profantová v tisku, 43, 143; Profantová 
– Kavánová 2003, 47; Rejholcová 1995, 14; Ungerman 
2007b, 58–59).

Interpretace sledovaného jevu není jednoznačná. 
Posunutí předloktí směrem od těla či k tělu může být 
způsobeno tlením měkkých tkání a rozvolňováním 
kloubních spojení, tafonomickými procesy při zaplňo-
vání dutých prostor, bioturbacemi, sekundárními zása-
hy do pohřbu atd. 

Záměrné ukládání rukou do oblasti pánve lze bez 
pochybností doložit u dobře dochovaných skeletů. 
Tento fenomén je doložitelný již na pozdně římských 
provinciálních pohřebištích, kde křesťanství bylo při-
jato za oficiální náboženství, jako bylo např. Noricum 
s městy Lentium – dnešní Linz, nebo Lauriacum – 
dnešní Lorch (Kloiber 1957, 1962; Ruprechtsberger 1999). 
Ze Slovinska je známé pohřebiště z 6. a 7. století, kde 
převažuje uložení rukou do klína nad prostým nataže-
ním podél těla (Bavec 2003, 326). Je tedy pravděpodob-
né, že jednou z cest, kudy tento pohřební zvyk mohl 
přijít na naše území (stejně jako používání kamene 
k úpravě hrobových jam), je šíření křesťanství z území 
římských provincií na jihozápadě, jihu a jihovýchodě 
Evropy (Macháček 2010, 339–340). Šíření zvyku ukládá-
ní nebožtíků do hrobu s rukama v/na pánvi (zejména 
v extrémních polohách v pravém či ostrém úhlu pokr-
čených horních končetin) je také dáváno do souvislosti 
s příchodem nomádských komunit vedených starými 
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Maďary. Častější výskyt takto uložených horních kon-
četin se objevuje na území Slovenska na nekropolích 
s předpokládaným společným pohřbíváním slovan-
ského i nomádského etnika, např. Bešeňov, Trnovec 
nad Váhom – Horný Jatov (Hanuliak 1992; Nevizánsky 
1979), nebo na pohřebištích připisovaných neslovan-
skému obyvatelstvu, např. Dolný Peter II, Malé Kosi-
hy, Hurbanovo – Bohatá (Dušek 1964; Hanuliak 1994, 
2004, 101–103; Rejholcová 1976).

Fenomén uložení rukou v klíně je pravděpodobně 
odrazem různých činitelů, které utvářely pohřební ha-
bitus raného středověku, a jsou v něm reflektovány ná-
boženské, společensko-kulturní a možná i sociální ele-
menty (Boddington 1996, 35; Hanuliak 2004, 101–103; 
Macháček 2010, 340–343; Nowotny 2011, 39–40).

Pozice dolních končetin

Uložení dolních končetin je v rámci raně středověkého 
pohřebního ritu mnohem stabilnější a intencionální 
odchylky se objevují pouze ojediněle. V poloze naznak 
byly dolní končetiny v natažené poloze evidovány u 96 
jedinců (cca 74 %). Neurčitelná pozice jedné nebo 
obou dolních končetin se objevila u 18 pohřbů a v 15 
případech byla zaznamenána jiná než rovnoběžná na-
tažená pozice (12 %):

Dolní končetina pravá levá
natažená, nohy stočeny vpravo 1 1
natažená, mírně rozkročená 1 1
natažená, sbíhající se ke kotníkům 2 2
ohnutá do tupého úhlu vlevo 2 3
ohnutá do tupého úhlu vpravo 5 3

Textová tabulka 6: Přehled výskytu jiné než paralelně natažené 
pozice levé a pravé dolní končetiny.

Odchylka od standardní pozice dolních končetin 
byla identifikována pětkrát u pravé, čtyřikrát u levé 
a šestkrát u obou končetin (text. tab. 6).54 Mírné roz-
kročení, pokrčení kolen, stočení nohou na pravou či 
levou stranu může být důsledkem rozkladných a tafo-
nomických procesů či bioturbací, proto je někdy složi-
té stanovit míru intencionality odkryté polohy dolních 
končetin pohřbeného jedince. U malých dětí je mírné 
pokrčení dolních končetin dané přirozenou fyziogno-
mií dětského těla. 

Na pohřebišti kolem rotundy lze záměrné pokrče-
ní v kolenou předpokládat pouze u tří jedinců, a to 
u dětského pohřbu H 152 a u dvou mužských pohřbů 
H 173 a H 184.

Hrob dítěte H 152 ve věkové kategorii infans II se 
nacházel cca 2 m severozápadně od zdi kostela. Hrobo-
vá jáma byla opatřena úplným kamenným obložením 
o rozměrech 138 × 60 × 20 cm (tab. 109:4). Obložení 
jámy bylo vůči délce těla kratší, takže bylo nutné upra-

vit polohu zemřelého dítěte tak, aby se do připravené-
ho hrobu vešlo, což mělo za následek mírné pokrčení 
dolních končetin v kolenou a jejich vytočení k pravé 
stěně hrobové jámy.

U mužských hrobů H 173 a H 184 (tab. 118:5, 123:2) 
došlo k odchylce v uložení dolních končetin vlivem 
zdravotního stavu. Muž z H 173 měl patrně nehybný 
pravý kolenní kloub, a tak byla pravá dolní končetina 
mírně ohnutá směrem vpravo, v místě kotníků se nohy 
křížily, pravé chodidlo leželo nad levým. Je zajímavé, 
že obě horní končetiny jedince H 173 ležely natažené 
přes kyčelní kloub a kosti rukou spočívaly na stehen-
ních kostech nebo mezi nimi. 

Mužský hrob H 184 ležel těsně u kostela, na jeho 
jihozápadní straně. Mladému muži chyběla spodní část 
levého bérce a noha. Konce kostí nesly stopy po trau-
matu a také levý kolenní kloub byl zřejmě již za života 
jedince poškozen, což způsobilo mírné ohnutí levé dol-
ní končetiny směrem k levé stěně hrobu.

Všechny tři případy záměrného pokrčení dolních 
končetin není možné spojovat se zvláštními pohřební-
mi praktikami. Naopak, jejich důvody byly zřejmě zcela 
prozaické – malá hrobová jáma a nedobrý zdravotní 
stav pohřbených.

6.3.2 Nestandardní polohy

Na pohřebišti u druhého kostela byly objeveny pouze 
dva hroby, které můžeme označit jako pohřby v nestan-
dardní poloze. Jedná se o hroby H 84 a H 97 (tab. 84:1, 
88:5). V obou byly pochovány ženy ve věkové kategorii 
middle adult, obě byly pohřbeny do mělké hrobové 
jámy, bez hrobového inventáře. 

Žena z H 84 byla pohřbena částečně na pravém 
boku s flektovanými dolními končetinami v kolenním 
kloubu (obr. 21A). Poloze na pravém boku odpovídala 
také poloha lebky, krčního úseku páteře, uložení hor-
ních končetin, poloha pánve a poloha dolních konče-
tin. Naopak poloha páteře odpovídala spíš pohřbení 
na zádech. Horní končetiny byly částečně pokrčené 
a ruce směřují do pánevní oblasti – pravá ruka byla 
pod pravou pánevní kostí a levá spočívala na ní. Ne-
standardní polohu ženy mohly způsobit zdravotní po-
tíže. Antropologická analýza skeletu prokázala zranění 
na zadní straně diafýzy levého femuru, které mohlo 
způsobit strnutí v poloze, ve které byla žena pohřbena. 
Výsledky výzkumu budou brzo publikovány.

Nad hrobem ženy z H 84 byl umístěn kamenný pře-
kryv, který dosahoval pochůzného horizontu v době 
raného středověku (viz kapitola 6.2. Úpravy hrobových 
jam). Tyto kamenné překryvy jsou časté ve skupině 
hrobů R, do které hrob H 84 patřil (viz kapitola 10. 
Prostorová struktura pohřebiště. Vztah hrobů a koste-
la). Skupina se nacházela severně od rotundy. Hroby 
byly orientovány hlavou k západu a podle prostoro-



45

6. Pohřební ritus a všeobecná charakteristika pohřebiště

vé analýzy a rozboru úprav hrobových jam a skladby 
hrobového inventáře je možné zařadit celou skupinu 
do nejmladší fáze fungování pohřebiště. Samotný hrob 
H 84 nebyl umístěn mimo funerální areál, naopak byl 
zařazen do jeho struktury. 

Analogický hrob pochází z pohřebiště od prvního 
kostela. Jedná se o ženský hrob H 189, nacházející se 
cca 6 m jihovýchodně od lodi kostela (Kalousek 1971, 
119–120, obr. 189). Hrobová jáma byla poměrně pro-
storná a hluboká (205 × 108 × 116 cm). Skelet byl orien-
tován ve směru JZ–SV. Mrtvá byla uložena na levý bok 
s mírně pokrčenými dolními končetinami. Kosti horních 
končetin byly dislokovány, ale lze předpokládat, že ruce 
mohly být složeny v pánevní oblasti. H 189 převrstvoval 
starší a ještě hlubší hrob muže H 193, který byl vybaven 
luxusní garniturou podkolenního vázání (Kalousek 1971, 
121, obr. 193).

Další dva jedinci uloženi na levém boku s pokrčený-
mi dolními končetinami byli objeveni cca 38 m seve-
rovýchodně od apsidy prvního kostela. Hroby se na-
cházely v malé skupince šesti hrobů,55 které s velkou 
pravděpodobností již nelze řadit do struktury kostel-
ního hřbitova (Kalousek 1971, 215–216, obr. 404, 405). 

V hrobech byly uloženy starší ženy. H 404 byl orien-
tován JZ–SV a H 405 na JV–SZ. Hrob 404 obsahoval 
nádobu točenou na kruhu, zdobenou na horní výduti 
šroubovicí. Ve skupince byly dále evidovány tři dětské 
hroby se čtyřmi jedinci (H 129, H 400, H 401a, b)56 
a další hrob ženy (H 406) s horními končetinami slo-
ženými na hrudi (pravá) a v krajině pánevní (levá). 

Kostry uložené na pravém či levém boku dale-
ko od centra pohřebiště, které V. Hrubý (1955a, 79)  
považoval za nejmladší vyhloubené hroby, se objevily 
i na kostelním hřbitově ve Starém Městě – Na Valách. 

Druhým případem nestandardního uložení z areálu 
pohřebiště u rotundy je pohřeb H 97, u kterého jsou 
však pochybnosti, zda ho zařadit do struktury pohřebi-
ště (obr. 21B). Nacházel se na jihozápadním okraji fu-
nerálního areálu. V okruhu 2,5 až 3,5 m na Z, S a V ne-
byly vyhloubeny žádné hroby a směrem na J od H 97 
hroby úplně chybí. 

Do mělkého hrobu, nad kterým se nacházela de-
strukce povrchového sídlištního objektu, byla pohřbe-
na žena v extrémně skrčené poloze na pravém boku. 
Kosti byly značně dislokované, proto není možné spo-

°

0 5 10 m
A
B

F
G

H
I

A B

Obr. 21. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán s lokalizací koster s neregulérním uložením těla. A) Pokrčená poloha 
na pravém boku; B) Skrčená poloha na pravém boku. Legenda: A – hroby s neregulérním uložením těla, ostatní viz obr. 14.

Fig. 21. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with locations of skeletons with non-standard interment of the corpse.  
A) Flexed position on the right side; B) Crouched position on the right side.
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lehlivě odhadnout původní polohu končetin, pouze 
u levé horní končetiny můžeme říct, že byla patrně 
ohnutá v ostrém úhlu, s předloktím před obličejem. 

Na severovýchodním předhradí byl v roce 2013 ob-
jeven další pohřeb ve skrčené poloze, bez inventáře.57 
Nacházel se cca 23 m jihovýchodně od H 97 a byl si-
tuován do rohu základového žlabu po ohrazení proza-
tím nespecifikovaného prostoru. Z průběhu ohrazení 
byl prozkoumán S roh a části severozápadní a severo-
východní stěny. Podle radiokarbonového datování byl 
jedinec pod nárožím ohrazení pohřben někdy na kon-
ci 9. anebo v průběhu 10. století. Pravděpodobně se 
jedná o základovou oběť. Je tedy nasnadě interpretovat 
H 97 stejným způsobem, i když s jistou dávkou obe-
zřetnosti.

Na pohřebišti u prvního kostela nebyl hrob skrčence 
lokalizován. V areálu hradiska a také na obou před-
hradích však byly hroby jedinců ve skrčené poloze evi-
dovány, celkem jich bylo prozatím prozkoumáno 20,58 
nacházely se na malých disperzních pohřebištích, situ-
ovaných v rámci sídlištních areálů i osamoceně. Skr-
čenci byli pohřbeni v regulérních hrobových jámách 
i do zásypů objektů. Na Pohansku evidujeme cca 4 % 
nestandardních pohřbů z celkového počtu dosud od-
krytých kostrových hrobů (Dostál 1970a, obr. 4, 1982b, 
obr. 2, 5, 8, 13; Přichystalová 2011b, 83–88). 

Velmi podobné procentuální zastoupení pohřbů 
v nestandardních polohách se objevuje i na jiných sou-
dobých lokalitách. Pro území jihozápadního Slovenska 
uvádí M. Hanuliak (2004, 104) 6,5 % neregulérních 
pohřbů z celého zpracovávaného souboru 243 lokalit. 
Na pohřebišti kolem 6. kostela v Mikulčicích se pohy-
buje počet jedinců v nestandardní poloze kolem 3,5 %, 
stejně tak v Dolních Věstonicích (Profantová – Kavá-
nová 2003, 48; Ungerman 2007b, 60). Na pohřebišti 
u Budče v poloze Na Týnici je procento výrazně od-
lišných uložení od standardní polohy naznak s nata-
ženými končetinami poměrně vysoké, pohybuje se až 
kolem 13 % (Štefan – Krutina 2009, 170).

Mnohem více se tyto hroby nacházejí na nekostel-
ních pohřebištích. Je to zřejmě způsobeno vyšší or-
ganizací a kontrolou pohřebních pravidel ze strany 
křesťanského kléru, i když dodržování přísných regulí 
pro křesťanský pohřební ritus ještě v této době nebylo 
zdaleka uplatňováno. Podle současného převládajícího 
názoru v odborné literatuře tyto hroby patřily buď je-
dincům stigmatizovaným (negativně nebo pozitivně) 
nebo ostrakizovaným, jedincům zemřelým neobvyklým 
způsobem či cizincům. Vyšší výskyt nestandardních po-
hřbů na lokalitě pravděpodobně zrcadlí etnickou, ná-
boženskou a možná i sociální nehomogenitu dané ko-
munity (Hanuliak 2004, 110–111; Macháček 2010, 342; 
Přichystalová 2011b, 88; Unger 2006, 143–177).

6.3.3 Sekundární pohřby – tzv. sklady kostí

V průběhu výzkumu nekropole byly objeveny pietně 
uložené lidské kosti, uložené bez anatomického po-
řádku, které původně pocházely z hrobů narušených 
mladším pohřbem. Jedná se o sekundární pohřby 
lidských ostatků. Na pohřebišti bylo identifikováno 
celkem sedm takových situací (obr. 15, 22), ale pouze 
u pěti z nich můžeme mluvit o záměrném sekundár-
ním pohřbu (H 74, H 85, H 121, H 132, H 149). U dal-
ších dvou případů je jednalo o shrnutí kostí staršího 
pohřbu na stranu hrobové jámy, která byla využita pro 
nový pohřeb (H 191), a o využití kostí z porušeného 
staršího hrobu pro úpravu/obložení hrobové jámy no-
vého pohřbu (H 164, porušený hrob byl H 174). 

Sklad kostí H 74 (tab. 39, 79:3, 4)
Hrob H 74 se nacházel vtěsnaný mezi hroby H 87 

a H 88 jihozápadně od zdi kostela (skupina hrobů B). 
Dlouhé kosti přemístěného jedince přesahovaly přes 
horní hranu delší severozápadní stěny hrobu H 87 
a přes delší jihovýchodní stěnu hrobu H 88. Výkop pro 
sklad kostí se rýsoval velmi nejasně. Hrob se nachá-
zel hned pod destrukcí kostela a rozeznat zásyp měl-
ce zahloubené jámy šlo jen velmi těžce. Sekundární 
pohřeb obsahoval kosti poměrně vysokého mladého 
muže (168 cm). Kostra nebyla kompletní, zcela chyběly 
kosti horních končetin a hrudníku. Je možné, že část 
kostí nebyla přenesena do místa druhotného pochová-
ní, např. z důvodu značné dekompozice horní poloviny 
skeletu. Podle umístění skladu kostí je možné se do-
mnívat, že původní hrob jedince z H 74 ležel v místech 
hrobové jámy H 87, H 88 nebo možná H 72.

Sklady kostí H 85 a H 149 (tab. 22, 40, 84:2, 107:5)
Asi 50 cm severozápadně od skladu kostí H 74 se na-

cházel další sekundární pohřeb – H 85. Hrob se zahlu-
boval do výplně hrobové jámy H 88. Jáma pro uložení 
kostí nebyla identifikována. Několik cm nad lebkou 
a levou stranou hrudníku jedince z H 88 ležely bez jas-
ných anatomických souvislostí kosti dolních končetin 
a jedno žebro dítěte ve věkové kategorii infans II.

Zhruba o dalších 50 cm severozápadně od skladu 
kostí H 85 byl objeven další pohřeb v sekundární po-
loze – H 149. Na jižní straně byl porušen základovým 
žlabem recentní stavby. H 149 se nacházel nad hrobem 
154, porušoval jeho delší jihovýchodní stěnu a zčásti 
ležel nad pravou stranou hrudního koše ženy pohřbe-
né v H 154. Sklad kostí obsahoval zlomky lebky, kosti 
hrudního koše, obratle a dlouhé kosti horních konče-
tin. Ostatky patřily dítěti (infans II).

To znamená, že obsah skladů kostí H 85 a 149 po-
zůstával z kostí dítěte stejné věkové kategorie, které se 
vzájemně doplňovaly, a lze z nich sestrojit téměř úplný 
skelet. Vzdálenost mezi oběma hroby je pouze 50 cm. 
Což vede k domněnce, že jde o jednoho jedince roz-
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děleného do dvou sekundárních pohřbů. Tato situace 
mohla vzniknout postupným narušením primárního ulo-
žení, kdy byla nejprve narušena horní část kostry a pak 
spodní (pořadí nelze stanovit). K narušení zřejmě došlo 
při hloubení hrobových jam pro hroby H 154 a H 88.

Sklad kostí H 121 (tab. 16, 97:6)
Další druhotné uložení ostatků z porušeného hrobu 

je situováno na jihovýchodním okraji pohřebiště (sku-
pina hrobů U). Výzkum v této části plochy probíhal 
od roku 2008 a místo zůstalo otevřené až do ukončení 
výzkumu druhého kostela a pohřebiště, tedy do roku 
2012. V roce 2010 se mezi hroby H 52 a H 55 (prozkou-
manými v roce 2008) objevil obrys zásypu dalšího hro-
bu, který byl označen H 121. Jihovýchodní delší stěna 
výkopu H 121 se těsně přimykala k delší severozápadní 
stěně H 52. Mělká hrobová jáma obsahovala téměř celý 
skelet dítěte ve věkové kategorii infans II: lebku, spod-
ní čelist, žebra, obratle, dlouhé kosti horních a části 
dolních končetin. Na pravé straně lebky se nacházel 
zlomek oblouku jednoduché bronzové náušnice a pod 
žebrem umístěným za lebkou byl objeven slepenec mi-
nimálně šesti jednoduchých bronzových náušnic podu-
najského typu (tab. 58:8, 10). 

Primární pohřeb jedince z H 121 byl patrně narušen 
výkopem hrobové jámy pro ženu H 52. Tento hrob svou 
severovýchodní části zcela porušil hrob H 57, kde bylo 
pochováno dítě (infans II), a v místě primárního uložení 
zůstaly pouze část pánve a dlouhá kost jedné z dolních 
končetin. Opět se zde doplňuje obsah dvou funerálních 
objektů: H 57 a H 121. Je tedy pravděpodobné, že kosti 
z poničeného hrobu H 57 byly pietně uloženy do druhot-
né polohy hned vedle nově vyhloubeného hrobu H 52. 

Sklad kostí H 131 (tab. 45, 101:2)
Poslední regulérní sekundární pohřeb objevený 

na pohřebišti byl nalezen v prostoru hned za apsidou 
rotundy. Sklad kostí byl zahlouben do zásypu hrobu 
H 132 a obsahoval části postkraniálního skeletu mla-
dé ženy, která byla původně pohřbena právě v hrobě 
H 132. In situ v primární poloze zůstala pouze lebka 
s dolní čelistí, první žebra, klíční kosti a krční obratle 
(tab. 101:3, 4). Ženský hrob H 132 byl téměř celý zni-
čen výkopem hrobové jámy pro muže z H 133 (tab. 
101:5). Kosti z porušeného skeletu pak byly uloženy 
do zásypu neporušené části původního hrobu. 

Sklad kostí H 191 (tab. 53, 127, 128)
V případě H 191 se nejedná o samostatný sekundár-

ní pohřeb, ale o tzv. dodatečný pohřeb, kdy je do jedné 
hrobové jámy po uplynutí jistého času umístěn ve stej-
né úrovni další pohřeb (Lüdemann 1994). 

H 191 se nacházel v severozápadní části pohřebiště 
a jeho delší severozápadní stěna pravděpodobně ko-
pírovala průběh ohrazení pohřebiště. Hrob se tedy 
nacházel v rámci původně vytyčeného prostoru fune-

rálního areálu kolem kostela. V hrobě byly pohřbeni 
dva jedinci. Starší pohřeb patřil poměrně vysokému 
staršímu muži (172 cm). Kostra 191,1 byla disloková-
na a uložena podél pravé strany juvenilního jedince 
H 191,2. Část kostí se nacházela také v zásypu hrobové 
jámy v úrovni nad kostrou mladšího pohřbu (např. leb-
ka, krční obratle, klíční kost; žebra atd.).

Podobný dodatečný pohřeb známe i z další polohy 
na Pohansku. Jedná se o polohu Velmožský dvorec, 
kde bylo v jihovýchodní části, již mimo prostor ohraze-
ný palisádou , prozkoumáno malé pohřebiště, označe-
né jako Pohřebiště II (Dostál 1975, obr. 34, 335–336). 
V hrobové jámě H 8/PII byla původně pohřbena žena. 
Při ukládání mladšího pohřbu byly kosti ženského je-
dince shrnuty k levé noze muže. 

Sklad kostí v hrobě H 164 (tab. 114:1, 2, 119:5)
Případ sekundárního uložení kostí v hrobě H 164 je 

naprosto unikátní. Ve skutečnosti se jedná o upotře-
bení kosterního materiálu z porušeného staršího hro-
bu H 174 k úpravě hrobové jámy dítěte H 164. Mladší 
hrob H 164 byl vyhlouben v šířce staršího hrobu H 174 
a úplně poničil celou severovýchodní polovinu starší 

Obr. 22. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením sekundárních pohřbů. Legenda: A – sekundární 
pohřeb, ostatní viz obr. 14.

Fig. 22. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked secondary burials. 
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hrobové jámy. In situ zůstala horní polovina těla včetně 
pánve, kosti rukou a dolní končetiny byly mladším zá-
sahem přemístěny. Malé dítě (infans Ib) bylo v daném 
místě pohřbeno patrně záměrně. Z dislokovaných částí 
kostry muže bylo postaveno symbolické obložení hro-
bové jámy, které bylo doplněno i kamenem. U kratší 
jihozápadní stěny ležely na sobě dva velké ploché ka-
meny, podél pravé dolní končetiny dítěte byl u stěny 
hrobové jámy naskládaný pravý femur a tibie jedince 
z H 174 a podél levé dolní končetiny dítěte byly ulože-
ny ke stěně hrobu levý femur, tibie a obě fibuly.

I když kosti byly použity jako stavební materiál pro 
úpravu hrobové jámy, patrně se jednalo o specifický 
pietní druh manipulace s porušenými lidskými ostat-
ky. Je možné, že šlo o vyjádření užšího příbuzenského 
vztahu.

Fenomén sekundárních pohřbů ve formě skladu 
kostí je zaznamenán i na jiných raně středověkých 
pohřebištích. Častěji se vyskytují na kostelních hřbito-
vech, kde byl prostor k pohřbívání omezenější, a tedy 
mohlo častěji docházet k narušování starších hrobů, 
ale jsou evidovány i na tzv. venkovských pohřebištích. 

Objevily se například na pohřebišti ve Starém Městě 
– Na Valách. V. Hrubý (1955a, 73–74) evidoval celkem 
47 skladů kostí a dával je do souvislosti s mladší fází po-
hřbívání na této lokalitě a také s vlivem křesťanské víry, 
která předepisuje pietní zacházení s lidskými ostatky. 
Sklady kostí byly dále identifikovány na nekropoli ko-
lem 6. kostela v Mikulčicích nebo u rotundy sv. Petra 
na Budči (Profantová – Kavánová 2003, 49; Váňa 1995). 
Z poloviny 10. století jsou známé sekundární hroby 
z anglo-saského kostelního pohřebiště ve Furnells, kde 
tvoří 2 % z celkového počtu pohřbených jedinců (evi-
dovaných je 363 pohřbů) (Boddington 1996, 13, 27).

Druhotně pohřbené kosti z porušených hrobů po-
chází z dolnorakouské lokality Gars – Thunau, poloha 
Obere Holzewiese. Jedná se o významnou nekropoli 
používanou obyvateli hradiska. Pohřebiště sice není si-
tuováno kolem kostela, křesťanský svatostánek se však 
nacházel v blízkosti hřbitova, na jiné poloze. Zde se však 
autorka práce o pohřebišti domnívá, že se v případě 
sekundárních uložení z Obere Holzwiese mohlo jednat 
o přemístění (translaci) významného člena společen-
ství z původního místa pohřbu na prominentní místo 
v rámci používaného komunitního pohřebiště (Nowotny 
2011, 36–37). V případě sekundárních pohřbů na seve-
rovýchodním předhradí není pochyb o tom, že se jedná 
o pietní uložení kostí z porušených hrobů.

V průběhu 10. století se se sklady kostí můžeme se-
tkat i na občinových venkovských pohřebištích, např. 
Čakajovce (H 53 a H 82). Tam se dokonce jednalo o ví-
cenásobné sekundární pohřby, v H 53 byli antropolo-
gicky rozeznáni tři jedinci a v H 82 čtyři (Rejholcová 
1995, 10–11). Uložení více jedinců v jednom sekundár-
ním hrobě se nacházelo také ve Furnells (Boddington 
1996, fig. 29). 

Výskyt tzv. skladů kostí na pohřebištích konce 9. 
a v 10. století můžeme spojovat s vlivem křesťanské na-
uky na pohřební ritus. Pietní chování k ostatkům lidí 
pocházejících z dané komunity se stalo územ. Každý 
zemřelý křesťan měl mít svůj hrob, kde se jeho zprách-
nivělé tělo mělo dočkat posledního soudu.59 Znamená 
to, že pohřbívání kolem kostelů (nebo na výjimečných 
občinových pohřebištích) bylo organizováno (patrně 
křesťanským klérem) a umísťování nových hrobů ne-
bylo náhodné. Konkrétní podobu organizace funerál-
ních areálů si lze těžko představit, vycházela však zřej-
mě z pravidel, které na Velkou Moravu přinesla křes-
ťanská církev.

6.4 Vícenásobné pohřby

Na pohřebišti u rotundy nebyly evidovány jasně iden-
tifikovatelné dvojhroby (dvojpohřby), tedy hroby, kdy 
do jedné hrobové jámy byli současně pochováni dva je-
dinci. Evidujeme zde ale devět hrobů, kde je možné po-
čítat se záměrem uložit mladší hrob právě v souvislosti 
se starším hrobem.60 Ve dvou případech lze hovořit 
o tzv. dodatečných pohřbech, kdy je do staršího hrobu 
(po uplynutí jisté doby) pochován na stejné úrovni dna 
hrobové jámy další jedinec (obr. 23A; H 164/H 174 
a H 191,1/H 191,2; tab. 114:1, 2, 119:5, 127; viz kapitola 
6.3.3. Sekundární pohřby – tzv. sklady kostí).

V sedmi případech se jedná o superpozice, kdy 
do zásypů starších hrobů byly uloženy ostatky jedinců 
bez porušení staršího pohřbu (obr. 23B).61 Zde není 
možné stanovit, zda šlo skutečně o dva časově odlišné 
pohřby anebo zda šlo o současné, etážovitě uložené 
pohřby, zvlášť když nebylo možné jasně odlišit zásypy 
obou pohřbů. U posledního případu nejsme schopni 
stanovit jasné chronologické pořadí. V zásypu hrobu 
mladého muže H 110 se nacházely dětské kosti ozna-
čené jako H 115 (zejména podél severovýchodní delší 
stěny H 110). Nelze s jistotou říci, zda H 110 poru-
šil dětský hrob H 115 (infans Ib) a kosti se následně 
propadly do zásypu staršího hrobu, nebo byly dětské 
ostatky z H 115 uloženy do zásypu H 110 dodatečně 
(tab. 93:3, 95:2).

Sedm případů superpozice uložení pohřbů nad se-
bou se nachází poměrně v malé vzdálenosti od kostela. 
Jeden případ byl situován přímo v interiéru sakrální 
stavby. Superpozice mimo kostel byly vzdáleny od cca 
od 2 do 8 m od zdí rotundy (obr. 23). Hroby se nachá-
zely zejména v prostoru kolem apsidy. Hrob ležící nej-
dále od rotundy se nalézal severozápadně od kostela 
a další hrob byl umístěn jihozápadně od stavby, v jedné 
linii s H 166 z interiéru kostela. 

Do starších hrobů byly zapuštěny pouze pohřby dětí 
ve věkové kategorii infans Ia a Ib. Dětské hroby byly 
hloubeny většinou do mužských hrobů (celkem tři-
krát).62 Ve dvou případech byl pro uložení dítěte využit 
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hrob ženy (middle adult). Jedenkrát bylo dítě pohřbe-
no do zásypu hrobu juvenilního jedince (patrně chlap-
ce, protože hrob byl vybaven ostruhami a sekerou) a je-
denkrát do hrobu dítěte ve věku infans Ib (text. tab. 7).

Důvody pro zahlubování mladších pohřbů do zásy-
pů starších hrobů můžou být různé: náhoda, šetření 
místem v prostorově omezeném funerálním areálu, 
zdůraznění příbuzenských vztahů a sounáležitosti s po-
hřbenou populací. Třetí zmiňovaný důvod lze předpo-
kládat u superpozice mužského hrobu H 166 a dětské-
ho hrobu H 167 z interiéru kostela. Snad je možné tak 
soudit i u superpozic H 63,2 / H 63,1 a H 104 / H 113, 
které se nacházely ve východním rohu ohrazení hřbi-
tova. Skupinu doplňoval ještě hrob dítěte H 65. Hroby 
byly orientovány více či méně hlavou k západu, čímž se 
odlišovaly od ostatních hrobů z této části pohřebiště. 
V severním rohu původního ohrazení pohřebiště se 
nacházel další hrob mladého dospělého jedince – patr-
ně muže (H 105), který byl porušen mladším zásahem. 
Do jeho jihozápadní poloviny, nad hrudním košem, 
byl zahlouben dětský hrob H 98. Poměrně izolovanou 
skupinu v rohu doplňoval ještě hrob staré ženy H 111 
a dětský hrob s bronzovými nezdobenými gombíky. 

Uzavřená skupina evokuje představu pokrevně či spo-
lečensky spřízněných jedinců.

Příbuzenský vztah lze teoreticky předpokládat také 
u superpozice hrobu ženy s olověným křížkem H 134 
a malého dítěte H 139, které se nacházelo těsně nad 
pravým femurem a nad pravou částí pánve kostry do-
spělého jedince. U zbylých dvou superpozic jsou mož-
né všechny tři uvedené důvody. 

Na pohřebišti u prvního kostela nejsou podle kata-
logu F. Kalouska (1971) evidovány superpozice s etá-
žovým uspořádáním. Hroby, kde byl evidován víc 
než jeden jedinec, se vesměs nacházely v mladších 
horizontech fungování pohřebiště, např. hroby H 76 
nebo H 285 porušovaly mladší palisádový žlab a hroby 
H 359, H 373 nebo H 401 se nacházely mimo ohrazený 
areál dvorce v poměrně velké vzdálenosti a s kostelním 
pohřebištěm již nemusí souviset.

Etážová superpozice mimo kostelní hřbitovy Po-
hanska je zachycena na severovýchodním předhradí. 
V hrobě H 10 byly nad sebou antipodicky pohřbeny 
dvě děti v orientaci S–J a J–S (Dostál 1970a, 121–123). 
Hrob byl součástí malého pohřebiště s 11 hroby, které 
se nacházelo pod dnešní archeologickou stanicí. Mezi 
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Obr. 23. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. A) Plán s vyznačením polohy dodatečných pohřbů; B) Plán s vyznačením 
uložení dětského pohřbu do zásypu staršího hrobu. Legenda: A – sekundární pohřby, ostatní viz obr. 14.

Fig. 23. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. A) Plan with marked position of additional burials; B) Plan with marked child 
burial interred in an older grave fill. 
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hrobovým inventářem jedince 10a se nacházely také 
dva lité olověné gombíky s dlouhým krčkem, analogic-
ké s exemplářem, který byl nalezen na kostelním hřbi-
tově v hrobě H 103 (tab. 10, 58:17). 

Uložení pohřbu do zásypu staršího hrobu se vyskytuje 
i na dalších lokalitách jak kostelních, tak na pohřebištích 
bez přítomnosti sakrální stavby. Vertikální vícenásobné 
pohřby jsou publikovány ze Starého Města – Na Va-
lách, z Dolních Věstonic, Prušánek, z Lumbeho zahrady, 
z Klecan, z pohřebiště v Praze – Motole anebo z fune-
rálních areálů jihozápadního Slovenska, např. Bešeňov, 
Bratislava – Karlova Ves, Čakajovce (Frolík a kol. 2014, 
12–14; Frolíková-Kaliszová 2000, 217–218, 220; Hanuliak 
2004, 117; Hrubý 1955a, 70–72; Klanica 2006a, 229–230; 
Profantová v tisku, 52–53; Rejholcová 1995, 9; Ungerman 
2007b, 54–55). Všichni autoři shodně uvádí jako důvod 
vícečetného použití jedné hrobové jámy příbuzenský nebo 
společensky spřízněný vztah anebo prostorové omezení 
pohřebiště (další literatura viz Unger 2006, 167–170).

6.5 Pohřební praktiky a rituály

Archeologickými metodami nejsme schopni postihnout 
tu součást pohřebních obřadů, které souvisí s momentem 
smrti samotné, s dobou od úmrtí po pohřeb (omývání 
mrtvoly, oblékání, rozloučení s domovem, pouť z místa 
úmrtí k hřbitovu). Archeologie má možnost zachytit 
pouze ty projevy pohřebních praktik, které zanechají 
otisk ve funerálním kontextu, tedy při úpravě hrobové 
jámy nebo při uložení nebožtíka do hrobu.

Na území Velké Moravy můžeme pro období 9. a po-
čátku 10. století počítat s pohřebními obřady, které 
jsou směsicí tradičních slovanských pohřebních zvy-
ků, více či méně ovlivněných křesťanskými pravidly 
pohřbívání nebo zvyky, které k nám přišly z oblasti 
kulturního působení nomádských etnik, ať už to byli 
Avaři, nebo staří Maďaři. 

Na kostelních hřbitovech, nacházejících se na cent-
rálních velkomoravských sídlech, lze objevit pohřby, 
které sice byly uloženy na křesťanském „locus sacer et 
consecratus“ (Slivka 1997, 73), ale svým obsahem od-
povídají spíše tzv. pohanským zvyklostem (hroby s ke-
ramikou, dřevěnými kovanými vědry, masitými potra-
vinovými milodary apod.). Postupem času a zvětšující-
ho se vlivu církve tyto projevy mizí a začíná převládat 
uzance křesťanského ritu (Z–V orientace, výskyt arte-
faktů s křesťanskou symbolikou, hroby prosté hrobo-
vého inventáře, tendence ukládání rukou do prostoru 
pánve nebo hrudi, snad i použití kamene k úpravě hro-
bové jámy apod.).

Některé z těchto trendů byly zaznamenány i na po-
hřebišti kolem druhého kostela na severovýchodním 
předhradí hradiska Pohansko.63

6.5.1 Podložení lebky plochým kamenem

Jako pozůstatek obřadů souvisejících s uložením těla 
do hrobu chápeme i výskyt naplocho uložených kame-
nů v prostoru pod lebkou. Tyto kameny pravděpodob-
ně sloužily k fixaci hlavy, kdy tělo bylo uloženo do hro-

Hrob zahlouben 
do hrobu Orientace Poloha Pohlaví Věk Konstrukce Materiál konstrukce Rakev Inventář
63,2 ? ? dítě infans Ia 1 kámen 0 1
63,1 Z-V na zádech muž middle adult 1   0 1
                 
167 ? ? dítě infans Ib 0   0 1
166 JZ-SV na zádech muž young adult 1 dřevo 1 1
                 
186 JZ-SV na zádech dítě infans Ib 0   0 0
185 JZZ-SVV na zádech muž middle adult 0   1 0
                 
77 Z-V na zádech dítě infans Ib 1 kámen 0 0
108 JZ-SV na zádech žena middle adult 0   1 1
                 
139 ? ? dítě infans Ia 0   0 0
134 Z-V na zádech žena middle adult 1 kámen 0 1
                 
98 JZ-SV? na zádech? dítě infans Ia 0 0 0
105 JZ-SV na zádech muž? juvenis 0 1 1

104 SZZ-JVV na zádech dítě infans Ia 0   0 0
113 JZZ-SVV na zádech dítě infans Ib 0   0 0

Textová tabulka 7: Přehled superpozic hrobů, kdy byl do zásypu staršího hrobu uložen pohřeb dítěte, a to bez porušení staršího 
pohřbu. 
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bu v poloze naznak a obličej směroval k nebi. Tento po-
hled vzhůru k nebesům snad mohl symbolizovat naději 
na bezproblémový přechod, ne již do náv, ale do ráje.

Plochý kámen pod lebkou, nebo v poloze vedle či 
za lebkou, byl na pohřebišti kolem druhého kostela 
evidován celkem 14krát (obr. 24).64 Z celkového počtu 
154 pohřbů byl tak tento jev zaznamenán v 9 %. Hro-
by s výskytem plochého kamene u kratší stěny u hla-
vy nevytvářely v prostoru kompaktní skupiny, naopak 
byly roztroušeny po celé ploše pohřebiště. Nacházely 
se ve vzdálenosti od 2 do 15 m od zdiva kostela. Jeden 
hrob byl lokalizován také přímo v interiéru rotundy 
(H 176, tab. 120:1). 

Výrazná preference konkrétní situace není patrná 
ani při sledování výskytu těchto kamenů v hrobech po-
dle věku a pohlaví. Ve čtyřech případech byl plochý ká-
men v prostoru lebky nalezen v dětském hrobě (pouze 
věková kategorie inf. Ib), ve dvou případech v hrobě 
juvenilních jedinců. U dospělců kámen pod lebkou 
převažoval v hrobech mužů v poměru 5 : 3 ve srovná-
ní se ženami. V hrobech dospělých byl plochý kámen 
nejčastěji nalezen ve věkové kategorii middle adult 
(čtyřikrát, m : ž → 3 : 1), následuje kategorie old adult 
(třikrát, m : ž → 1 : 2). Věková kategorie young adult 
byla zastoupena jedním mužským jedincem. Na zákla-
dě uvedeného lze říci, že kameny jako fixační podložky 
hlavy nebyly používány pouze u nejmenších dětí (fe-
tus, new born a inf. Ia), a to pravděpodobně z důvo-
du fyziognomie drobného dětského těla s přirozeně 
mírně pokrčenými horními i dolními končetinami, což 
se projevuje v tendenci pohřbívat tělo sice v natažené 
poloze, ale mírně na bok. 

Na pohřebišti u prvního kostela byly identifikovány 
ploché kameny v oblasti lebky u 28 jedinců, což je cca 
7 % z celkového počtu 411 pohřbů (Kalousek 1971). 
Na Velmožském dvorci, na rozdíl od pohřebiště u dru-
hého kostela, dominovali ve výskytu kamene pod leb-
kou muži (17krát). U jedinců ženského pohlaví se tento 
jev vyskytl pětkrát, u dětí ve věku od 0,5 roku do 13 
let bylo podložení lebky zaznamenáno celkem šestkrát. 
Tato tendence však může být ovlivněna strukturou po-
hřbené populace, protože na pohřebišti kolem první-
ho kostela bylo identifikováno 144 mužů, 78 žen a 161 
dětí ve věkové kategorii infans (Drozdová 2005a, 48). 
Na jiných zkoumaných polohách Pohanska, mimo kos-
telní hřbitovy, se podařilo analogické situace odkrýt 
opět pouze na Severovýchodním předhradí, a to jak 
při výzkumech v 70. letech 20. století (Dostál 1982a, 
obr. 13), tak i při výzkumech posledních let (nepubli-
kovaný výzkum z roku 2015).

To, že ploché kameny nacházíme v méně než 10 % 
odkrytých hrobů kolem obou kostelů, neznamená, že 
v jiných hrobech se fixace podložením hlavy nemoh-
la vyskytnout. Jako podložky mohly sloužit organické 
„polštářky“ vyrobené ze slámy, suché trávy, nebo dře-
va apod. Za důkaz možné existence podložení hlavy 

organickou podložkou bývá považována výrazná dislo-
kace lebky směrem dozadu, dopředu nebo na pravou 
či levou stranu (Prokeš 2007, 19; Thurzo – Beňuš 2005, 
95). Tyto dislokace byly pozorovány také u hrobů z po-
hřebiště u druhého kostela, např. H 66, H 82, H 105, 
H 107, H 117, H 141, H 151, H 169, H 185, H 200 atd. 
(tab. 77:1, 83:1, 91:3, 92:3, 96:2, 104:5, 108:3, 116:6, 
133:1). A můžeme je nalézt i na fotografické doku-
mentaci hrobů z jiných poloh hradiska, např. na Les-
ním hrúdu nebo na Jižním předhradí (Píštěková 2011, 
52, 64; Přichystalová 2008, 167, 170). 

Najít analogie k popisované pohřební zvyklosti není 
lehké, neboť se tomuto pohřebnímu obyčeji u nás pro-
zatím nevěnovala dostatečná pozornost. Důvodem je 
malá četnost výskytu plochých kamenů pod lebkou 
na raně středověkých pohřebištích u nás65 a problema-
tické dokazování podložky z organického materiálu.

Obyčej podkládat nebožtíkovi hlavu má kořeny již v 
dobách před naším letopočtem, jako příklad lze uvést 
pohřeb z roku 403 před Kristem z období klasického 
Řecka přímo z Atén. Na lokalitě Kerameikos, severo-
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Obr. 24. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s evidovanými plochými kameny 
pod lebkou. Legenda: A – hroby s podložením lebky plochým 
kamenem, ostatní viz obr. 14.

Fig. 24. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with recorded flat stones in skull 
position. 
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západně od akropole, se nachází zděná hrobka s čtyř-
násobným pohřbem tzv. Lakedaimonských. Všechny 
čtyři kostry se nacházely v natažené poloze naznak, 
s jednou horní končetinou nasměrovanou do prostoru 
pánve (dvakrát pravá a dvakrát levá horní končetina). 
Všechny lebky byly podloženy plochými kameny, které 
jsou označovány jako „polštářky“ (Valavanis 1999).66

Uvedený pravěký (antický) pohřeb není možné po-
važovat za bezprostřední analogii k situacím odkry-
tým na Pohansku, je však možné postihnout základní 
ideu používání podložek v pohřebním ritu. Na základě 
dlouhého trvání zvyku podkládat hlavy nebožtíkům je 
možné vyslovit předpoklad o jeho ryze praktických dů-
vodech, tedy o fixaci hlavy mrtvého tak, aby byla dodr-
žena požadovaná regulérní pohřební poloha.

Ve střední Evropě se ploché kameny pod lebkou za-
čínají objevovat ke konci střední doby hradištní na po-
hřebištích svázaných s centrálními lokalitami a s elita-
mi v nich žijícími, které jako první přijaly nové nábo-
ženství s trojjediným Bohem. A stejně jako kamenné 
obložení hrobových jam velmi pravděpodobně souvisí 
s christianizací a s ní spojenými změnami v pohřebních 
obřadech.

6.5.2 Nádoba v hrobě

Jak již bylo řečeno, k tzv. pohanským elementům po-
hřebního ritu patří přítomnost nádoby v hrobě, kde 
byl patrně umístěn potravinový milodar v podobě ná-
poje či jídla (Marešová 1983, 43; Štefan – Krutina 2009, 
177). Na pohřebišti bylo identifikováno celkem pět 
hrobů s hrncem – H 55, H 63, H 79, H 80 a H 83 (tab. 
66:10–14; k typologii keramiky viz kapitola 8.10. Kera-
mické nádoby). Hroby s keramickými nádobami byly 
situovány pouze ve východní polovině hřbitova. Osa-
moceně byly situovány hroby H 55 (na jihovýchodním 
okraji pohřebiště) a H 63 (cca 5 m východně od ro-
tundy). Tři zbylé hroby s keramikou vytvářely malou 
skupinku severně ve vzdálenosti 7 až 9 m od kostela 
(obr. 86). Tři hroby dospělých (H 63, H 78 a H 80) byly 
orientovány ve směru Z–V. Dětské hroby H 55 a H 83 
měly hlavu orientovanou k jihozápadu.

Keramika byla součástí hrobové výbavy dvou dětí, 
dvou mužů a jedné ženy. Kvalitní keramika točená 
na kruhu se nacházela ve dvou hrobech jihozápadně 
a východně od kostela. Nekvalitní, špatně pálené zboží 
bylo nalezeno ve třech hrobech v severní skupině R 
a S. Je zajímavé, že toto rozdělení je platné i co se týče 
pozice milodaru v hrobě. U hrobů H 55 a H 63 byly 
hrnce umístěny v prostoru původně mezi chodidly 
a stěnou hrobové jámy. Nacházely se 20 až 30 cm nad 
dnem hrobové jámy. Zatímco nekvalitní hrnce z hro-
bů ze severní strany pohřebiště byly původně uloženy 
na dně hrobu v místě blíže k chodidlům nebo mezi 
kratší stěnou hrobu a chodidlem (2× pravá, 1× levá 

noha). Je možné, že se zde projevují rozdíly v pohřeb-
ních praktikách, které můžou mít sociálně-společenský 
anebo chronologický charakter.

Přítomnost keramické nádoby v hrobě je obecně 
dávána do souvislosti s potravinovými milodary, kdy 
keramika nebo vědra sloužily jako obaly, nebo se kera-
mika interpretuje jako pozůstatek očistných obřadních 
rituálů nebo pohřební stravy či jako případné stopy 
po obřadech spojených se svátky k připomenutí mrt-
vých (Hanuliak 2004, 187; Navrátilová 2004, 239–240; 
Váňa 1990, 227–228). Tato funkce bývá nádobám při-
suzována zejména v situaci, kdy byly nalezeny záměrně 
rozbité v úrovních nad kostrou (Frolík a kol. 2014, 62; 
Hrubý 1955a, 100–101; Poulík 1948, 77–78; Přichysta-
lová – Kalábek 2014, 254). Jedno je jisté, k manipula-
ci s nádobami docházelo během zasypávání hrobové 
jámy, což nutně muselo souviset s postupem pohřeb-
ních praktik. 

Nádoby z H 55 a H 63 z pohřebiště u druhého kos-
tela jsou řazeny mezi kvalitní keramické zboží, přesto 
byly nalezeny rozbité a po slepení nebyly kompletní. 
Naproti tomu méně kvalitní keramika z hrobů H 78 
a H 83 zůstala zachována vcelku (nádoba H 80 se roz-
padala pod rukama při vybírání z hrobu). Je tedy mož-
né předpokládat, že byly použity při různých částech 
pohřebních obřadů. Přihlédneme-li k těmto indiciím, 
je možné vyslovit hypotézu, že keramika sloužící pouze 
jako obal potravinových milodarů mohla být vyráběna 
právě pouze pro pohřební účely, zatímco keramika po-
užitá při rituálech v průběhu pohřbu pocházela z běž-
né kuchyňské produkce a po ukončení obřadu byla 
rituálně poničena. 

O možnosti existence speciální funerální keramiky 
u Slovanů se uvažuje na základě nízké technické a este-
tické kvality některých nádob, často s použitím archa-
ických výzdobných prvků (Bartošková 2007, 706–707; 
Profantová v tisku, 63; Štefan – Krutina 2009, 177, 181; 
Trzeciecki 2005, 64). 

6.5.3 Potravinové milodary 

Na pohřebišti nebyly zaznamenány jasné archeologic-
ké důkazy potravinových milodarů. Pouze u dvou hro-
bů byly evidovány zvířecí kosti, a to u dětských pohřbů 
(infans Ib) H 90 a H 199 (tab. 33, 41, 86:1, 2, 132:3).

Dítě uložené v kamenné skříňce (H 90) v blízkosti 
kostela, směrem na východ bylo bez hrobového in-
ventáře. Pouze v prostoru mezi lumbálními obratli 
a distálním koncem radia se nacházela čelist dravé ryby 
(pravděpodobně štiky).67

Ve druhém případě se zvířecí kost (patrně ptačí) na-
cházela pod levou nohou dítěte z hrobu H 199, který 
byl situován ve značné vzdálenosti od sakrální stavby 
(10,5 m) směrem na severozápad. Také tento hrob ne-
měl hrobovou výbavu.
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Ani u jednoho z jmenovaných hrobů však není zcela 
jasné, zda šlo v případě výskytu fragmentů zvířecích 
kostí o pozůstatky záměrných masitých milodarů ane-
bo se jedná o intruze, které obsahovala výplň hrobu68 
a do konečné polohy se dostaly během sesedání zásypu 
a vyplňování prostoru po dekompozici měkkých tkání. 

Nálezy zvířecích kostí jsou tedy vedeny v patrnosti, 
ale nejsou zařazeny mezi součásti hrobové výbavy.

O tom, že nespecifikovaný druh organických objektů 
mohl být v hrobech uložen, můžou svědčit volná místa 
v hrobových jámách. Poměrně velký prostor mezi no-
hama a kratší stěnou jámy byl zaznamenán u 20 hro-
bů.69 Patří mezi ně i čtyři hroby z pěti, ve kterých byla 
nalezena keramická nádoba. Víc prostoru po levé stra-
ně kostry bylo evidováno u dvou hrobů (H 118, 181) 
a u čtyř po pravé straně kostry (H 108, 129, 130, 173). 
Široká mezera mezi lebkou a kratší stěnou jámy byla 
zaznamenána u dvou hrobů (H 165, 128). 

Hroby byly zahlubovány do písečného, někdy až 
písečně-štěrkovitého podloží, takže podmínky pro za-
chování organických materiálů jsou velmi nepříznivé. 
Archeologickou metodou zjištěná nepřítomnost potra-
vinových milodarů v hrobě neznamená jejich skuteč-
nou absenci. Za současného stavu výzkumu však tento 
druh milodarů na pohřebišti neevidujeme. 

6.6  Dětské pohřby a jejich pozice v rámci 
struktury pohřebiště

Počet dětských hrobů na pohřebišti (bez juvenilních je-
dinců) přesahuje 55 % z celkového počtu pohřbených 
individuí. Vyskytovaly se po celé ploše hřbitova. Víc 
než polovina se jich nacházela ve vzdálenosti do 5 m 
od zdi kostela, zejména v půlkruhu kolem apsidy, tj. 
od SZ přes SV až k JV. Dva hroby byly dokonce vy-

hloubeny v interiéru kostela (H 167 a H 176). Některé 
dětské hroby se těsně přimykaly k vnější zdi sakrální 
stavby (H 181, H 182 – viz níže). 

Výrazná skupinka dětských hrobů byla situována 
západně od kostela a severně od hrobu H 162, kde 
řada šesti pohřbených dětí ukončovala skupinu hrobů 
C (obr. 119). Další kumulace sedmi dětských pohřbů 
se nacházela západně od rotundy. Hroby dětí v této 
části areálu náleží až do třech prostorově vydefinova-
ných skupin – D, G, R (obr. 120, 123, 133). V skupině 
D jsou evidovány dětské hroby v nejmenší vzdálenosti 
od rotundy. 

Nejrozsáhlejší skupina dětských hrobů byla objevena 
v pásu 1 až 5 m kolem apsidy kostela. Zde byly situo-
vány pohřby plodu (H 62), novorozence umístěného 
do kamenné skříňky (H 59) a také druhý skříňkový 
hrob (H 90). Symbolické kamenné obložení bylo po-
užito i u dalších dětských hrobů z okolí apsidy (např. 
H 68, H 71, H 73, H 146, H 147, H 173). 

Poslední nápadná kumulace dětských hrobů byla si-
tuována v severozápadní části pohřebiště. Hroby jsou 
prostorově rozřazeny do tří skupin (P, R, S; obr. 132–
134). Jeden hrob byl opatřen symbolickým kamenným 
obložením, jeden byl překryt kamenným překryvem 
a dvě děti byly pohřbeny v dřevěných schránkách 
(H 180, H 161, H 194, H 171). 

Ostatní dětské hroby jsou roztroušeny po celé ploše 
pohřebiště.

Existenci tzv. dětských koutů v rámci kostelních i ne-
kostelních pohřebišť zaznamenáváme na našem území 
již od přelomu 9./10. století. Přímo na Pohansku byla 
prozkoumána drobná pohřebiště složená z velké vět-
šiny anebo pouze z dětských jedinců v Lesní školce, 
v řezu valem č. 14 anebo na severovýchodním před-
hradí (Přichystalová 2011a, 44, 46, 53). Vydělování dět-
ských pohřbů v rámci funerálních areálů má mnohem 
hlubší základy a křesťanský rituál pohřbívání pouze 

Obr. 25. Tzv. dětský koutek rozdělený pěšinkou v blízkosti domu smutku (dříve márnice) stojícího na okraji hřbitova v Terchové 
(Slovensko). 

Fig. 25. So-called children’s corner divided by a path near the house of mourning (formerly morgue) situated on the edge of the 
cemetery in Terchová (Slovakia).
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Obr. 26. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán s vyznačením dětských hrobů podle jednotlivých věkových kategorií 
(fetus, new born, infans Ia – Ib). A) Fetus; B) New Born; C) Infans Ia; D) Infans Ib. Legenda: A – dětské hroby v příslušné věkové 
kategorii, ostatní viz obr. 14.

Fig. 26. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with marked position of children’s graves by age category (A – Fetus, B – 
New Born, C – Infans Ia, D – Infans Ib). 
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tento zvyk přetavil podle církevních pravidel. Analo-
gické jevy jsou pozorovány na pohřebištích z doby řím-
ské v provinciích i v barbariku a jejich výskyt je dáván 
do souvislosti s otázkou přijetí dítěte do komunity jako 
jejího právoplatného člena (Langenegger 1996, 156, 
158; Navrátilová 2004, 244–247; Unger 2006, 125–129). 
Tato tradice se v některých venkovských regionech 
střední a východní Evropy udržela do moderní doby. 
Areály vydělené pouze pro hroby dětí můžeme pozoro-
vat na vesnických hřbitovech i dnes (obr. 25).

Pro křesťanskou společnost jako vstupní rituál prá-
voplatného členství v komunitě fungoval křest. Původ-
ně byli křtěni pouze dospělí, během konce 4. století 
a s nástupem 5. století se stal zcela běžný a také po-
vinný křest dětí (Zbíral 2014, 89–90). Nekřtěňátka by 
tedy podle křesťanských pohřebních regulí neměla být 
v rámci vysvěcené půdy funerálního areálu pohřbívá-
na. Pohřby nekřtěných malých dětí ve věkové kategorii 
Infantia70 byly často tajně ukládány v místech s občas-
ným výskytem vody. Tyto děti byly často pohřbívány 
pod okapem sakrální stavby, u plotu či zdi vymezující 
kostelní hřbitov anebo do zdiva již nefunkčních křes-

ťanských svatostánků. Důležitým momentem tady byla 
blízkost „locus sacer“ a přítomnost stékající okapové 
dešťové vody, která měla mít očistnou funkci a půso-
bit jako voda během křtu (Illi 1994, 61; Slivka 1997, 
73–74). 

Na pohřebišti kolem rotundy byly identifikovány dva 
hroby, situované bezprostředně u zdi (H 181 – infans 
Ib, H 182 – infans Ia). O přímě souvislosti se symbo-
lickým křtem po smrti však můžeme pouze spekulovat. 
Celkově byly mladší děti ukládány blíže kostelu než ty 
starší a nejdále byly v průměru pohřbíváni juvenilní 
jedinci (obr. 26). V kategorii fetus – new born – infans 
Ia se perimetr pohyboval od 0,3 do 10,7 m od kostela 
(obr. 26A–C), v kategorii infans Ib od 0,5 po 12,1 m 
(obr. 26D), v kategorii infans II je interval posunutý 
ještě o kousek dál, od 0,9 po 12,8 m (obr. 33B). Ju-
venilní jedinci byli pochováváni ve vzdálenosti od 2,6 
po 13 m od kostela (obr. 33B). Je možné, že pohřbívání 
dětí v co nejkratší vzdálenosti od kostela bylo záměrné 
a souviselo s poskytnutím možnosti bezproblémového 
dosažení vzkříšení v království nebeském (Slivka 1997, 
73–74). 
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Objev nové sakrální stavby druhého kostela (rotundy) 
na severovýchodním předhradí zaniklého raně středově-
kého hradiska Pohansko-Břeclav byl mimořádný nejen 
získáním nových archeologických poznatků o životě ko-
munity z konce období Velké Moravy, ale také odkrytím 
přilehlého pohřebiště včetně pohřbů uvnitř sakrálního 
prostoru rotundy (Čáp – Dresler – et al. 2011; Čáp et 
al. 2012; Macháček et al. 2014). Během pěti sezón mezi 
léty 2008–2012 bylo na pohřebišti u druhého kostela 
prozkoumáno 152 hrobů, ze kterých bylo vyzvednuto 
celkem 155 koster nedospělých a dospělých jedinců 
a zatím neupřesněný počet izolovaných lidských kostí 
(antropologické zpracování počítá se 155 jedinci z důvo-
du evidence dvou jedinců v hrobě H 164: 164,1 – dítě a 
164,2 – dospělý jedinec; archeologické zpracování přiřa-
zuje lidské kosti z obložení hrobové jámy dítěte H 164 k 
jedinci z porušeného hrobu H 174 – proto počítá pouze 
se 154 jedinci; viz Sládek – Macháček 2017a). Získaný 
soubor kosterních pozůstatků byl výborně zachovaný 
a zejména kostry dospělých jedinců byly vyzvednuty 
s minimem poškození či absencí částí kostry (Sládek – 
Makajevová v tisku a). Právě díky výborné zachovalosti 
se stal tento kosterní soubor předmětem intenzivního 
antropologického výzkumu, který se doposud zaměřil 
na antropologické a tafonomické charakteristiky jedin-
ců pohřbených uvnitř rotundy (Macháček et al. 2014), 
na revizi metod paleodemografických odhadů (Sládek 
– Macháček 2017b) a na osteobiografii klíčového nálezu 
z hrobu 153 uvnitř sakrálního prostoru rotundy (Ma-
cháček – Wihoda 2016; Sládek 2016). 

Nejdůležitějším výsledkem dosavadního antropo-
logického výzkumu nálezů z pohřebiště u druhého 
kostela je souhrnná paleodemografická studie (Sládek 
– Macháček 2017a), ve které jsou shromážděny stáva-
jící poznatky o paleodemografii jedinců pohřbených 
u druhého kostela včetně podrobného katalogu kos-
terních nálezů (Sládek – Makajevová – Sabolová – et al. 
2017), paleodemografických odhadů (Sládek – Makaje-
vová – Berner 2017; Sládek – Macháček 2017a; Sládek – 
Makajevová – Hora 2017a; 2017b), paleopatologického 
šetření (Berner – Sládek v tisku) a hodnot osteometric-

kých rozměrů (Hora – Sládek – Makajevová 2017). Pro 
lepší zasazení kosterního souboru z pohřebiště u dru-
hého kostela na Pohansku do archeologického kontex-
tu je připraven z této studie a dosavadních výsledků 
následující antropologický souhrn. Cílem souhrnu je 
popsat klíčové poznatky o paleodemografických odha-
dech kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela 
včetně tafonomických údajů o zachovalosti koster.

Souhrn této kapitoly vychází z paleodemografické ana-
lýzy všech asociovaných kosterních nálezů pohřebiště 
u druhého kostela na Pohansku. Asociovanými nálezy 
jsou myšleny nálezové situace, kde jednotlivé kostry za-
chovávají alespoň částečně anatomické vztahy nebo je 
z nálezových okolností patrné, že sekundárně disloko-
vané kosti patří k jednomu jedinci. Souhrn neobsahuje 
informace, které lze získat z izolovaných kostí. Nálezy 
izolovaných kostí zůstávají prozatím nezpracovány.

Celkem bylo hodnoceno 155 jedinců od období fé-
tus až po období senilis z celkem 152 hrobů. Označe-
ní hrobů začíná na hodnotě H 51 a končí na hodnotě 
H 202 (podrobnosti o katalogovém číslování nálezů 
z druhého kostela viz kapitola 4.1. Metodika terénního 
výzkumu a dokumentace hrobových kontextů). Identi-
fikovali jsme tři vícečetné hroby (H 63, H 164 a H 191). 
Vždy se jednalo o pohřby dvou jedinců. V tomto pří-
padě je jedinec samostatně identifikovaný desetinou 
čárkou a číslicí jedna nebo dvě (např. H 63,1 a H 63,2).

7.1 Metody antropologického výzkumu

7.1.1  Terénní výzkum a laboratorní 
zpracování

Kosterní soubor byl vyzvednut s přihlédnutím k součas-
ným poznatkům terénní antropologie se snahou získat 
prostorové údaje pro rekonstrukci bioarcheologických 
a funerálních charakteristik jedinců a celého pohřebi-
ště u druhého kostela (souhrnně např. Duday 2009; 
Sládek et al. 2008). Postup terénního výzkumu hrobů 
a koster z druhého kostela je popsán v jiných pasážích 
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této monografie, popřípadě také v Přichystalová (2017). 
Dále uvádíme jen základní body exkavační techniky 
a laboratorního zpracování, které byly klíčové pro an-
tropologické šetření.

Antropologický rozbor mohl být podpořen detailním 
záznamem z terénu včetně lokalizace a popisu i drobných 
kosterních elementů. Terénní záznam vychází z postupu, 
který sestává z propojení nálezové situace a fotografie 
nálezu a dále ze sběru různých údajů o pohřbeném je-
dinci. Každá kostra byla po odkryvu dokumentována 
kolmým snímkovaním a do fotografie byly pak zazna-
menány informace o lokalizaci kosterního elementu 
a o jeho prostorových a katalogových údajích. Každá 
kost byla zanesena do fotografie pod jedinečným číslem 
a toto číslo bylo zachováváno po celou dobu dalšího 
zpracovávání (Přichystalová 2017, Fig. 2-3). V případě, že 
nebylo možné kost zanést do plánu samostatně, pak byla 
označena jedinečným číslem alespoň skupina kostí. Díky 
číslování samostatných kostí bylo možné při antropolo-
gické analýze identifikovat i zlomky a zpřesnit znalosti 
o zachovalosti koster. Kostry byly dále v terénu popsány 
proměnnými, shrnutými ve standardizovaném protokolu 
zaměřeném na kontextové údaje hrobu a kostry, jako 
jsou například údaje o poloze hrobu v rámci pohřebiště, 
stratigrafické údaje, soupis a charakteristika asociovaných 
archeologických nálezů, poloha celé kostry včetně jejích 
rozměrů, poloha jednotlivých kosterních celků a záznam 
doprovodných terénních pozorování. Zakreslené kosti byly 
zaměřeny totální stanicí a byly určeny jejich 3D koordi-
náty. Tím byla zachována i poloha nálezů v 3D systému. 

Kosterní pozůstatky byly zbaveny zeminy částečně 
v terénu, ale hlavní očištění kostí proběhlo v laboratoři. 
Kosti byly zbaveny sedimentů pomocí vody a v případě 
nutnosti i pomocí jemné aplikace zubního kartáčku. 
Kost byla vodou čištěna v co možná nejkratším časovém 
úseku, aby byl kolagen kostní tkáně zvlhčen v nejmenší 
možné míře. Kosti byly také sušeny se snahou vyhnout 
se poškození hutné kostní tkáně během proschnutí, a to 
pomalým a postupným oschnutím na papírové podložce, 
která držela částečně vlhkost a usnadnila rovnoměrné 
prosychání kosti. 

Očištěné a oschnuté kosti byly popsány černou tuší, 
a to specifikací lokality (SVP), rokem výzkumu (2008 až 
2012) a jedinečným číselným údajem přiřazeným kosti při 
terénním odkryvu. Propojení mezi terénním odkryvem 
a konkrétní kostí tak zůstalo zachováno, navíc v každé kra-
bici je uložena kopie terénní fotografie s nákresem pozice 
konkrétní kosti identifikovatelné dle jedinečného čísla.

7.1.2 Odhady paleodemografických údajů

Excelentní zachovalost kosterních pozůstatků dospě-
lých jedinců pohřbených u druhého kostela na Po-
hansku umožnila věnovat se paleodemografickým vý-
zkumům, a to nejen zjišťováním charakteristiky těchto 

kosterních nálezů, ale také bylo možné provést revizi 
některých dosavadních metod používaných pro odhad 
věku, pohlaví, tělesné výšky a hmotnosti v období rané-
ho středověku střední Evropy. Konkrétní použité me-
tody pro výsledný paleodemografický odhad jsou uve-
deny níže v jednotlivých kapitolách výsledků. V této 
kapitole lze ale poznamenat, že testování všech metod 
použitých ve výzkumu kosterních pozůstatků u druhé-
ho kostela na Pohansku vycházelo z obecného principu 
tzv. hybridního přístupu (Murail – Bruzek – Braga 1999; 
Ruff et al. 2012; Sládek et al. 2015). 

Hybridní přístup odhaduje paleodemografický uka-
zatel nejdříve metodou s vysokou mírou spolehlivosti 
u té části souboru, která má dostatečnou zachovalost, 
a u zbývající části souboru – hůře zachované – vypočí-
tá pomocí údajů získaných na těchto jedincích vlastní 
populačně specifické rovnice (srovnej naříklad postup 
odhadu výšky postavy a hmotnosti u populace Evrop-
ského holocénu v Ruff et al. 2012). Hybridní přístup tak 
vychází z poznatků, že biologické charakteristiky ne-
jsou staticky determinované jen dědičností, ale na roz-
voji biologické charakteristiky se podílí také vliv pro-
středí (Bogin – Rios 2003; Molnar 1998; Stinson 1992; 
Trinkaus 1981). Dřívější postup při odhadech paleode-
mografických parametrů se naopak opíral o předpo-
klad, že odhady lze provádět univerzálními postupy, 
které jsou přenosné mezi různými populacemi (např. 
Sjøvold 2000). Nebyla přitom akcentována skutečnost, 
že aplikace univerzálních metod mimo svůj populačně 
specifický prostor dává různě spolehlivé výsledky (Ruff 
et al. 2012; Sládek et al. 2015). Některé metody přitom 
byly populačně méně citlivé a odhady pak vysoce spo-
lehlivé, například odhad pohlaví podle rozměrů pánve 
(Bruzek 2002; Murail et al. 1999) nebo anatomická re-
konstrukce výšky postavy (Maijanen 2009), ale většina 
metod mimo svůj populační rámec dosahovala velmi 
nízkou míru spolehlivosti (srovnej naříklad chyby v od-
hadech výšky postavy u různých regresních rovnic dé-
lek dlouhých kostí v Ruff et al. 2012). Hybridní přístup 
naopak dokázal zvýšit spolehlivost i při použití těch 
kosterních ukazatelů, které vykazují velkou populační 
specificitu (Murail et al. 1999; Sládek et al. 2015).

Hybridní přístup jsme aplikovali u kosterního sou-
boru z druhého kostela na Pohansku ve všech odha-
dech paleodemografických parametrů kromě odhadu 
věku u dospělých jedinců. U odhadu pohlaví jsme 
využili techniky primárního a sekundárního odhadu 
pohlaví s referenčními hodnotami získanými pomocí 
morfoskopických a metrických znaků na pánevní kos-
ti (Bruzek 2002; Murail et al. 1999). U odhadu věku 
nedospělých jedinců jsme srovnali odhady pomo-
cí délek diafýz s odhady získanými z vývoje dentice  
(Ubelaker 1989), a u jedinců, u kterých nebyla dostatečně 
zachovaná dentice, jsme se přiklonili k metodě s nej-
vyšší korelací s dentálním věkem (Stloukal – Hanáková 
1978). U odhadu výšky postavy jsme hybridní přístup 
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aplikovali na širší soubor raného středověku a využili 
anatomickou výšku postavy (Raxter – Auerbach – Ruff 
2006) jako referenční údaj pro tvorbu vlastní regresní 
rovnice z dlouhých kostí horní a dolní končetiny (Slá-
dek et al. 2015). U odhadu hmotnosti jsme považovali 
za referenční hodnotu odhad hmotnosti rekonstruované 
pomocí biliakální šíře a výšky postavy (Ruff et al. 2005) 
a regresní rovnice jsme spočítali pro odhad hmotnosti 
pomocí předozadního průměru hlavice stehenní kosti 
(Sládek – Makajevová – et al. 2017b). Jedinou výjimkou 
v paleodemografických odhadech u kosterního souboru 
druhého kostela na Pohansku, kde nebylo možné apliko-
vat hybridní přístup, je odhad věku dožití u dospělých 
jedinců. V současnosti není vyvinuta spolehlivá meto-
da odhadu věku dožití pomocí kosterních znaků, která 
by nepodléhala výrazné chybě v odhadu kalendářního 
věku. Hybridní přístup tak nebylo možné u věku dožití 
aplikovat a odhad věku dožití dospělých jedinců bylo 
možné založit na obecně předpokládané vyšší spoleh-
livosti pomocí senescenčních znaků pubické symfýzy 
a také na předpokladu demografického profilu dospělých 
jedinců na pohřebišti u druhého kostela na Pohansku 
(souhrnně viz Sládek – Macháček 2017b).

7.2 Zachovalost kosterních pozůstatků

Zachovalost kosterních pozůstatků je důležitá zejména 
pro další paleodemografické a bioarcheologické šet-
ření, protože zachovalost přímo limituje spolehlivost 
odhadnutých znaků a tím i využitelnost jednotlivých 
paleodemografických metod (souhrnně např. İşcan – 
Steyn 2013). Zachovalost také poukazuje na některé 
obecné tafonomické procesy, které mohou souviset 
i s charakteristikami pohřebních zvyklostí a životem 
zkoumané komunity (Duday 2009). Nejčastěji se zacho-
valost kosterních pozůstatků hodnotí pomocí kreseb-
ného nákresu, kde se zaznamenává, jaká část kostry je 
zachovaná a v jakém stavu je zachovaná (např. Buikst-
ra – Ubelaker 1994; Schaefer – Scheuer – Black 2009). 
I když je tento způsob záznamu přehledný a praktický 
zejména v případě, kdy potřebujeme zjistit u daného 
jedince zachovalost konkrétní části kostry, je omezující 
v případě, kdy je potřeba kvantifikovat zachovalost pro 
statistické hodnocení a komparaci. V tom případě je 
lepší použít některou z kvantifikačních metod, napří-
klad Stojanowski – Seidemann – Doran (2002).

Pro analýzu zachovalosti u pohřebiště druhého kos-
tela jsme využili obě strategie. Zachovalost je kresebně 
zachycena v nákresu u každého jedince samostatně (Slá-
dek – Makajevová – Sabolová – et al. 2017: Appendix 2). 
Zachovalost jedinců jsme ale také kvantifikovali vlastní 
metodikou hodnocení (Sládek – Makajevová 2017a) a ana-
lyzovali jsme ji odděleně u dospělých a nedospělých 
jedinců. Vzhledem k tomu, že jde o celkový popis zacho-
valosti, tak jsme u nedospělých jedinců sloučili všechny 

věkové kategorie a u dospělých jedinců jsme analyzovali 
v jedné skupině všechny dospělce. Základem kvantifikace 
bylo numericky vyjádřit jednak kolik je zachovaných 
počitatelných elementů (například počet obratlů, žeber 
a dentice), jak kompletní je zachovalost oblastí skeletu 
nebo jak kompletně je zachovaný zkoumaný znak využitý 
v paleodemografikcém odhadu.

Obrázek 27 shrnuje výsledky zachovalosti pro nedospě-
lé jedince z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku. 
Ukazuje se, že úplná zachovalost koster (tj. skóre 1) 
nedospělých jedinců z pohřebiště druhého nepřesahuje 
50 % (obr. 27A). Nejlepší zachovalost dosáhly obě ilia 
(30–50 % kompletní zachovalosti). Relativně dobře jsou 
zachované stehenní kosti i ischia (20–30 % kompletní 
zachovalosti) a některé části lebky, jako například dolní 
čelist (30 % kompletní zachovalosti). Naopak nejhůře 
jsou zachované kostry ruky a nohy, ani jeden nedospělý 
jedince neměl zachovanou celou kostru ruky nebo kostru 
nohy. Chybějící části nedospělých kostí (tj. skóre 4; obr. 
27B) se nejčastěji nacházel u pubis (70–90 %), lopatky 
(40–50 %), ale i u ilia (40–50 %). Některá z těchto zjištění 
se mohou zdát být v rozporu – například zjištění vyso-
ké procentuální zachovalosti kompletního ilia a zároveň 
jeho nejčastější absence. Je to proto, že v tomto souhrnu 
jsou srovnávány jen buď kompletní zachovalost, nebo 
úplná nepřítomnost, ale nejsou zohledněny kategorie, 
které popisují jen částečnou zachovalost. Závěrem tedy 
můžeme konstatovat, že kostry nedospělých jedinců jsou 

Obr. 27. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Souhrn zachovalosti částí koster nedospělých jedinců 
od druhého kostela. (A – Present = kompletní zachovalost, tj. 
stupeň 1 zachovalosti, B – Absent = zcela chybí, tj. stupeň 4 
zachovalosti).

Fig. 27. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Summary 
of the degrees of preservation of parts of skeletons of non-
adult individuals from the second church. (Present = complete 
preservation, i.e. degree 1 of preservation, Absent = completely 
missing, i.e. degree 4 of preservation).
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relativně hůře zachované, ale zachovalost by mohla od-
rážet komplexnější tafonomické procesy. Podrobněji je 
analyzována zachovalost nedospělých jedinců v Sládek 
– Makajevová (2017a).

Obrázek 28 shrnuje zachovalost koster dospělých je-
dinců. Shodně je zachovalost sumarizována dvěma ka-
tegoriemi, a to kompletní zachovalostí (stupeň 1; obr. 
28A) a úplnou nepřítomností (stupeň 4, obr. 28B). 
Kostry dospělých jedinců z pohřebiště u druhého kos-
tela jsou ve srovnání s nedospělci výborně zachované. 
U dospělých jedinců není výjimkou kompletní zacho-
valost některých kosterních částí až do 80 % přípa-
dů. To je potvrzeno i celkově nižším procentem částí 
kostry, které zcela chybí. Celkově hůře zachované jsou 
kostry rukou (do 10 % kompletní zachovalosti) a no-
hou (do 10 % kompletní zachovalosti), naopak dobře 
jsou zachované stehenní, holenní a pánevní kosti a to 
do cca 80 % zachovalosti. Dobrou zachovalost mají 
také bederní obratle (cca 76 % případů). Celkově lze 
charakterizovat zachovalost koster dospělých jedinců 
jako mimořádně příznivou pro další paleodemografic-
ké šetření a to zejména při využití hybridních přístupů 
v odhadech paleodemografických ukazatelů.

7.3 Věk dožití

Věk dožití jsme hodnotili u nedospělých jedinců po-
mocí preferované metody založené na růstu a vývoji 

dentice v 81,4 % případech (Ubelaker 1989) a pomocí 
délek kostí u zbývajících 15,5 % případů (Fazekas – Kósa 
1978; Jeanty 1983; Stloukal – Hanáková 1978). U 3,1 % 
případů jsme museli využít tvar a velikost zachovaných 
částí lebky nebo částečně zachovanou délku dlouhých 
kostí (Fazekas – Kósa 1978). Vzhledem k tomu, že se 
v těchto 3,1 % případech jednalo o jedince z časných 
vývojových stadií, lze předpokládat, že odhad bude 
i přes omezenou zachovalost kostí spolehlivý. 

Odhad věku dožití u dospělých jedinců jsme mohli 
provést pomocí preferované metody založené na sene-
scenčních změnách facies symphysealis v 84,5 % přípa-
dech (Brooks – Suchey 1990). Věk u 13,8 % jedinců byl 
odhadnut pomocí stavu obrusu dentice (Lovejoy 1985). 
Jen u jednoho jedince (1,7 % případů) jsme nemohli 
odhadnout věk přesněji, a tento jedinec byl proto zařa-
zen do obecné kategorie adultus.

V textové tabulce 8 je znázorněno rozdělení věko-
vých kategorií a věkové intervaly. Věkové kategorie 
nedospělých jedinců jsme rozdělili podle intervalů do-
poručených v metodice Knussmann (1988). Odlišnost 
našeho členění věku proti Knusmannovu členění je 
v období infans Ia, které zahrnuje jedince mezi rokem 
narození a jedním rokem života (Sládek – Macháček 
2017b). Cílem bylo oddělit období narození a časné-
ho postnatálního vývoje od období pozdějšího. U do-
spělých jedinců jsme rozdělili věk dožití do kategorií 
mladý dospělý, dospělý a senilis, kde jsme vycházeli 
z předpokladů vlivu senescenčních změn na zkoumané 

Obr. 28. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Souhrn zachovalosti částí koster dospělých jedinců od druhého kostela 
(popis hodnocení viz obr. 27).

Fig. 28. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Summary of the degrees of preservation of parts of skeletons of adult 
individuals from the second church (for evaluation description see Fig. 27).
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bioarcheologické indikátory. Strategie členění katego-
rií dospělých jedinců jsou popsány v Sládek – Macháček 
2017b.

Kategorie Interval [roky]
Fetus prenatální období
Infans Ia narození – 0,99
Infans Ib 1–6,9 let
Infans II 7–13,9 let
Juvenis 14–19,9 let
Adultus 20–34,9 let
Maturus 35–49,9 let
Senilis 50+ let

Textová tabulka 8. Souhrn věkových kategorií použitých 
v odhadu věku dožití nedospělých a dospělých jedinců 
u druhého kostela na Pohansku.

Obrázek 29 shrnuje procentuální zastoupení jedin-
ců v jednotlivých kategoriích věku dožití. Celkem jsme 
identifikovali 97 nedospělých jedinců a 58 dospělých 
jedinců. Největší procentuální podíl dosáhla kategorie 
infans Ib (tj. 1–6,9 let; celkem 34 % jedinců). Druhou 
nejčetnější kategorií je skupina dospělých 35–49,5 let 
(celkem 19 %). Naopak nejméně četnou skupinou jsou 
nálezy z období fetus, tj. od početí do narození (1 %). 
Nízká četnost jedinců fetálního období může být čás-
tečně způsobena metodickým limitem správného od-
hadu věku dožití u jedinců, kteří byli potraceni blízko 
perinatálního období, a tudíž mohou být chybně za-
řazeni do kategorie infans Ia. Je ale také možné, že 

kostry z fetálního období mohou mít horší zachova-
lost. Konečně nelze vyloučit, že nízká četnost jedinců 
fetálního období může souviset s pohřebními zvyklost-
mi, například s omezenou percepcí fétů jako jedinců, 
které je nutné pohřbít. 

Získaný demografický profil věku u jedinců z pohře-
biště u druhého kostela nevybočuje zásadně z věkové 
struktury pozorované na ostatních pohřebištích Po-
hanska, i když srovnání mezi pohřebišti na Pohansku je 
limitováno odlišným rozpětím použitých věkových ka-
tegorií a odlišnou metodou odhadu věku u dospělých 
jedinců (Drozdová 2005b). Nejčetněji zastoupenou vě-
kovou kategorií u prvního kostela a u ostatních lokalit 
Pohanska je věkové rozpětí 0,6–6 let: u prvního kostela 
je četnost této věkové kategorie 27 % a u zbytku lokalit 
Pohanska je četnost 33 %. Četnost kategorie 0.6–6 let 
tak odpovídá poznatkům zjištěným u druhého kostela 
(34 %), i když srovnání může být částečně ovlivněno 
odlišnou hranicí spodního intervalu použitou v demo-
grafickém šetření Drozdové (2005). 

Druhou nejčetnější věkovou skupinu zastoupenou 
u prvního kostela a ostatních lokalit Pohanska udává 
Drozdová (2005b) u jedinců s věkem mezi 20–29 a 30–
39 let. Z tohoto intervalu ale nemůžeme odhadnout 
podrobněji, jak se věková struktura populace od první-
ho kostela a z ostatních lokalit shoduje se zjištěnou čet-
ností u druhého kostela. Pokud přičteme četnost jedin-
ců z období 30–39 let k četnosti kategorie 40–49 let, 
pak se výsledky shodují s četnostmi zjištěnými u naší 
kategorie maturus (35–49) let z pohřebiště u druhého 
kostela. Pokud naopak přičteme četnost jedinců z ob-
dobí 30–39 let ke kategorii 20–29 let, pak naroste podíl 
skupiny adultus (20–34,9 let) u pohřebiště u prvního 
kostela. Kritická pro srovnání věku dožití dospělých 
jedinců mezi pohřebišti Pohanska je navíc odlišná me-
todika odhadu věku použitá pro odhad věku na loka-
litách u prvního kostela, u druhého kostela a na ostat-
ních pohřebištích Pohanska. Odhad věku byl u koster-
ních souborů analyzovaných Drozdovou (2005) založen 
na metodě odhadu obrusu zubů, obliteraci lebečních 
švů a na McKernově a Stewardově technice analýzy 
senescenčních změn na facies symphysealis (detaily viz 
Drozdová 2005b). Použité metody ale nedávají spolehli-
vou korelaci s kalendářním věkem nebo smysluplnou 
shodu mezi odhadem věku získaným jednotlivými me-
todami odhadu věku dožití; nespolehlivost odhadu 
věku dožití u prvního kostela a ostatních lokalit Po-
hanska vůči našemu odhadu věku dožití přitom může 
být až v řádech desítek let, a to i při srovnání průměr-
ných hodnot věku dožití (Sládek – Macháček 2017b). Po-
drobněji by tedy věková struktura mohla být srovnána 
na lokalitách Pohanska jen v případě nového šetření 
a za využití standardizovaných metod s prokazatelně 
vyšší spolehlivostí odhadu věku dožití. Na druhou 
stranu lze i z těchto dílčích výsledků odvodit, že po-
hřebiště u druhého kostela bylo využíváno skupinou, 

Obr. 29. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Zastoupení věkových kategorií na pohřebišti u druhého kostela.

Fig. 29. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Representation of age categories in the cemetery at the second 
church.
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která měla podobnou demografickou strukturou ales-
poň v tomto nejobecnějším srovnání. Toto zjištění by 
pravděpodobně v obecné rovině mohlo znamenat také 
obecnou shodu v socioekonomických a subsistenčních 
parametrech, například v tom, že pohřby u druhého 
kostela nepocházely z nějaké úzké a limitované subsis-
tenční skupiny. Na druhou stranu bude nutné pečlivěji 
probádat důvody rozdílů v četnostech dospělých jedin-
ců, které by mohly přinést některé zajímavé poznatky 
o vývoji osídlení Velké Moravy, funkci zkoumaných po-
hřebišť a hlavně poznatky o vlivu zániku Velké Moravy 
na demografickou strukturu.

7.4 Pohlaví

Odhad pohlaví jsme provedli u 88 % případů pomocí 
preferované metody, založené na znacích pozorova-
ných nebo měřených na pánevní kosti (Bruzek 2002; 
Murail et al. 1999). Z toho u 39,7 % případů bylo mož-
né odhadnout pohlaví kombinovaně jak z morfosko-
pických, tak i metrických znaků pánevní kosti, u 46,6 % 
případů byl odhad založen jen na morfologickém hod-
nocení a u 1,7 % případů byl odhad pohlaví proveden 
pomocí diskriminační funkce metrických znaků pánev-
ní kosti. Mimo pánevní kost bylo u zbývajících 10,3 % 
jedinců odhadnuto pohlaví na základě sekundární 
diskriminační funkce, založené na kombinaci rozměrů 
postkraniální a kraniální kostry (Sládek – Makajevová 
2017b). Jen u jednoho jedince (tj. 1,7 % případů) neby-
lo možné pohlaví odhadnout, a to vlivem nízké pravdě-
podobnosti zařazení do skupiny mužů nebo žen podle 
sekundární diskriminační funkce.

Obrázek 30 shrnuje četnost mužů a žen v soubo-
ru dospělých jedinců pohřbených u druhého kostela 
na Pohansku. Ukazuje se, že mužské hroby dosahují 
na pohřebišti u druhého kostela vyšší četnosti (56 %) 
než hroby ženské (44 %) – s výsledným poměrem 
přibližně 1,12 – vzájemný poměr pohlaví se neodchy-
luje signifikantně od rovnosti četnosti mužů a žen  
(P-hodnota = 0,36). Nezdá se proto, že by tato četnost 
byla výrazně vychýlena ve prospěch jednoho pohlaví, 
i když dle statistických údajů je v dnešní populaci po-
měr mužů a žen opačný. Například v roce 1970 žilo 
v bývalém Československu 48 % mužů a 52 % žen, což 
dává poměr mužů a žen v hodnotě 0,94. U pohřebišť 
na Pohansku ale poměr mužů a žen osciluje. U prv-
ního kostela je vyšší zastoupení mužů v poměru 1,8 
(65 % mužů, 35 % žen), naopak u ostatních lokalit Po-
hanska je poměr mužů a žen vychýlen směrem k vyšší 
četnosti žen ve výsledném poměru 0,6 (39 % mužů, 
61 % žen). Zda lze z tohoto zjištění vyvozovat nějaké 
konkrétní závěry například o struktuře a funkci pohře-
biště respektive raně středověkého osídlení spojeného 
s druhým kostelem, je zatím nejasné a bude to vyža-
dovat podrobnější komparaci i s dalšími raně středo-

věkými lokalitami, důležité je ale zjištění, že se poměr 
mužů a žen pohřbených u druhého kostela nevychyluje 
zásadně z očekávaného rozpětí. 

7.5 Výška postavy

Odhad výšky postavy byl založen v 70,7 % případech 
na preferované technice anatomické rekonstrukce výš-
ky (Raxter et al. 2006). V 19 % případů jsme mohli 
aplikovat regresní rovnice odhadující výšku postavy 
pomocí délky stehenní kosti (Sládek et al. 2015). U zbý-
vajících jedinců byl odhad založen v 3,4 % na základě 
délky holenní kosti a v 3,4 % pomocí délky pažní kosti. 
Vzhledem k tomu, že všechny rovnice byly odvozeny 
specificky pro raně středověké Pohansko s použitím 
souboru koster z pohřebiště u druhého kostela, mů-
žeme očekávat, že i obecně méně spolehlivé odhady 
výšky odvozené z pažní nebo holenní kosti (Formicola 
– Franceschi 1996; Ruff et al. 2012) budou vykazovat vy-
sokou spolehlivost s chybou nepřekračující 0,1 % hod-
noty výšky postavy (Sládek et al. 2015). U 3,4 % jedinců 
z pohřebiště u druhého kostela nebylo možné výšku 
postavy odhadnout žádnou spolehlivou technikou.

Obrázek 31 ukazuje bivariační graf s distribucí výšky 
postavy dospělých jedinců pohřbených u druhého kos-
tela na Pohansku, znázorněné na ose x. Průměrná výš-
ka postavy je u mužů 170 cm (N = 32; SD = 6,65) a u žen 
154 cm (N = 24; SD = 6,18). Průměrná výška postavy 
vykazuje u jedinců z pohřebiště u druhého kostela vy-
soký pohlavní dimorfismus, což je vidět i na grafu indi-
viduální distribuce výšky a hmotnosti. Pouze dva muži  

Obr. 30. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Četnost mužů a žen na pohřebišti u druhého kostela.

Fig. 30. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Frequency 
of men and women in the cemetery at the second church.
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zasahují výrazně do distribuce výšky žen, při podrob-
nějším šetření se ale neukázal problém s odhadem 
pohlaví ani vliv potenciální nespolehlivosti metody 
odhadu výšky postavy. Lze tedy předpokládat, že zjiš-
těná nižší výška postavy souvisí s biologickou proměn-
livostí. Důležité je ale také upozornit, že výrazně vyšší 
hodnotu výšky postavy dosáhl jedinec z H 153, tedy 
klíčový jedinec pravděpodobně zakladatel a vlastník 
kostela (osteobiografický rozbor H 153 viz Macháček 
et al. 2014; Sládek 2016). Výška postavy by tedy mohla 
nejen signalizovat pohlavní specifitu, ale i potenciální 
socioekonomický status spojený s velkomoravskou eli-
tou (obr. 32A, B).

Obr. 31. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Bivariační distribuce výšky postavy a hmotnosti u jedinců 
z pohřebiště u druhého kostela.

Fig. 31. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Bivariate 
distribution of body height and weight in individuals from the 
cemetery at the second church.
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Obr. 32. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. A) Plán s vyznačením výšky mužů; B) Plán s vyznačením výšky žen. 
Legenda: F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 32. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. A) Plan with marked height of men; B) Plan with marked height of women.  
Key: F – reconstruction of enclosure, G – surviving enclosure, H – church foundations, I – excavated area.



63

7. Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku

7.6 Hmotnost

Odhad hmotnosti byl u jedinců pohřbených u druhého 
kostela založen v 77,6 % na preferované morfometric-
ké metodě, využívající pro odhad velikost odhadnutou 
pomocí šíře pánve a výšky postavy (Ruff et al. 2005). 
V 15,5 % případů byla hmotnost odhadnuta pomocí 
méně spolehlivé metody založené na regresní rovnici 
využívající předozadní průměr hlavice stehenní kosti 
(Sládek – Macháček 2017b). I když byly rovnice využívající 
pro odhad hlavici stehenní kosti odvozeny přímo pro 
skupinu pohřbenou u druhého kostela, ukázalo se, že 
i tak dosahuje odhad hmotnosti relativně vyšší chyby, 
než jakou můžeme pozorovat v případě výšky postavy 
(Sládek – Macháček 2017b). Je proto nutné při analýze 
hmotnosti dospělých jedinců zahrnout případnou chybu 
i do interpretačních modelů. V 7 % případů nebylo mož-
né odhadnout hmotnost, což je nejvyšší podíl v absenci 
hodnocených paleodemografických ukazatelů.

Obrázek 5 ukazuje bivariační distribuci výšky posta-
vy a hmotnosti jedinců pohřbených u druhého kostela 

na Pohansku s osou y popisující hmotnost. Průměrná 
hmotnost mužů z pohřebiště u druhého kostela byla 
70,5 kg (N = 32; SD = 7,33) a průměrná hmotnost 
u žen dosahovala 56,3 kg (N = 22; SD = 5,50). Průměr-
ná hmotnost vykazuje u jedinců pohřebiště u druhého 
kostela také sexuální dimorfismus, ale dimorfismus 
v odhadnuté průměrné hmotnosti není tak výrazný, 
jako v případě výšky postavy, což je patrné i z obrázku 
bivariační distribuce výšky postavy a hmotnosti. Vari-
ační šíře hmotnosti se mezi muži a ženami více pře-
krývá, a to v rozsahu přibližně 55 až 65 kg. Důležité 
je ale v hodnocení výšky postavy a hmotnosti sledovat 
i odchylky od proložené RMA osy, která ukazuje, že 
bivariační distribuce jedinců v hmotnosti a výšce po-
stavy vysoce koreluje (r = 0,89) a jen několik jedinců se 
od společné distribuce odchyluje (výrazná je zejména 
hmotnost u ženy H 196, která vykazuje vyšší hmotnost 
vzhledem k výšce postavy). Zjištěný přesah mezi muži 
a ženami v hmotnosti lze tedy chápat jako odraz bio-
logické proměnlivosti, a ne jako vliv potenciální chyby 
v odhadu velikostních charakteristik těla.
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Obr. 33. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. A) Plán s vyznačením pohlaví pohřbených jedinců. Legenda: A – děti, 
B – ženy, C – adolescenti, D – muži, E – neurčeno, F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – 
prozkoumaná plocha; B) Plán s vyznačením věkové třídy pohřbených jedinců. Legenda: F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované 
ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná plocha. 

Fig. 33. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. A) Plan with marked gender of buried individuals. Key: A – children, B – women, 
C – adolescents, D – men, E – non-determined, F – reconstruction of enclosure, G – surviving enclosure, H – church foundations, 
I – excavated area; B) Plan with marked age class of buried individuals.
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7.7 Výsledky antropologického výzkumu

Předložený text shrnuje poznatky o paleodemogra-
fii kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela 
na severovýchodním předhradí Pohanska získané bě-
hem dosavadního antropologického výzkumu (Slá-
dek – Macháček 2017a). Kosterní soubor z pohřebiště 
u druhého kostela na severo-východním předhradí Po-
hanska sestává z celkem 155 asociovaných kosterních 
nálezů odkrytých ve 152 hrobech včetně pěti jedinců 
odkrytých pod podlahou sakrální stavby. Velikost sí-
delní populace v době trvání pohřebiště u druhého 
kostela na Pohansku jsme odhadli na zhruba 60 až 90 
jedinců.72

Soubor je průměrně zachovaný u nedospělých jedin-
ců, ale mimořádně dobře zachovaný u dospělých jedin-
ců. Kostry dospělců překračují zachovalost až v 80 % 
případů a umožňují využít vysoce spolehlivých postu-
pů odhadů paleodemografických ukazatelů. Kosterní 
soubor zahrnuje všechny věkové kategorie (obr. 33A). 
Celkem jsme odhadli 97 nedospělců a 58 dospělých 
jedinců, s nejvyšší četností 34,4 % v období infans Ib 
(1–6,9 let) a 19,5 % v období dospělosti (kategorie mid-
dle adults; 35–49,9 let). Nejméně četná je naopak kate-

gorie fetus (1,3 %). Kosterní soubor zahrnuje vyšší po-
měr mužů (56 %) než žen (44 %), ale celkově se poměr 
neodchyluje od shodné četnosti mužů a žen (obr. 33B). 
Poměr pohlaví se také zásadním způsobem neodchylu-
je od proporcí mužů a žen zjištěných na jiných loka-
litách Pohanska. Výška jedinců vykazuje silný pohlav-
ní dimorfismus s průměrnou výškou u mužů 170 cm 
a u žen 154 cm. Hmotnost jedinců ukazuje na menší 
pohlavní dimorfismus, než jsme sledovali u výšky po-
stavy, a to v průměru u mužů 53 kg a u žen 45 kg.

Vzhledem k zjištěným poznatkům lze předpokládat, 
že kosterní soubor významně doplní naše poznatky 
o osídlení konce Velké Moravy a přechodu k přemys-
lovské administrativě. Budoucí bioarcheologický a ta-
fonomický výzkum může vycházet zejména z excelentní 
zachovalosti kosterních pozůstatků dospělých jedinců, 
ale také z vysokého počtu odkrytých koster nedospě-
lých pohřbů. Soubor tak může sloužit k rozvoji paleo-
demografické metodologie a testování metod odhadů 
paleodemografických ukazatelů. Důležité poznatky lze 
také očekávat v rámci výzkumů analyzujících paramet-
ry subsistence, životních podmínek a pohřebního jed-
nání, zvláště v souvislosti s obecnými tranzitními pro-
cesy lidských společností.
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8. HROBOVÉ NÁLEZY 

Na pohřebišti u rotundy na Pohansku byly artefakty 
objeveny v 66 hrobech. Jako intencionální milodary či 
součást kroje zemřelého však můžeme označit jen před-
měty z 61 hrobů, když nebudeme počítat víceméně ná-
hodné nálezy ze zásypu hrobových jam. Hrobové nálezy 
rozdělujeme do několika základních kategorií, o kterých 
pojednáváme v samostatných kapitolách. První velkou 
skupinu tvoří ženský šperk – náušnice, gombíky a prsteny, 
závěsky a náhrdelníky. Převážně v mužských hrobech 
se naopak objevují zbraně, jezdecká výstroj a některé 
součásti kroje. Jednou z nejpočetnějších kategorií jsou 
nože, které nacházíme v hrobech mužů, žen i dětí. Mezi 
předměty denní potřeby a ostatní méně běžné nálezy 
počítáme jehlu, kružítkové rydlo, parohovou schránku, 
či zdobenou bronzovou rukojeť. Speciální kategorií jsou 
fragmenty textilu zachycené v korozních produktech 
na povrchu kovových předmětů. Na pohřebišti se v ně-
kterých hrobech nacházely i keramické nádoby, jimž je 
také věnována samostatná kapitola.

8.1 Náušnice a záušnice

Na kostelním hřbitově severovýchodního předhradí 
Pohanska bylo nalezeno 38 náušnic, resp. záušnic (tab. 
57–58).73 18 z nich je vyrobeno ze stříbra a 20 z bronzu 
(v pěti případech bronzu pozlaceného). Pocházejí z 16 
hrobů (obr. 34; tab. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 
21, 27, 29). Počet náušnic v jednotlivých hrobech silně 
kolísal – od sedmi kusů do jednoho. Je překvapující, 
že v prostém páru se náušnice objevily pouze ve dvou 
hrobech. Nejčastěji je nacházíme po jedné, a to ve více 
než polovině hrobů. To mohlo souviset buď se zániko-
vými transformacemi, či nepozornosti při výzkumu. Je 
však pravděpodobnější, že v řadě případů se v hrobě 
původně opravdu nacházela jen jedna náušnice. Výpl-
ně hrobů se totiž během výzkumu pečlivě proplavova-
ly a prosívaly. Náušnice se občas nacházely i ve výplni 
hrobů, mimo svůj funkční kontext, což mohlo souviset 
s určitými přechodovými rituály (Profantová 2013a, 34; 
Přichystalová – Kalábek 2014, 240, 253, 267).

Singulární náušnice se objevují i na jiných pohře-
bištích. V početném souboru 678 kusů z pohřebiště 
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Obr. 34. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením hrobů s náušnicemi a záušnicemi. Legenda: 
A – podunajský šperk, B – veligradský šperk, C – veligradský 
i podunajský šperk, D – záušnice, E – ostatní hroby, F – 
rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy 
kostela, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 34. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan 
with marked graves with earrings and temple rings. Key: A – 
Danubian basin jewellery, B – Veligrad jewellery, C – Veligrad and 
Danubian basin jewellery together, D – temple rings, E – other 
graves.
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Na Valách ve Starém Městě se nacházely v 16 % z 239 
hrobů s náušnicemi (Hrubý 1955a, 92). Mnohem 
více (45 % hrobů s náušnicemi) jich evidujeme např. 
na pohřebišti v Čakajovcích, kde se však kostrově po-
hřbívalo od 9. až do 12. stol. (Rejholcová 1995). Nad-
poloviční zastoupení singulárních náušnic však vyka-
zují i některá čistě velkomoravská pohřebiště, jakými 
jsou např. Velké Bílovice (53 %). Tento fenomén po-
dle autora výzkumu Z. Měřínského „signalizuje nějaké 
zvláštní představy a zvyklosti“ (Měřínský 1985, 31). Ne-
lze však vyloučit ani možnost, že se jedná o jev chro-
nologický, v tomto případě jako důsledek určité kri-
ze pozdního velkomoravského a povelkomoravského 
období, která se mohla projevit ukončením činnosti 
šperkařských dílen a nedostatkem nových šperků (Un-
german 2007b, 204). Do hrobů byly často dávány neú-
plné či nefunkční předměty (nejen náušnice, ale i ře-
mínkové garnitury, vědra či šipky), které symbolicky 
zastupovaly celé funkční předměty (Přichystalová – Ka-
lábek 2014, 267).

V osmi případech byly náušnice nalezeny mimo svůj 
původní kontext, nejčastěji při prosívání či proplavování 
zásypu hrobu, takže nelze říci nic bližšího o jejich pů-
vodním umístění. Pokud byly náušnice nalezeny in situ, 
pak se nejčastěji nacházely ve funkční poloze v blízkosti 
lebky (v devíti hrobech – např. na spánku, u mandibuly, 
pod lebkou). Ve třech hrobech byly náušnice objeveny 
ve spodní části těla, buď na pánvi, nebo v blízkosti femu-
ru či tibie. V jednom případě se jednalo o propletený 
smotek až pěti bronzových náušnic (H 95), ve druhém 
o dvě náušnice propojené svými oblouky (H 171). Je 
zřejmé, že náušnice se v obou hrobech nenacházely 
ve funkční poloze ani v době pohřbu a byly uloženy 
v místech, kde je odkryl archeologický výzkum. To není 
jev na velkomoravských pohřebištích neobvyklý (Kouřil 
– Tymonová 2013, 127). Je to běžné u dětských hrobů 
kategorie infans Ib, jakými byly i hroby H 95 a H 171 
na severovýchodním předhradí Pohanska. Děti šperky 
ještě za svého života asi nenosily, ale mohly je již mít 
ve svém vlastnictví (např. jako dědictví) nebo je získaly 
až po smrti jako pohřební milodary.

Náušnice pocházejí nejčastěji z hrobů dětí (infans 
Ib a II: osm případů), resp. mladistvých (juvenis: dva 
případy). Objevily se jen v pěti hrobech dospělých – 
podle antropologické klasifikace u čtyř žen a jednoho 
neurčitelného jedince. Dospělí byli mladšího (dva je-
dinci), středního (dva jedinci) i pokročilého věku (je-
den jedinec). V jednom případě (hrob H 63) nejsme 
schopni rozhodnout, zda singulární náušnice ze zásy-
pu hrobu patřila k dospělému muži (vhozená snad jako 
pohřební obětina), nebo k dítěti, které bylo pohřbeno 
nad ním. Více podobných případů dětí, jejichž kostry 
byly zčásti či úplně stráveny a po jejichž pohřbu zůstaly 
v zásypech starších hrobů jen milodary, zmiňuje z Dol-
ních Věstonic Š. Ungerman (Ungerman 2007b, 71).

V hrobech dospělých a mladistvých mírně převa-
žoval honosnější stříbrný šperk, zatímco děti byly vy-
baveny spíše méně hodnotným šperkem bronzovým. 
Evidujeme však i stříbrné (vždy singulární) náušnice 
v dětských hrobech (čtyři případy) a bronzový šperk 
v hrobech dospělých (dva případy).

Náušnice z pohřebiště na severovýchodním předhra-
dí lze z typologicko-chronologického a materiálového 
hlediska rozdělit do tří skupin(Dostál 1966, 30–44; Fro-
lík a kol. 2014, 44): honosný stříbrný či bronzový po-
zlacený šperk tzv. veligradského typ (dříve označovaný 
i jako byzantsko-orientální), jednodušší bronzový šperk 
zvaný podunajský a stříbrné záušnice.74

8.1.1 Veligradský šperk

Nejpočetnější skupinu (18 kusů) tvoří šperk tradičně 
označovaný jako náušnice byzantsko-orientálního rázu. 
Tento termín odkazoval na jejich domnělý původ ve vý-
chodním Středomoří (Niederle 1927, 1930), kde se sice 
používaly podobné šperkařské technologie, avšak při 
výrobě typologicky odlišných šperků (Albani 2010; Bo-
sselmann-Ruickbie 2011). U nás se postupně prosadila 
představa o jejich místní výrobě, kterou uznal již J. Eisner 
(Eisner 1955, 216), když situoval šperkařské dílny do Sta-
rého Města – „Velehradu“. Termín, posléze navržený 
B. Dostálem (1966, 44), šperk veligradského typu či 
rázu, který tuto situaci reflektoval, došel v moravském 
prostředí všeobecného uznání (Galuška 1996, 92; Kouřil 
– Tymonová 2013, 133, 134; Staňa 1995; Ungerman 2005), 
zvláště když byly ve Starém Městě objeveny jasné doklady 
jeho výroby (Galuška 2013, 108–174).75 Čeští badatelé se 
však tomuto termínu vyhýbají a prosazují název šperk 
velkomoravského či jen moravského typu (Profantová 
2003, 77), příp. velkomoravského původu (Frolík a kol. 
2014, 44; Mařík 2009, 126) nebo provenience (Tomková 
2005a, 299). Odhlédneme-li od těchto terminologických 
nuancí, je zřejmé, že se vždy jedná o „náušnice různých 
tvarů zhotovených ze zlata, stříbra a silně pozlaceného 
bronzu za využití metod granulace a filigránu“. Kromě 
náušnic patří do této skupiny i gombíky, prsteny, kovové 
perly a různé přívěsky (Galuška 2013, 99). Z hlediska 
sociálního prostředí řadíme tyto nálezy mezi „městský 
(dvorský) šperk“, který se vázal na vyšší společenské 
vrstvy (Dostál 1966, 30).

Na pohřebišti u rotundy z Pohanska se kromě lunco-
vitých, objevují všechny hlavní typy veligradských náuš-
nic – hrozníčkové, bubínkové, košíčkové i sloupečkové. 

Podobně jako i na mnoha dalších velkomoravských 
či povelkomoravských (českých) nekropolích (Dostál 
1966, 35) jsou také u rotundy nejčastěji zastoupeny 
náušnice hrozníčkové, které tvoří polovinu všech ve-
ligradských ozdob hlavy. Objevují se zde ve čtyřech va-
riantách, vyrobeny ze stříbra či pozlaceného bronzu. 
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Nejčastější jsou jednodušší náušnice s oboustranným 
klasovým hrozníčkem, vyrobené z pozlaceného bronzu 
(typ Dostál 8–10: konkrétní typ šperku identifikujeme 
podle vyobrazení v Dostálově typologii, přičemž číslo 
obrázku z jeho monografie používáme pro označení 
daného typu; Dostál 1966, 30-44; podobně i Ungerman 
2005, 710). Známe je ve čtyřech exemplářích ze tří hrobů 
(H 63,2, H 119, H 132). Vykazují velmi podobnou kon-
strukci, kterou definuje hrozníček z granulek a hladkých 
drátků, ve spodní části členěný do pěti a v horní do čtyř 
úrovní, vždy zakončený velkou granulí. Oblouk je členěn 
uzlíčky z granulek a dvou hladkých drátků. Drát, z něhož 
je vyroben oblouk náušnice, je hraněný, čímž se odlišuje 
od náušnic stříbrných, jejichž drát bývá kulatý. Tento 
jednotný charakter i shodný materiál naznačují, že se 
v tomto případě jedná o výrobek jedné dílny, či dokonce 
jednoho klenotníka. Zdá se, že tyto výrobky imitovaly zlaté 
náušnice podobných rozměrů, které známe z pohřebiště 
u prvního kostela na Pohansku (hrob 38, 96). Napodo-
bovány jsou do nejmenších detailů, včetně hraněného 
drátu či velikostního poměru mezi horním a spodním 
hrozníčkem (Kalousek 1971, 42–44, 70). Zlaté náušnice 
zřejmě sloužily jako předloha klenotníkům v době, kdy 
drahý kov již nebyl tak dostupný, resp. objednavatel si 
ho nemohl dovolit. Technologicky i materiálově velice 
podobné náušnice se objevily i v Lumbeho zahradě 
na Pražském hradě (Ottenwelter – Děd – Barčáková 2014, 
230–232). Hrozníčkové náušnice z pozlaceného bronzu 
se poměrně často objevují i mimo centra na velkomorav-
ských venkovských pohřebištích (Měřínský 1985, 33–35).

Další hrozníčková náušnice z pohřebiště u rotundy 
(hrob H 52) se liší od předcházející skupiny stříbrným 
materiálem a očkem, kterým je zakončen spodní oblouk 
(typ Dostál 8–11). Kvůli očku zde chybí jeden uzlík. 
Drát oblouku náušnice je v průřezu zčásti kulatý, jak 
je běžné u stříbrných exemplářů, v části přecházející 
v očko však byl hraněný. Víceméně identickou stříbrnou 
náušnici skoro stejných rozměrů známe z hrobu H 82 
z pohřebiště u prvního kostela na Pohansku (Kalousek 
1971, 63–64). Hrob dítěte nepatří k nejstarším, neboť 
superponuje starší hrob s rakví s železnými skobami 
(H 83). Zároveň je však sám převrstven dalším hrobem 
bez nálezů. Skoro stejné náušnice známe i z českého 
prostředí, kde se nacházely v hrobě 48 ve Staré Kouři-
mi společně s párem tepaných gombíků, košíčkovými 
náušnicemi a především esovitou záušnicí s dvojitou 
smyčkou. Miloš Šolle charakterizuje hrob 48 z hlediska 
uložení i typologie jako přechodový mezi starší a mlad-
ší vrstvou kouřimského pohřebiště, která snad počíná 
někdy kolem roku 900 (Šolle 1966, 81, 259, tab. XLV). 

Poslední čtyři hrozníčkové náušnice se vyznaču-
jí zdobeným spodním obloukem a patří bezesporu 
ke kvalitním velkomoravským výrobkům. Tvoří jednu 
sadu pocházející z hrobu H 136. Je pozoruhodné, že tři 
náušnice jsou zcela identické (typ Dostál 8–21), avšak 

jedna se typologicky liší (typ Dostál 8–15). Její spod-
ní oblouk je zdoben čtyřmi řadami granulí, zatímco 
u zbývajících tří je výzdoba provedena zrněnými filigrá-
novými drátky. Jinak jsou náušnice víceméně stejné. 
To vyvolává dojem, že z původního setu čtyř stejných 
náušnic se jedna ztratila a majitelka je musela nahradit 
jiným kusem. V době ztráty však již asi přestaly praco-
vat dílny, které by vyrobily shodný exemplář, proto mu-
sela být celá sada doplněna náušnicí odlišného typu. 
Plauzibilitu této hypotézy podporuje i velmi pozdní 
datování hrobu, který leží na samém okraji pohřebiště, 
i radiokarbonová metoda, které ho řadí až k polovi-
ně 10. stol. (viz kapitola 9.6. Radiokarbonové datování 
koster z pohřebiště). 

Hrozníčkové náušnice se zdobeným spodním oblou-
kem se podle B. Dostála omezují jen na centrální vel-
komoravské lokality a jejich nejbližší okolí (Dostál 1966, 
35). Bohatě zastoupeny jsou i na pohřebišti u prvního 
kostela na Pohansku (Kalousek 1971, tab. 27). Jen oje-
diněle, nezřídka již v defektním stavu, ve zjednoduše-
ných formách a často vyrobeny z méně hodnotného 
materiálu se objeví na venkovských pohřebištích či 
v periferních oblastech (Klanica 2006a, 96; Kouřil – Ty-
monová 2013, 134; Měřínský 1985, 35). To, že se tyto 
luxusní šperky dostaly výjimečně i mimo centra však 
nepřekvapuje, neboť náušnice s hrozníčky (ve všech va-
riantách) patří k nejrozšířenějšímu velkomoravskému 
šperku. Jen na pohřebišti ve Starém Městě – Na Valách 
V. Hrubý napočítal 303 kusů (Hrubý 1955a, 228). Patří 
tedy k nejčastějším typům veligradského šperku.

Při datování hrozníčkových náušnic se opíráme 
především o nálezy mimo území Moravy. Při diskusi 
o spodní hranici jejich výskytu se nejčastěji uvádí hrob 
z Trilje u Sinje, kde se kombinují s byzantskými min-
cemi z druhé třetiny 8. stol. (Galuška 2013, 217–219; 
Ungerman 2005, 715). Je zajímavé, že nález znal i Vilém 
Hrubý, který však jeho význam pro chronologii velko-
moravského šperku účelově zlehčoval (Hrubý 1955a, 
232). Stejné hrozníčkové náušnice jako v Trilje se obje-
vují i na Moravě, zvláště na pohřebišti ve Starém Města 
– Na Valách. Zčásti se však jedná o takové varianty, 
které z pohřebiště na severovýchodním předhradí Po-
hanska neznáme. Jde o náušnice, které měly zdobený 
nejen spodní, ale i horní oblouk. Ty Luděk Galuška 
řadí do nejstaršího horizontu velkomoravských šperků 
z první poloviny 9 stol. (Galuška 2013, 223–241). Šperk 
z pohřebiště u rotundy na Pohansku – tedy jednodu-
ché hrozníčkové náušnice (typ Dostál 8–10), které se 
v Trilje také objevily, i varianty se zdobeným spodním 
obloukem (typ Dostál 8–21) nejsou podle Šimona Un-
germana chronologicky citlivé (Ungerman 2005, 712) 
a mohou přežívat od 8. stol., kdy se bezpochyby ob-
jevují v Chorvatsku (Petrinec 2009, 313), až do první 
poloviny 10. stol., kdy se dostaly do hrobů v raně pře-
myslovských centrech.
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V Čechách se stříbrné hrozníčkové náušnice se zdo-
beným spodním obloukem koncentrují především 
na Pražském hradě na pohřebišti Jízdárna a v Lum-
beho zahradě. Jsou zde datovány až do první polovi-
ny 10. stol. Argumentuje se především hroby, kde se 
hrozníčkové náušnice kombinují s postvelkomoravský-
mi gombíky, které jsou zdobeny novými do té doby 
nepoužívanými motivy, resp. se záušnicemi s očkem, 
esovitými záušnicemi a s jantarovými osmibokými ko-
rály (H 83, H 104), které byly na Velké Moravě ještě 
vzácné nebo se vůbec neprosadily (Frolík a kol. 2014, 
151–154, 175–176; Tomková 2005a, 231–233, 298–299). 
Uvedené datování horní hranice podporuje i výskyt 
dvou hrozníčkových náušnic a jedné stříbrné záušnice 
s očkem v tombě kostela P. Marie na Pražském hradě, 
kde měl být pohřben kníže Spytihněv a jeho manželka 
někdy před rokem 918 (Frolík 2005, 29). Hrozníčkové 
náušnice se zdobeným spodním obloukem se objevu-
jí i na dalších středočeských pohřebištích, např. Žalov 
u Levého Hradce (Tomková 2012, 21, 126, 209), Kleca-
ny (Profantová 2011, 366, v tisku) či Zákolany u Budče 
(Šolle 1982, 194), které lze spojovat s rozvojem pražské 
přemyslovské domény (Sláma 1987, 178–179). Vysky-
tují se i na českých kostelních pohřebištích, jakým je 
hřbitov okolo rotundy sv. Petra na Budči, kde se mělo 
začít pohřbívat až někdy mezi léty 895–915 (Bartoško-
vá 2014, 59–60). Zde se stříbrná hrozníčková náušnice 
se zdobeným spodním obloukem kombinovala v hro-
bě 71 s poškozeným a druhotně použitým křížkem 
s lidskými maskami, který má svou přesnou analogii 
v Mikulčicích (Bartošková 2014, 35–37; Šolle 1990, 169). 
I to ukazuje na přímé propojení mezi šperkem z Velké 
Moravy a raně přemyslovských Čech.

Hrozníčkové náušnice, jako původně typický zástup-
ce velkomoravského šperku, nedožívají v první po-
lovině 10. stol. pouze v Čechách, ale i na Slovensku, 
resp. v Karpatské kotlině, jak se ukazuje na příkladu 
některých hrobů z Čakajovců či Trnovec nad Váhom. 
Podle P. Langó a A. Patay-Horvátha dokládají jejich 
nálezy kontinuitu osídlení a relativně mírumilovné 
soužití různých etnických skupin v Karpatské kotlině 
i po příchodu starých Maďarů. Snad až na počátku 
11. stol. byly staré reminiscence ve šperku a kroji zcela 
vytlačeny novou módou (Langó – Patay-Horváth 2015, 
376–378). 

Pro užší datování pohřebiště je mnohem významněj-
ší druhá nejpočetnější skupina veligradského šperku. 
Jedná se o čtyři stříbrné sedmibubínkové náušnice (typ 
Dostál 9–14), všechny z hrobu H 143 (obr. 35:1–4). 
Náušnice jsou zdobeny jemnou granulací, která tvoří 
na jednotlivých bubíncích skupiny čtyř trojúhelníků, 
uspořádaných do podoby maltézského kříže. Prak-
ticky identické exempláře nacházíme na pohřebišti 
u prvního kostela na Pohansku v hrobě H 135, kde se 
podobně jako na severovýchodním předhradí kombi-

nují s párem velkých gombíků, bohatě zdobených li-
sováním a puncováním (obr. 35:5–8). Hrob 135 patří 
na pohřebišti u prvního kostela v rámci velkomoravské 
epochy k vůbec nejmladším. Nachází se na jižním okra-
ji hřbitova, který v těch místech expandoval za starší 
palisádu do vnitřního prostoru velmožského dvorce. Je 
nejvyšší v rámci trojnásobné superpozice čtyř hrobů. 
Překrýval hroby H 24, H 161 a H 159 (Kalousek 1971, 
36–37, 89–91, 105–106), přičemž hrob H 161 ještě su-
perponoval hrob H 159 s pozlacenými gombíky a zla-
tými lamelkami z textilie importované na Pohansko ze 
Střední Asie či Blízkého východu (Březinová – Přichys-
talová 2014, 168). Další z hrobů (H 24), který je strati-
graficky starší než hrob H 135 se sedmibubínkovými 
náušnicemi, obsahoval ostruhy s prodlouženým bod-
cem (na pohřebišti u prvního kostela druhým nejdel-
ším), které se obecně považují v rámci velkomoravské 
hmotné kultury za nejmladší (Kavánová 1976, 55; Pro-
fantová 2013, 61). Z tohoto hlediska patří na Pohansku 
sedmibubínkové náušnice k zástupcům poslední fáze 
velkomoravské hmotné kultury.

Fakticky stejné sedmibubínkové náušnice se nachází 
i na jiných lokalitách. Ve Starém Městě – Na Valách 
jimi byla vybavena mladá žena z hrobu 251/49 (obr. 
35:13), kterou L. Galuška považuje i vzhledem k ostat-
ním milodarům (dalších pět stříbrných náušnic, stří-
brné korály, jeden stříbrný a dva pozlacené gombíky, 
z nichž jeden je zdoben unikátním obrazem ptáčka 
s kapkou u zobáku) za příslušnici nejvyšší společenské 
vrstvy Moravanů. Na pohřebišti Na Valách patřily sed-
mibubínkové náušnice s granulací v podobě maltézské-
ho kříže k „vyspělému“ velkomoravskému horizontu, 
datovanému L. Galuškou do druhé poloviny 9. a na po-
čátek 10. stol. Své mínění opírá především o prostoro-
vé vztahy mezi hroby a kostelem, resp. o statigrafic-
ká pozorování.76 Tyto náušnice spolu s dalšími šperky 
(sedmi- a jedenáctikošíčkové náušnice, různé varianty 
hrozníčkových náušnic, gombíky s ptačími motivy, prs-
teny atd.) dává L. Galuška do souvislosti se standar-
dizovanou „módu mocných“ z vrcholné a závěrečné 
fáze Velké Moravy (Galuška 2013, 244–251). Datování 
šesti- a sedmibubínkových náušnic do mladšího velko-
moravského období připouští i H. Chorvátová (2008a, 
166). Jako poškozený kus se objevil i na mohylníku 
ve Stěbořicích, kde zřejmě byli pochováváni příslušní-
ci velkomoravské posádky, kontrolující severní slezské 
oblasti někdy od třetí čtvrtiny 9. stol. do přelomu 9. 
a 10. stol. (Kouřil – Tymonová 2013, 127–134, 152–159). 
Podobné sedmibubínkové kusy (někde zdobené granu-
lovanými kosočtverečky, místo trojúhelníky) jako z Po-
hanska známe ve větším počtu exemplářů i z Rajhradu 
– hr. 536 a Rajhradic – hr. 80, 310 (obr. 35:9–12; Staňa 
2006). Hrob 80 se v Rajhradicích nacházel na východ-
ním okraji pohřebiště v sousedství hrobu 71, který byl 
vybaven mečem typu Y. Ty jsou na Moravě mimořádně 
vzácné, více se však objevují v Čechách, kde se do hro-
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bů dostávaly nejdříve na počátku 10. stol. (Dostál 1966, 
67; Hošek – Košta – Mařík 2012, 77–79). 

Velkomoravskou „módu mocných“ včetně specific-
kých šperků posléze přejala i elita z okolí českých Pře-
myslovců, neboť podobné bubínkové náušnice s analo-
gickou výzdobou známe i z pohřebišť Pražského hra-
du (Frolík a kol. 2014, 49–51). Zde se objevují v hrobě 
H 53 v Lumbeho zahradě v šestibubínkové variantě 
(obr. 35:14–16), vyrobené z kombinovaného materiálu 
– stříbra a elektronu, následně pozlaceného (Ottenwel-
ter et al. 2014, 199–201). Stejné náušnice, patrně výro-
bek jednoho klenotníka, se objevily i v Klecanech (obr. 
35:17; Profantová 2011, 366, v tisku; Profantová 2009, 
87). Výzdoba mezi náušnicemi pražskými, klecanský-
mi, staroměststkými i náušnicemi ze severovýchodního 
předhradí Pohanska se shoduje i v takových detailech, 
jakými je ohraničování jednotlivých bubínků pásky gra-
nulace. Pokud mezi našimi nálezy a šperkem z okolí 
Prahy nacházíme přece jen určité rozdíly (např. v po-
čtu bubínků), pak východněji položená Stará Kouřim 
poskytuje již zcela identické formy sedmibubínkových 
náušnic s granulací ve formě maltézských křížů (hroby 
86, 89, 129). Tento šperk se zde začíná objevovat už 
ve stratigraficky starší fázi pohřebiště (hrob 86), avšak 
pokračuje do fáze mladší, která je vymezena přelo-
mem 9. a 10. stol. na jedné straně a rozšířením klasic-
kých esovitých záušnic na straně druhé (Šolle 1966, 81, 
147–166). Všechny tyto indicie naznačují, že vysoce po-
stavená žena z předhradí Pohanska pohřbená v hrobě 
H 143 při jižní straně apsidy rotundy, vlastnila šperky 
vyrobené někdy ve vrcholné fázi Velké Moravy či až 
na samém konci její existence.

Do stejného období zřejmě patří i dvě stříbrné ná-
ušnice s plechovým sloupečkem (typ Dostál 10–11), ji-
miž byl tento nejbohatší hrob celého pohřebiště také 
vybaven (celkově byly v hrobě objeveny tři páry stříbr-
ných náušnic). Zachovaly se pouze v drobných zlom-
cích, i z nich je však patrné, že byly zdobeny stejnými 
motivy jako náušnice bubínkové. Tento závěr podpo-
ruje i sloupečková náušnice z hrobu H 103, která se 
zachovala skoro celá. Všechny tři exempláře se mezi 
sebou liší jen nepatrně – výzdobou sloupečku a možná 
utvářením spodního oblouku náušnice, který je u jed-
né z náušnic z hrobu H 143 zakončen esovitou klič-
kou. Nelze však vyloučit, že kličku či očko měla i ná-
ušnice z hrobu H 103, konec je však nyní odlomen. 
Právě esovitá klička, která se u tohoto typu náušnic 
poměrně často vyskytuje, vedla B. Dostála k závěru, 
že se jedná o jednu z nejmladších variant velkomorav-
ských náušnic (Dostál 1966, 46). Je zajímavé, že na hlav-
ních českých pohřebištích se sloupečkové náušnice 
vůbec nevyskytují.77 Chybí však i na většině pohřebišť 
v Mikulčicích (Profantová 2003, 94). Vysvětlení tohoto 
jevu je obtížné. Možná měl pravdu Čeněk Staňa, kte-
rý ve šperku z Pohanska vypozoroval jeho návaznost 
na určitý horizont zlatých a stříbrných ozdob ze Sta-

rého Města (Staňa 2001, 105). Právě tam se objevují 
náušnice s plechovým sloupečkem, který je zdoben 
granulovanými trojúhelníky. Zvláště hrob 179/51 z po-
hřebiště Na Valách, kde jsou kombinovány bubínkové 
a sloupečkové náušnice podobně zdobené, představu-
je blízkou analogii k hrobu H 143 z Pohanska (Hrubý 
1955a, 243, 516). Nepříliš rozšířená varianta sloupeč-
kových náušnic, kterou máme doloženou na severový-
chodním předhradí Pohanska, se dále našla v Pustimě-
ři, Předmostí a Rebešovicích (Dostál 1966, 40–41, tab. 
XXXIV, tab. XXXVIII) či v Rajhradicích (Staňa 2006, 
168, 175). U prvního kostela na Pohansku chybí.

Poslední skupinu veligradského šperku tvoří dvě 
stříbrné košíčkové náušnice, každá z nich nalezená v ji-
ném hrobě (H 82 a H 171). Typologicky jsou shodné 
(Dostál 9–26), liší se pouze v detailech. Obě sestávají 
ze šesti košíčků z přesekávaného filigránového drátku, 
které v případě exempláře z hrobu H 171 doplňuje 
na vrcholu i spodku prostředních košíčků malá kulič-
ka. Tato aplikace snad byla původně i na druhé náuš-
nici, avšak mohla odpadnout, neboť náušnice je poško-
zena. Zcela identickou formu měl pár ozdob z hrobu 
H 197 od prvního kostela (Kalousek 1971, 123–124). 
Byl však o něco menší (o 2,4 mm) a vyroben ze zlata. 
V hrobě ho doprovázela sloupečková náušnice s povr-
chem pokrytým granulací a dva velké stříbrné gom-
bíky s rostlinným ornamentem. Ani tento hrob jistě 
nepatří na pohřebišti k nejstarším, neboť je poměrně 
dosti vzdálen od kostela a především superponuje pa-
lisádu starší fáze dvorce, resp. ohradu kostela, která se 
ke dvorci v jeho starší fázi přimykala. Podobné zlaté, 
avšak sedmikošíčkové náušnice byly objeveny v hrobě 
H 152, který překrýval jiný statigraficky starší hrob 
a nacházel se mimo prostor vymezeny starší ohradou 
(Kalousek 1971, 99–100). B. Dostál zařadil obě varian-
ty, tedy šesti- i sedmikošíčkovou do jedné skupiny (B 
III 1) a považoval je v souladu s V. Hrubým za princi-
pálně shodné (Dostál 1966, 38–39; Hrubý 1955a, 241). 
Na pohřebišti Na Valách ve Starém Městě se stříbrné 
sedmikošíčkové náušnice vyskytují v hrobových celcích 
(253/49, 15/48) společně s bubínkovými náušnicemi 
zdobenými granulací uspořádanou do podoby maltéz-
ského kříže (viz výše). Podobně je tomu i na pohřebi-
šti v Rajhradicích – H 251 (Staňa 2006, 157–157, 179). 
Podle L. Galušky sedmikošíčkové (a dodejme i šestiko-
šíčkové) náušnice „byly v módě v průběhu vyspělého vel-
komoravského horizontu, tzn. ve druhé polovině 9. století 
a na začátku 10. století“ (Galuška 2013, 247). I ony pat-
řily k „módě mocných“ z období předcházejícího zániku 
Velké Moravy (Galuška 2013, 250–251). Jako takové se 
pak v omezené míře dostávaly i do Čech, kde se však 
vyskytují jen na malém počtu lokalit, k nimž patří např. 
Žalov u Levého Hradce či Stará Kouřim. V Čechách se 
košíčkové náušnice kombinují s náušnicemi hrozníčko-
vými, jako v Žalově (Tomková 2012, 97, 126, 207), nebo 
s bubínkovými náušnicemi zdobenými granulovanými 
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Obr. 35. Stříbrné šesti- a sedmibubínkové náušnice (typ Dostál 9–14) z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska (hrob 
H 143) a jejich analogie: 1–4: Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 143; 5–8: Břeclav – Pohansko, Velmožský 
dvorec – hrob H 135 (Kalousek 1971, 89–90); 9–12: Rajhrad – hrob 536, Rajhradice – hrob 80 a hrob 310 (Staňa 2006, 131, 170, 
180); 13: Staré Město – Na Valách – hrob 251/49 (Hrubý 1955, 450; tab. 61–4–5; Galuška 2013, 188); 14–16: Pražský hrad, Lumbeho 
zahrada – hrob H 53 (Frolík – Smetánka 2014, 109); 17: Klecany (Profantová 2011, 36).

Fig. 35. Silver six- and seven-globe earrings (type Dostál 9–14) from the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko (grave 
H 143) and their analogues: 1–4: Pohansko, North-eastern suburb – grave H 143; 5–8: Pohansko, Magnate Court – grave H 135 
(Kalousek 1971, 89–90); 9–12: Rajhrad – grave 536, Rajhradice – grave 80 and grave 310 (Staňa 2006, 131, 170, 180); 13: Staré Město 
– Na Valách – grave 251/49 (Hrubý 1955, 450; ta.b 61-4-5; Galuška 2013, 188); 14–16: Prague Castle, Lumbe Garden – grave H 53 
(Frolík – Smetánka 2014, 109); 17: Klecany (Profantová 2011, 36). 
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křížky, jak je tomu v mladší vrstvě hrobů ze Staré Kou-
řimi (hroby 89, 95; Šolle 1966, 152, 156). 

8.1.2 Podunajský šperk

Na přechodu mezi honosným šperkem veligradským 
a jednodušším „lidovým“ šperkem podunajským se 
nachází náušnice z hrobu H 64. Typologicky již patří 
do skupiny podunajské, je však zlacena a při její výrobě 
bylo kromě mědi použito i stříbro, což ji řadí do kate-
gorie luxusnějšího šperku (podobně i Profantová v tis-
ku, 86–87). Jedná se o náušnici s oboustranným spirá-
lovitým válcovitým závěskem z hladkého drátu, který je 
na obou koncích zakončen větší granulí. Ke stejnému 
typu (typ Dostál 7–17) patří i pár propletených náušnic 
z hrobu H 171, které se však liší tím, že byly vyrobe-
ny pouze z bronzu a drátek užitý na výrobu závěsku 
byl tordován. Podle B. Dostála (1966, 33) patří tyto 
náušnice k výrobkům silně ovlivněným veligradským 
šperkem. V hrobě H 171 se objevily společně se šesti-
košíčkovou náušnicí, o jejímž datování bylo pojednáno 
již výše, a prstenem (viz dále).

Největší koncentrace náušnic s oboustranným zá-
věskem svinutým z drátku byla zjištěna na pohřebišti 
v Dolních Věstonicích – Na pískách, kde se vyskytly 
v 74 případech. Jako variantu A označuje Š. Ungerman 
tzv. „základní model“, který kromě uzlíků nenese žád-
nou další výzdobu, ani jiné úpravy oblouku (Ungerman 
2007b, 82–83). V rámci šířeji pojímaného typu Dostál 
7–17 je tato varianta v Dolních Věstonicích nejpočet-
nější. Lze ji jen obecně datovat do velkomoravského 
období, přičemž její přežívání do povelkomoravské 
fáze nelze podle Š. Ungermana ani prokázat, ani vylou-
čit. Druhá varianta B, k níž patří i naše dvě náušnice 
z H 171, se vyznačuje očkem, kterým je ukončen spodní 
oblouk, a trojnásobným uzlíčkem. Na pohřebišti v Dol-
ních Věstonicích k ní patřilo pouze 14 kusů, což je asi 
jen 1,5 % ze všech zdejších náušnic. Podle Š. Ungerma-
na by mohla být tato varianta v rámci velkomoravské-
ho období relativně starší, sám však přiznává, že obraz 
může být zkreslen mimo-chronologickými faktory (Un-
german 2007b, 83). Na jiných lokalitách se obě varianty 
objevují jen sporadicky. O něco četnější jsou jen v Raj-
hradě (Staňa 2006), Prušánkách (čtyři páry) a Nechva-
líně (jeden pár). Zdeněk Klanica, který se zabýval jejich 
výskytem v širším středoevropském kontextu, soudí, že 
by prušánecké a nechvalínské exempláře mohly patřit 
„ke starší skupině moravských kostrových hrobů“ (Klanica 
2006b, 87–89). Tato datace však není přesná, jak lze 
prokázat na příkladu dalších nálezů z Pohanska a ji-
ných lokalit nejen od nás, ale i z jiných regionů.

Na Pohansku jsou náušnice s oboustranným spi-
rálovitým válcovitým závěskem výrazněji zastoupe-
ny na předhradích – jak jižním (H 28, H 50, H 106), 
tak i severním (H 8) (Dostál 1970a, 127, 122–123, 

1982b, 192; Přichystalová 2011b). V hrobě H 106 z již-
ního předhradí se z náušnice dochoval pouze závěsek 
z tordovaného drátu, který byl vyroben s pozlacené-
ho bronzu, stejně jako exempláře z pohřebiště u ro-
tundy. Pro diskusi o skutečném stáří tohoto typu je 
zvláště důležitý nález stříbrné náušnice, který byl uči-
něn v hrobě H 330 na pohřebišti u prvního kostela. 
Zde jsou náušnice s oboustranným spirálovitým válco-
vitým závěskem zastoupeny právě jen tímto jediným 
stříbrným exemplářem. Ve výbavě dvouletého dítěte se 
kombinoval s šesti drobnými korálky a párem stříbr-
ných sedmibubínkových náušnic, zdobených granulací 
v podobě maltézského kříže. Jak jsme uvedli již výše, 
patří tento šperk ke standardizované módě vrcholné 
a závěrečná fáze Velké Moravy, resp. raně přemyslov-
ských Čech. Patrně i hrob H 330 z pohřebiště u první-
ho kostela na Pohansku můžeme zařadit do pozdního 
velkomoravského horizontu (a to včetně náušnice se 
spirálovitým závěsem), což podporuje i skutečnost, 
že superponuje hrob šedesátiletého muže bez nálezů. 
Ani ze stratigrafického hlediska tedy nepatří ke star-
šímu horizontu pohřebiště (Kalousek 1971, 179–180). 
Vzhledem k těmto okolnostem nelze potvrdit závěry 
Š. Ungermana a Z. Klanici o relativním stáří náušni-
ce s oboustranným spirálovitým válcovitým závěskem 
z drátu (varianta B); v rámci velkomoravské epochy, 
resp. jejich závěry můžeme rozšířit v tom smyslu, že 
uvedený typ jistě přežívá i do mladší či pozdní fáze 
středohradištního období. Výše uvedené konstatování 
jednoznačně podporují i nálezy z Čech, kde se tyto 
náušnice objevují na více lokalitách (Klecany, Praha 
– Jízdárna, Žižice, Praha – Motol). V Klecanech I se 
v jednom hrobě kombinovala s drobnou esovitě ukon-
čenou záušnicí (Profantová 2011, 364). To vedlo N. 
Profantovou k závěru, že uvedený typ náušnice může 
být „v Čechách řazen i do celé 2. pol. 9. století, s jistotou 
do poslední třetiny 9. a 1. třetiny 10. stol.“ (Profantová v tis-
ku, 86–87). Podobně jsou náušnice zdobené závěskem 
z navinutého drátu a spodním obloukem zakončeným 
očkem datovány i v Chorvatsku, kde se vyskytují na po-
hřebištích křesťanského charakteru, existujících od po-
loviny 9. stol. dále (Petrinec 2009, 230–232, 633, Tab. 
307). V. Sokol datování šperku, který nazývá „náušnice 
sa stiliziranym klasom“, rozšiřuje i o první pol. 9. stol. 
(Sokol 2006, 122–132, 205–208)

Vzhledem ke skutečnosti, že se na pohřebišti u ro-
tundy kombinují v hrobě H 171 náušnice s oboustran-
ným závěskem svinutým z drátku s pozdní šestikošíčko-
vou náušnicí, budeme jejich datování do druhé pol. 9. 
stol., resp. na počátek 10. stol. považovat za nejpravdě-
podobnější. Výše uvedené analogie z Čech a Chorvat-
ska takový závěr bez problémů umožňují.

Jednoznačně do skupiny podunajského šperku patří 
tři typy náušnic z pohřebiště u rotundy na severový-
chodním předhradí Pohanska – náušnice s trubičkovi-
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8.1.3 Záušnice

Pro chronologické ukotvení kostelního hřbitova na se-
verovýchodním předhradí Pohanska má mimořádný 
význam poslední skupina ozdob hlavy, a to záušnice. 
Na lokalitě ji reprezentují čtyři exempláře ze tří hrobů 
(H 117, H 167, H 122, obr. 34). Vždy byly vyrobeny 
z tenkého kulatého stříbrného drátu (průměr drátu 
0,9–1,2 mm), jehož konec byl roztepán, třikrát svi-
nut v očko a jednou zatočen do esovité kličky. Pokud 
nejsou deformovány, jako v případě nálezu z hrobu 
H 167, pak má jejich oblouk víceméně kulatý tvar. 

Také u těchto ozdob panuje terminologická nejed-
noznačnost. Někteří badatelé preferují u variant s oč-
kem název náušnice (Dostál 1966, 31; Profantová 2013, 
34; Tomková 2005a, 226–227; Ungerman 2007b, 74–75), 
zatímco jiní používají termín záušnice (Bartošková 2014, 
37; Frolík a kol. 2014, 44). U exemplářů s esovitou klič-
kou již však většina volí termín záušnice, přesto existují 
i výjimky (Dostál 1966, 31; Ungerman 2007b, 75). My se 
na tomto místě přidržíme termínu záušnice.

Na velkomoravských pohřebištích je tento typ oz-
dob poměrně vzácný. Záušnice s očkem se zde tradič-
ně datovala až na samotný sklonek velkomoravského 
a do povelkomoravského období, a to na základě nále-
zů ze Starého Města – Na Valách, Mikulčic či Břeclavi 
– Pohanska (Dostál 1966, 31). Na poslední ze jmenova-
ných lokalit se objevil jeden stříbrný exemplář záušni-
ce s očkem u prvního kostela v dětském hrobě H 104, 
který ležel na jižním okraji pohřebiště v superpozici 
nad hrobem dospělého muže (Kalousek 1971, 74–75). 
Nálezové okolnosti naznačují, že v rámci lokality pa-
třil až pozdní fázi, jak ostatně soudil i Z. Měřínský, 
který ho zařadil do první pol. 10. stol. (Měřínský 1986, 
34). V jednom hrobě (H 75) se zde objevila dokonce 
i stříbrná esovitá záušnice, která však svým masivním 
provedením neodpovídá subtilním záušnicím z ten-
kého drátu ze severovýchodního předhradí (Kalousek 
1971, 60–61). Podle J. Košty moravská pohřebiště, kde 
tento šperk absentuje, mohla existovat do konce prv-
ní třetiny 10. stol. Zřejmě až po tomto datu lze v sou-
ladu s jeho úvahami počítat na Moravě s nástupem 
záušnic s očkem či esovitým zakončením (Košta 2008, 
292–293).

Tento chronologický problém však nelze na zákla-
dě materiálu z Moravy vyřešit. Pro datování diskuto-
vané skupiny šperků jsou mnohem důležitější nálezy 
z oblastí, kde jsou záušnice s očkem a esovitou kličkou 
ve svých drobných variantách (síla drátu 0,5–3 mm, 
průměr záušnice 8–15 mm: Bartošková 2014, 38) mno-
hem četnější než na Moravě, tedy především v Če-
chách a na Slovensku.

V Čechách jsou označovány jako „ozdoby povelko-
moravského charakteru“ (Bartošková 2014, 38). Pla-
tí zde za důležité chronologické vodítko (Profantová 
v tisku, 147). Jejich vznik lze zařadit do první třetiny 

tým závěskem, jednoduchá kroužkovitá náušnice bez 
uzlíčků a s uzlíčky. U těchto památek panuje termino-
logická shoda jak u moravských, tak i českých bada-
telů (Měřínský 1985, 31; Profantová v tisku, 87; Profan-
tová 2013, 34; Tomková 2005a, 228; Ungerman 2007b, 
71–73). B. Dostál považoval podunajskou skupinu 
za šperk lidový (vesnický), který byl rovnoměrně za-
stoupen na všech pohřebištích, přičemž se spolu ozdo-
bami veligradskými vyskytuje jen zřídka ve společných 
hrobových celcích (Dostál 1966, 30).

Na pohřebišti u rotundy se ve čtyřech exemplářích 
objevila ve dvou hrobech (H 95, H 108) bronzová ná-
ušnice s trubičkovitým závěskem (typ Dostál 7–19). 
Tento typ patří k nejčastěji zastoupeným typům podu-
najského šperku. Na pohřebišti v Dolních Věstonicích 
tvořil 19 % ze všech 921 kusů náušnic. Tyto náušnice 
bývají vždy vyrobeny z bronzu. Na Pohansku je zná-
me především z mimokostelních nekropolí na jižním 
(H 10, H 28, H 34, H 100, H 122; Přichystalová 2011b) 
i severním (Dostál 1970a, 122–123, 125) předhradí i ze 
solitérních hrobů a drobných pohřebišť na Žárovém 
pohřebišti či v Lesní školce (Dostál 1982a, 190). Pou-
ze v jednom případě se tato prostá náušnice objevila 
na pohřebišti u prvního kostela (H 1), a to ve zcela 
okrajovém a izolovaném hrobě s odlišnou orientací 
vzhledem k většině ostatních hrobů (Kalousek 1971, 
27). Hrob H 1 je vysunut daleko do prostoru velmož-
ského dvorce, kde byl zahlouben do destrukce objek-
tu č. 24. Patří tak k nejmladším hrobům na kostelním 
hřbitově (Dostál 1975, 274). Na ostatních kostelních po-
hřebištích Velké Moravy se náušnice s trubičkovitým 
závěskem objevují jen výjimečně. Š. Ungerman je da-
tuje již od starší velkomoravské fáze (Ungerman 2007b, 
86), podle B. Dostále se dožívají 10. stol. (Dostál 1982a, 
191–192), což je vzhledem k situaci na velmožském 
dvorci z Pohanska plauzibilní závěr. Jejich datování je 
tedy značně široké a k bližšímu chronologickému zařa-
zení pohřebiště u rotundy nepřispívají.

To samé lze říci i o nejjednodušším středohradišt-
ním šperku – prostých bronzových kroužcích bez uzlíč-
ků (typ Dostál 7–1) či s uzlíčky (typ Dostál 7–3). Tyto 
náušnice se na pohřebišti u rotundy objevily v deseti 
kusech ve dvou hrobech – společně s náušnicemi s tru-
bičkovitým závěskem (a také s železnou kaptorgou, 
skelněným gombíkem, náhrdelníkem z korálků a ulit) 
– v hrobě H 95 a jako slepenec až šesti náušnic (a jedna 
samostatná) v hrobě H 121. Na Pohansku se běžně ob-
jevují v některých hrobech na jižním předhradí (např. 
H 122), přičemž nelze jednoznačně rozhodnout, zde 
se nejedná o jiný typ náušnice, u níž se ztratil závěsek 
(Přichystalová 2011b). Tento typ náušnic není chrono-
logicky citlivý, jeho výskyt je ojediněle zaznamenán 
i na počátku 11. stol. (Ungerman 2007b, 74).
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10. století, snad již na přelom 9. a 10. stol. (Profanto-
vá 2013, 34). V průběhu 10. stol. se tento jednoduchý 
šperk stále více a více prosazoval (Tomková 2005a, 299). 
Na pohřebišti v Lumbeho zahradě na Pražském hra-
dě, kde se nacházejí i hroby s veligradským šperkem, 
tvoří záušnice nejčastější nález. Zde se, podobně jako 
i na jiných lokalitách, oba druhy záušnic svojí existencí 
zčásti překrývají. V Lumbeho zahradě společně pokrý-
vají období od počátku pohřbívání na lokalitě (konec 
9. stol.) až do pokročilého 10. stol. (Frolík a kol. 2014, 
47). Záušnice s očkem se v Čechách častěji vyskytují 
spolu s esovitými záušnicemi než s veligradským šper-
kem. Pravděpodobně tak společně přežívají i do druhé 
poloviny 10. stol. O něco starší varianta s očkem je 
však postupně vytlačována esovitými záušnicemi (Pro-
fantová v tisku, 93, 147). Tento závěr podporují i nálezy 
z kostelního pohřebiště na Budči, kde se záušnice s oč-
kem objevují v hrobě 28/86 se zlomky hrozníčkových 
náušnic, zatímco esovité záušnice se v žádném hrobu 
u rotundy sv. Petra nekombinovaly s velkomoravským 
šperkem (Bartošková 2014, 63).

Objevují se v kontextech, které datujeme jednoznač-
ně do první třetiny 10. stol. Příkladem budiž nález uči-
něný v kostele Panny Marie na Pražském hradě, kde se 
stříbrná záušnice s očkem našla v hrobě spojovaném 
s manželkou knížete Spytihněva I., pochovanou někdy 
před rokem 918 (Frolík 2005, 29). Ve slovenských Ča-
kajovcích, kde se záušnice s očkem a esovité záušnice 
z tenkého drátu v nálezových celcích navzájem kombi-
nují, přispívají k jejich datování západoevropské mince 
ražené v letech 918–26 a 923–36 (hrob 357; Rejholco-
vá 1995, 56, 69). Tento šperk se řadí nejen zde, ale 
i na dalších pohřebištích z okolí Nitry (např. Šindol-
ka) až do povelkomoravské belobrdské kultury (Fusek 
2012, 97). 

Záušnice představují na kostelním hřbitově ze seve-
rovýchodního předhradí Pohanska zjevně nejmladší 
chronologickou fázi, o čemž svědčí i skutečnost, že 
dětský hrob H 167 z interiéru kostela, z něhož pochází 
záušnice s očkem, leží stratigraficky nad mužským hro-
bem H 166, a reprezentuje tak zřejmě poslední fune-
rální aktivitu v kostele.

8.2 Gombíky

Gombíky považujeme za typický velkomoravský šperk 
(tab. 58). Na moravských, slovenských a českých lokali-
tách je jich evidováno přes 600 (Pavlovičová 1996, 98). 
Někdy jsou nazývány i knoflíky (Dostál 1966, 60; Hrubý 
1955a, 203) či kulovitými přívěsky (Chorvátová 2008b, 
209–218). Mimo zónu přímého kulturního vlivu Vel-
ké Moravy se objevují jen zřídka (Chorvátová 2009, 9; 
Pavlovičová 1996, 98). Na kostelním pohřebišti severo-
východního předhradí Pohanska se jich našlo v šesti 
hrobech deset, resp. jedenáct, budeme-li ke gombíkům 

počítat i drobný olověný knoflík (3,9 % všech pohřbů, 
obr. 36). Jejich relativní podíl je zde o něco menší než 
na jiných pohřebištích z hlavních velkomoravských 
center, kde hrobové celky s gombíky tvoří 6–13, 6 % 
z celého pohřebiště (Chorvátová 2009, 13–14; Profanto-
vá 2003, 68–69). 

Na Pohansku se u druhého kostela nejčastěji vysky-
tovaly v párech (čtyři hroby), méně i singulárně (dva 
hroby). Na rozdíl od náušnic zůstaly v naprosté většině 
in situ ve funkční poloze u kostry, tedy v místě, kde 
původně zdobily kroj zemřelého. Nacházejí se ponej-
více v oblasti hrudi či ramen, někdy u hlavy. Tak je to 
běžné i na jiných velkomoravských pohřebištích. V živé 
kultuře patrně sloužily jako (funkční?) ozdoby oděvu, 
možná i účesů (Hrubý 1955a, 92). Krášlily snad lemy 
tuniky nebo byly součástí náhrdelníků jako přívěsky 
(Chorvátová 2009, 13).
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Obr. 36. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením hrobů s gombíky a prstenem. Legenda: A – 
kovový gombík, B – skleněný gombík, C – skleněný gombík 
a prsten, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce ohrazení, G – 
dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná 
plocha.

Fig. 36. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked graves with gombíks (spherical pendants) and rings. 
Key: A – metal gombík, B – glass gombík, C – glass gombík and 
ring, E – other graves. 
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Podobně jako i na jiných lokalitách (Chorvátová 2009, 
15; Frolík a kol. 2014, 55; Hrubý 1955a, 92; Pavlovičová 
1996, 99; Profantová 2003, 70) nacházíme gombíky nej-
častěji v hrobech dětí (infans Ib). Pouze největší silně 
pozlacené exempláře se nacházely ve výbavě starší ženy 
(hrob H 143), která byla pochována na prestižním mís-
tě těsně u jižní stěny apsidy kostela. Spolu s třemi páry 
stříbrných náušnic tvoří tyto gombíky bezkonkurenč-
ně nejbohatší nálezový celek celého pohřebiště. I zde 
se tak potvrzuje všeobecně sdílený názor, že gombíky, 
především jejich honosné varianty vyráběné z drahých 
kovů, symbolizovaly příslušnost k velkomoravské no-
bilitě, přičemž kromě sociálního postavení mohly vy-
jadřovat i etnicko-politickou identitu svých majitelů 
(Chorvátová 2009, 17–18; Galuška 2013, 182). 

Nové nálezy z Pohanska lze podle materiálu rozdě-
lit do dvou základních skupin – gombíky kovové (šest, 
resp. sedm kusů) a skleněné (čtyři kusy). Kovové exem-
pláře byly vyrobeny z bronzu/mědi s nižším obsahem 
cínu (do 2–4 %),78 ve čtyřech případech zdobeny zlace-
ním. Jediný drobný knoflík byl z olova.

8.2.1 Kovové gombíky

Snad nejvýraznějším zástupcem velkomoravské materi-
ální kultury na celém pohřebišti u rotundy jsou pozla-
cené gombíky z hrobu bohaté dámy H 143. Patří do 1. 
skupiny kovových knoflíků – jde tedy podle V. Hrubé-
ho i B. Dostála o gombíky v užším slova smyslu (Dostál 
1966, 60; Hrubý 1955a, 206). Bývají vyrobeny ze dvou 
spojených polokoulí korpusu, což je patrné i na exem-
plářích z Pohanska, a zdobeny plasticky vystupující ry-
tou výzdobou na puncovaném pozadí. Svými rozměry 
(šířka cca 2,7 cm) patří gombíky z hrobu 143 k prů-
měrně velkým tepaným gombíkům (rozměry známých 
nálezů variují mezi 2,0 a 3,7 cm). Pokud bychom jako 
referenční soubor vzali všechny druhy gombíků, pak 
by exempláře z Pohanska patřily do třetiny největších 
(Chorvátová 2008a, 162; Hrubý 1955a, 208; Pavlovičová 
1996, 100; Profantová 2003, 71). Podle systematizace 
H. Chorvátové je řadíme v rámci skupiny pozlacených 
gombíků k variantě c, která se vyznačuje výzdobou 
v podobě palmet v srdcovitém meandru. Tento zá-
kladní motiv bývá na spodní straně doplněn šesticípou 
rozetou, uvnitř které se nachází hvězdice s šesti paprs-
ky (Chorvátová 2008a, 162–163; Dostál 1966, 60–63). 
Skoro identickou výzdobu nese pár gombíků z hrobu 
9 od prvního kostela na Pohansku (Kalousek 1971, 31, 
Tab. 29), podobné jsou i některé exempláře ze Staré-
ho Města – Na Valách, např. hroby 35/50, 80/50 či 
251/49 (Hrubý 1955a, 206–207) či Na Špitálkách, hrob 
1 (Poulík 1955, 330, 334, obr. 318). Analogický šperk 
však najdeme i na jiných lokalitách, např. v Rajhradi-
cích (hrob 332), kde se v jednom celku vyskytují spo-
lečně s náušnicemi a olivovitými korály (Staňa 2006, 

184, obr. 169). Podle H. Chorvátové se gombíky s mo-
tivem palmety v srdcovitém meandru nejčastěji kom-
binují s bubínkovými a košíčkovými náušnicemi, resp. 
s ostruhami typu IA, které i z hlediska stratigrafického 
pochází z relativně mladších velkomoravských hrobů. 
Tepané gombíky jako takové se pak v Čechách, na Slo-
vensku a v Karpatské kotlině dožívají podle této au-
torky první pol. 10. stol. (Chorvátová 2008a, 166–170). 
Pozdní datování hrobových celků s uvedenými gom-
bíky prosazuje na základě rozboru nálezů z Rajhradic 
i Č. Staňa, který je klade do druhé pol. 9. stol. přede-
vším s odkazem na společný výskyt s olivovitými po-
délně členěnými korály, které mají své paralely v raně 
přemyslovských Čechách (Staňa 1995, 38–43). O velmi 
pozdním datování gombíků s palmetami v srdcovitém 
rámování s šesticípou hvězdicí na spodní straně svědčí 
i nález z hrobu 190 na pohřebišti u 6. kostela v Mikul-
čicích. Tento hrob superponuje hrob 189, který sám 
porušuje palisádu z ohrazení kostela. Patří do nejmlad-
ší skupiny velkomoravských hrobů, kterou N. Profan-
tová označuje jako VM2b. Hrob 190 s diskutovaným 
gombíkem řadí dokonce až na přelom 9. a 10. stol. 
(Profantová 2003, 74, 91, tab. XIIIb).79 Motiv palmenty 
v srdcovitém meandru jednoznačně nastupuje až v po-
sledním horizontu velkomoravského šperku (tzv. třetí 
typ kolekce), který H. Chorvátová datuje až do druhé 
pol. 9. stol. (Chorvátová 2015, 160–162). Výroba takto 
zdobených gombíků patrně končí se zánikem Velké 
Moravy, neboť k nim chybí přímé analogie v raně pře-
myslovských Čechách (Bartošková 2014, 31–84; Frolík 
a kol. 2014; Profantová v tisku, tab. 7:13; Šolle 1966, 60–
175, 1982, 197–199).80 Do hrobů se však asi dostávaly 
i později, neboť ještě nějakou dobu zůstávaly v oběhu 
či ve vlastnictví jednotlivých lidí. 

Další pár gombíků vyrobených z pozlaceného bronzu 
pochází z dětského hrobu 120. V porovnání s honosnými 
exempláři z hrobu H 143 jsou mnohem menší (šířka 
1,42 cm) a hůře zachované (jeden gombík deformovaný, 
druhý ve fragmentárním stavu). Povrch je rozdělen dvo-
jitou linií do trojúhelníkových polí, v jejichž vrcholech 
jsou umístěna očka. Samostatné očko zdobí spodní část 
gombíku. Pozadí ornamentu je puncováno.

Takto zdobených gombíků známe jen velice málo. Po-
dobný výzdobný motiv nese pozlacený pár z hrobu H 329 
z pohřebiště u prvního kostela na Pohansku (Kalousek 
1971, 178–180). Zde jsou trojúhelníky s očky doplněny 
ještě kapkovitými tvary, které z oček vybíhají. Tento 
mužský hrob jistě nepatřil na pohřebišti k nejstarším. 
Nachází se ve skupině hrobů, která byla založena stranou 
kostelního hřbitova, vně palisády velmožského dvorce. 
Hrob H 329 leží v řadě hrobů, která z vnější strany těs-
ně lícuje s palisádou mladší fáze velmožského dvorce, 
která v době pohřbu asi ještě stála. Nemůže tedy být 
na pohřebišti ani nejmladší, protože zde existují i hro-
by, které mladší palisádu superponují. Hrobový celek 
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tvořily dále ostruhy s lopatkovitými ploténkami a delším 
bodcem, který indikuje vyšší datování takových ostruh. 
I podle plastické výzdoby plotének a ramen jsou datová-
ny v rámci velkomoravské kultury jako pozdější, nikoli 
však jako nejmladší (Kavánová 1976, 31). E. Pavlovičová 
sice tento gombík z hrobu H 329 řadí do prvních dvou 
třetin 9. stol., její metoda i výsledky jsou však obecně 
vnímány, jako „poněkud pochybné“ či „zcela nepřesvědčivé“ 
(Staňa 2001, 106; Ungerman 2007b, 133).

Podobný výzdobný motiv evidujeme i na páru gom-
bíků z okolí 12. mikulčického kostela. B. Kavánová jej 
chybně klasifikuje jako rostlinný ornament a gombíky 
asi i špatně datuje do staršího velkomoravského hori-
zontu. Gombíky se nacházely mimo hrobový kontext 
(pouze poblíž hrobu 1446), každopádně v těsné blíz-
kosti kostela, který měl být postaven až v závěru vel-
komoravského období, což je vzhledem k přítomnosti 
jiného gombíku „českého“ typu s tepanými ornamenty 
v podobě stylizovaných zvířat a křížků v medailonech 
pravděpodobné (Kavánová 2003, 254, 258–260, 348).

O pozdním datování gombíků z hrobu 120 svědčí 
i analogie z Libice, kde se v mužském hrobu č. 245 
našel velmi podobný pár měděných zlacených gombí-
ků zdobených „kroužky“, které byly spojeny „žebírky“ 
tvořícími trojúhelníky. Povrch však není puncován, ale 
„rýhován“. Podle R. Turka jeho výzdoba souvisí se sna-
hou „po geometrickém řešení povrchu“. V Čechách však 
podle něj nemá další analogie. Vzhledem k dopro-
vodným nálezům i dřevěné konstrukci datuje libický 
hrob do první čtvrtiny 10. stol. (Turek 1976, 276, tab. 
273:271–272, 1978, 106–107). V souladu s tím stojí i zá-
věry J. Maříka, který píše, že „..vznik libického hradiště 
… nelze klást dříve než do mladší fáze středohradištního ob-
dobí, na přelom 9. a 10. stol.“ (Mařík 2009, 35). Hrobový 
celek se zmíněným výzdobným motivem na gombíku 
tedy nemůže být starší.

U rotundy na Pohansku se hrob 120 nachází v separát-
ní skupince na jižním okraji kostelního hřbitova, hned 
vedle hrobu 105 se sekerou nomádského typu a ostru-
hami s velmi dlouhým bodcem (viz dále), což implikuje 
v rámci velkomoravské epochy velmi pozdní datování.

Je zajímavé, že uvnitř obou gombíků z dětského hro-
bu 120 se nacházely bronzové kuličky. Gombíky tak 
chřestily či zvonily, a mohly proto plnit i funkci jaké-
si rolničky, které plnily zvláště u dětí apotropaickou 
ochrannou funkci (Smetánka 2003, 12–15). 

Zbývající dva kovové gombíky z pohřebiště u rotun-
dy na Pohansku pocházejí z dětského hrobu H 103 
(infans I). Jsou menších rozměrů (šířka 1,3 cm), ne-
zdobené a vyrobené z „mosazného“ plechu s vysokým 
obsahem olova a zinku a nízkým obsahem cínu. Spolu 
s nimi tvoří nálezový celek i jedna sloupečková náušni-
ce (viz výše) a olověný knoflík s prodlouženým krčkem. 

Velmi podobnou kombinaci – nezdobené bronzové 
gombíky a olověný závěsek s prodlouženým krčkem 

známe z dalších dvou dětských hrobů – jeden byl nale-
zen na severovýchodním předhradí Pohanska (H 10/
SVP) jen asi 80 m východně od nově objevené rotundy 
(Dostál 1970a, 122–124) a druhý v Mikulčicích na po-
hřebišti u 8. kostela (hrob H 10). Takové opakování 
jedné kombinace budí dojem standardizované součásti 
dětského kroje z konce velkomoravského období. Prá-
vě tak totiž, především na základě olověného závěsku 
(viz dále), datuje P. Kouřil nález z Mikulčic, přičemž 
nevylučuje ani přesah do 10. stol. Výbavu mikulčické-
ho hrobu H 10 (infans I) tvoří kromě dvou diskutova-
ných nezdobených i jeden filigránem zdobený gom-
bík, náušnice a onen zmíněný olověný závěsek (Kouřil 
2008b, 71–73).

Uvedené datování podporuje i nález páru nezdo-
bených gombíků ve výbavě malého dítěte (infans I) 
na pohřebišti u prvního kostela na Pohansku. Hrob 
H 351 ležel ve značné vzdálenosti od svatostánku, až 
za palisádou mladší fáze velmožského dvorce. Jeho zá-
padovýchodní orientace je typická pro nejmladší časo-
vou vrstvu pohřbívání u prvního kostela. Druhý hrob 
s nezdobeným měděným gombíkem (H 335) se také 
nacházel mimo prostor vymezený mladší palisádou, 
ve skupině hrobů, která kopíruje cestu vstupující 
do dvorce (Kalousek 1971, 182, 192). Asi nepochybíme, 
budeme-li na Pohansku tento typ gombíků datovat až 
do pozdního velkomoravského či povelkomoravského 
období.

Mimo Pohansko však nelze nálezy jednoduchých 
hladkých gombíků z bronzového plechu datovat pou-
ze do úzkého horizontu konce 9. a počátku 10. stol. 
Objevují se totiž v Karpatské kotlině a v saltovomajac-
ké kultuře a jiných východoevropských oblastech již 
v 8. stol., či dokonce dříve (Klanica 1970, 427–430). 
Na velkomoravských pohřebištích jsou poměrně čet-
né (E. Pavlovičová eviduje 41 kusů – Pavlovičová 1996, 
100) a podle Š. Ungermana jejich stáří nelze přesněji 
určit (Ungerman 2007b, 135). Většinou se v nálezových 
celcích vyskytují jen společně s chronologicky necit-
livým podunajským šperkem (Pavlovičová 1996, 109). 
Vyskytují se však i na staromaďarských pohřebištích 
z 10. stol., jak lze dokumentovat na příkladu lokality 
Karos – Eperjesszög II (hrob 71, 72) z horního Potisí. 
Zde se v jednom hrobě objevují společně s drobnými 
knoflíkovitými závěsky s dlouhým ouškem, které jsou 
morfologicky příbuzné s olověným knoflíkem z hrobu 
H 103 z pohřebiště u rotundy (Révész 1996, 331–333). 
Malé bronzové gombíky v nálezech 10. stol. z Karpat-
ské kotliny ostatně zmiňuje již Z. Váňa (1954, 70).

Drobný olověný knoflík s ouškem na vysokém krč-
ku, který se kombinoval s bronzovými gombíky na po-
hřebišti u rotundy v hrobě H 103, nelze považovat 
za typického zástupce gombíků (obr. 37:1). Patří spíše 
k přívěskům, ať již kvůli svým malým rozměrům (šířka 
kulovité části knoflíku 0,9 cm), či odlišné výrobní tech-
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nologii litím. Ve stávající odborné literatuře je však 
klasifikován jako knoflík, proto je i v této práci zahrnut 
do jedné kategorie s gombíky. Je součástí úzké skupi-
ny olověných artefaktů, kterým je připisován poměrně 
velký chronologický význam (Ungerman 2007b, 135–
136). Na severovýchodním předhradí Pohanska byl pár 
zcela shodných knoflíků nalezen ve výše zmíněném 
hrobě H 10 (obr. 37:2–3), který byl součástí menšího 
pohřebiště (11 hrobů), prozkoumaného již roku 1960, 
v místech současné výzkumné stanice. V dětském hro-
bě H 10 tvořil olověný knoflík jeden celek s bronzovým 
nezdobeným gombíkem (viz výše), keramickou nádo-
bou, vědrem s železným kováním, železným nožem 
a kostěnou destičkou z trojdílného hřebenu. 

B. Dostál dával olověné knoflíky do souvislosti s be-
lobrdskou kulturou a řadil je do první pol. 10. stol. 
Pozdní datování ovšem považoval v kontextu dobových 
představ o datování velkomoravského centra na Po-
hansku a předpokládané funkci severovýchodního 
předhradí za problematické (Dostál 1970a, 122–127). 
Další téměř totožné knoflíky známe z pohřebiště u 8. 
kostela v Mikulčících (obr. 37:4; hrob 10 – viz výše; 
Kouřil 2008b, 71), ze Starého Města polohy Na Valách 
(obr. 37:6–7; Hrubý 1955a, 388, Tabulka 334), z Dol-
ních Věstonic – pohřebiště Na pískách (obr. 37:5; Mě-

řínský 1988, 140–145, obr. 142–144) i z maďarského 
pohřebiště Garabonc – Ófalu II (Szöke – Vándor 1992, 
260; Ungerman 2007b, 135–136). Autoři, kteří se těmi-
to nálezy zabývají, většinou shodně uvažují o jejich da-
tování v rozmezí od konce 9. do prvních desetiletí 10. 
stol. Zřejmě tvořily s ostatními olověnými předměty 
stejného časového horizontu (křížky, lunicové závěsky, 
podlouhlé, příčně členěné korály) ucelený funkční set, 
který mohl souviset s působením křesťanských misií 
z Pasova a Salcburku. Tyto předměty asi dostávali neo-
fytové po křtu jako tzv. „Taufgeschenke“ (Kouřil 2008b, 
71–72; Měřínský 1988, 135–136; Szöke 1992, 91–92; Un-
german 2007b, 135–136). Nález ze severního předhradí 
Pohanska tuto hypotézu podporuje, neboť asi jen 20 m 
od hrobu H 103 byl na západním okraji kostelního po-
hřebiště nalezen v sídlištním objektu 150 olověný litý 
křížek, který lze morfologicky přiřadit k typu Velké 
Bílovice (Přichystalová 2013, 38–40). 

8.2.2 Skleněné gombíky

Čtyři skleněné gombíky pochází ze tří hrobů. Všechny 
jsou opatřeny kovovým očkem. Pár z hrobu H 171 je 
bochánkovitě zploštělý a vyrobený z olivově zeleného 
skla. Ostatní dva gombíky jsou víceméně kulaté. Exem-
plář z hrobu H 137 je celý tmavomodrý, zatímco gombík 
z hrobu H 95 je světle zelený a opatřený tmavomodrými 
očky. Právě varianty s očky jsou poměrně vzácné. Patří 
k nim jen 10,4 % známých skleněných gombíků (7,4 % 
v největším souboru z Dolních Věstonic – Na pískách). 
Většina velkomoravských skleněných gombíků je vyro-
bena z materiálu zelené barvy (Pavlovičová 1996, 100; 
Ungerman 2007b, 132). Šířka skleněných gombíků z po-
hřebiště u rotundy na Pohansku se pohybuje od 1,1 
do 1,3 cm – velikostně odpovídají zdejším nezdobeným 
gombíkům kovovým, nebo jsou o něco menší. 

Skleněných gombíků se v porovnání s kovovými vari-
antami vyskytuje mnohem méně. E. Pavlovičová uvádí 
77 kusů, což je pouze 13 % z celého souboru, který shro-
máždila (Pavlovičová 1996, 100). Silně se vážou na dětské 
hroby. Jen malý podíl (12,8 %) z hrobových celků se 
skleněnými gombíky patřil dospělým. Podle V. Turčana 
nebyly součástí kroje elit, ale spíše nižších (nikoli však 
nejnižších) sociálních vrstev (Turčan 2001, 408). I z toho 
důvodu jsou velmi početné na nekostelním dolnověsto-
nickém pohřebišti (Ungerman 2007b, 132). Tento postřeh 
lze vztáhnout i na Pohansko, kde v areálu velmožského 
dvorce zcela jasně dominovaly kovové gombíky nad skle-
něnými, zatímco v hrobech mimo tento elitní prostor 
tomu bylo přesně naopak (Dostál 1982a, 193; Kalousek 
1971; Přichystalová 2011b). Z hlediska chronologického 
nejsou skelněné gombíky cenné. Jejich datování je příliš 
široké. Do hrobů se dostávaly v celém velkomoravském 
období a zřejmě i v průběhu 10. stol. (Klanica 2006a, 
82–84; Ungerman 2007b, 132–134).

Obr. 37. Olověný knoflík s ouškem na vysokém krčku 
z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska (H 
103) a jeho analogie: 1: Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí – hrob H 103; 2–3: Břeclav – Pohansko, 
Severovýchodní předhradí – hrob H 10; 4: Mikulčice – 8. kostel 
– hrob 10; 5: Dolní Věstonice – Na pískách; 6–7: Staré Město – 
Na Valách (Kouřil 2008, 72–74). 

Fig. 37. Lead button with an eye on a high neck from the 
cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko (grave H 
103) and its analogues: 1: Pohansko, North-eastern suburb – 
grave H 103; 2–3: Pohansko, North-eastern suburb – grave H 
10; 4: Mikulčice, 8th church – grave 10; 5: Dolní Věstonice – Na 
pískách; 6–7: Staré Město – Na Valách, (Kouřil 2008, 72–74).
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8.3 Prsten

Jediný prsten z pohřebiště u rotundy na severovýchod-
ním předhradí Pohanska pochází z dětského hrobu 
H 171 (obr. 36), kde byl nalezen společně s párem skle-
něných gombíků a třemi náušnicemi – stříbrnou košíč-
kovou náušnicí a párem náušnic s oboustranným spi-
rálovitým válcovitým závěskem (viz výše). Byl vyroben 
z půlkulatého bronzového drátu s nedovřenými konci 
a otvorem pro nýtek. Jedná se o jednu z nejjednoduš-
ších variant velkomoravských prstenů (Dostál 1966, 56). 
Přesto se tento prsten objevil i na pohřebišti u prvního 
kostela na Pohansku, i když pouze v jediném exem-
pláři. Hrob H 116, který ho obsahoval, se zde však vy-
mykal z obecného úzu. Jako jeden z mála byl vybaven 
i keramickou nádobou, jeho orientace se lišila od vět-
šiny hrobů a byl vysunut mimo hlavní část pohřebiště 
do vnitřního prostoru velmožského dvorce. Byl vzdá-
len jen cca 5 m od jedné z rezidenčních nadzemních 
staveb umístěné na vyvýšeném místě za kostelem/obj. 
24 (Dostál 1975, 24, 273–274). Drátěné prsteny s pře-
krývajícími se konci známe v pěti exemplářích i z dol-
nověstonického pohřebiště Na pískách. Š. Ungerman 
soudí, že se dožívají až mladohradištního období (Un-
german 2007b, 141). Je zajímavé, že se poměrně často 
vyskytují v Chorvatsku – v horizontu křesťanských hro-
bů u kostelů. Jsou zde datovány do druhé poloviny 9. 
a počátku 10. stol. (Petrinec 2009, 276–277).

8.4  Materiálová a technologická analýza 
šperků

Šperk nalezený v hrobech na severovýchodním před-
hradí Pohanska byl podroben speciálním materiálovým 
analýzám. Aplikovali jsme dvě základní metody: rent-
genově fluorescenční spektroskopii (XRF)81 a skenova-
cí elektronovou mikroskopii (SEM).82 Obě jsou do jisté 
míry suplementární. Mají své přednosti i slabiny.

K výhodám analýzy XRF patří rychlost a flexibilita. 
Během relativně krátké doby dokážeme s její pomocí 
i v polních podmínkách zjistit chemické složení velké-
ho množství artefaktů. Ve světové archeologii je po-
slední dobou značně oblíbená, především ve své mo-
bilní verzi (HHpXRF). Používá se pro rutinní analýzy 
různorodých materiálů (Frahm – Doonan 2013, 1431; 
Shackley 2011). Jsou s ní však spojeny některé metodo-
logické problémy. Dokáže zaměřit pouze povrch arte-
faktu, včetně korozních produktů či nečistot, a umož-
nuje pouze plošné, nikoli bodové měření. Výsledky 
měření nejsou vždy zcela jednoznačné. Dochází k dis-
krepancím mezi měřeními prováděnými různými pří-
stroji. Z těchto důvodů je nutné měření XRF verifiko-
vat jinými metodami (Speakman – Steven Shackley 2013).

K takovým metodám patří např. elektronová mikro-
skopie, která pracuje na odlišném principu. Vyhodno-

cuje mnohem menší plochu (bodové měření) s větší 
přesností než XRF. Elektronová mikroskopie již byla 
při výzkumu raně středověkého šperku vícekrát úspěš-
ně použita (Čáp – Macháček – et al. 2011, 21–23; Otte-
nwelter et al. 2014, 287). Nevýhodou je značná časová 
náročnost měření, které musí probíhat ve vakuové ko-
moře, přičemž její rozměry determinují i maximální 
velkost analyzovaných artefaktů. Elektronový mikro-
skop je navíc nepřenosný a jeho provoz vyžaduje la-
boratorní podmínky na specializovaných pracovištích. 
Kromě analytických dat o chemickém složení vzorku 
však poskytuje i vysoce kvalitní mikrosnímky s velkou 
hloubkou ostrosti, které lze použít pro dokumentaci 
detailů jemné šperkařské práce. 

V naší práci jsme obě metody zkombinovali. Všech-
ny šperky byly analyzovány metodou XRF, kontrolní 
měření u vybraných kusů byla následně provedena 
s pomocí SEM. Tímto způsobem jsme získali komplex-
ní, zároveň však i poměrně přesnou informaci o ma-
teriálovém složení šperků ze severovýchodního před-
hradí Pohanska. Počet analyzovaných nálezů rozšířil 
kontrolní soubor z hrobů v prostoru Lesního hrúdu 
z jihovýchodní části opevněné plochy Pohanska, kde 
proběhl terénní výzkum v letech 1999–2003 (Macháček 
2005, 122–128). S pomocí XRF tak bylo měřeno 43 
šperků (z toho některé na více místech). Pro kontrolní 
měření na elektronovém mikroskopu jsme vybrali de-
vět kusů (výhradně ze severovýchodního předhradí).

8.4.1  Rentgenově fluorescenční 
spektroskopie

K rentgenově fluorescenční spektroskopii (XRF) byla 
použit přístroj Olympus Delta Premium v módu Geo-
chem. Pro kvantitativní vyhodnocení používáme pou-
ze jedno měření provedené na šperku, a to i v případě, 
když byl objekt analyzován na více místech. Pokud se 
zvláště analyzoval oblouk náušnice a výzdobná aplika-
ce (závěsek), pak do následujícího vyhodnocení vstu-
puje měření provedené na výzdobě (převážně závěsek 
náušnice či jiná aplikace – např. bubínek). 

V surových datech z originálního měření je zastou-
pena řada chemických prvků, z nichž mnohé souvisí 
s korozními produkty či nečistotami z povrchu šperku. 
Tyto prvky tvoří v celém souboru analyzovaných šperků 
v průměru 30,94 % z celku. Jedná se např. o křemík 
(Si, průměrné zastoupení 3,41 %), fosfor (P, průměrné 
zastoupení 3,18 %), draslík (K, průměrné zastoupení 
7,93 %), chlor (Cl, průměrné zastoupení 5,13 %) či 
vápník (Ca, průměrné zastoupení 1,23 %) a hliník (Al, 
průměrné zastoupení 1,74 %). Pro diskusi o materiálo-
vém složení šperků nemají tyto prvky žádný význam, 
proto se s nimi v dalším vyhodnocení nepočítá. Na-
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dále budeme pracovat pouze s kovy, a to Cu, Ag, Sn, 
Zn, Au, Hg, Pb, Fe. Stranou ponecháme wolfram (W), 
který se v měřeních XER objevuje ve větším množství 
vždy společně se zlatem. V tomto případě se však může 
jednat o chybnou interpretaci výsledků spektroskopie. 
V kontrolních měřeních SEM nebyl totiž nikdy indiko-
ván (na rozdíl od rtuti, která doprovázela zlato na po-
zlacených předmětech a byla zjištěna oběma metodami).

Pro následné vyhodnocení rozdělíme šperk na dvě 
části podle převažujících prvků v materiálu. Zvlášť bu-
deme pracovat se šperkem stříbrným a výrobky z ba-
revných kovů (převážně slitin mědi, resp. olova).

Soubor stříbrného šperku – analýza

Metodou XRF bylo analyzováno 25 náušnic různých 
typů z pohřebiště u rotundy (18 kusů) a z polohy Lesní 
hrúd (sedm kusů), v jejichž materiálovém složení do-
minovalo stříbro (obr. 38–48). To v průměru tvořilo 
asi 84,2 % slitiny. Více byl zastoupen cín (průměr 8,6 
%), dále i měď (průměr 4,8 %) a zlato (1,26 %). Ostat-
ní kovy jako rtuť, olovo, železo či zinek se ve slitinách 
vyskytovaly jen v minimálním množství (v průměru 
do 1 %; text. tab. 9). 
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Cu 25 2,99 % 7,46 % 4,8248 % 1,42054 %
Ag 25 79,65 % 86,75 % 84,1962 % 2,04000 %
Sn 25 7,79 % 10,63 % 8,5500 % 0,66180 %
Au 25 0,18 % 4,05 % 1,2596 % 1,11398 %
Hg 25 0,00 % 0,04 % 0,0097 % 0,01365 %
Pb 25 0,12 % 1,12 % 0,5304 % 0,30257 %
Fe 25 0,16 % 1,13 % 0,4178 % 0,27451 %
Zn 25 0,06 % 0,50 % 0,2115 % 0,10837 %
Valid N 
(listwise)

25

Textová tabulka 9. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Soubor šperku ze slitiny stříbra. Chemické složení 
podle XRF. Deskriptivní statistika.

Je důležité, že materiál používaný na výrobu stříbr-
ného šperku nebyl u všech šperků stejný, ale lišil se 
kus od kusu. Na základě jeho složení jsme schopni 
sledovat podobnosti mezi jednotlivými typy náušnice 
i homogenitu setů z jednotlivých hrobů. Pro tyto účely 
jsme rozdělili šperk do několika širších typologických 
skupin, které navzájem srovnáváme. Jedná se o nejho-
nosnější náušnice veligradské skupiny (bubínková_ko-
šíčková_sloupečková), dále různé druhy hrozníčkových 
náušnic – od prostých (hrozníčková) po jejich varianty 
se spodním obloukem zdobeným filigránem (hrozníč-
ková_oblouk_filigrán) či granulací (hrozníčková_ob-
louk_granulace). Zvláště vyděleny byly prosté náušnice 

kroužkové, které jsou zdobeny jen uzlíčky (kroužková), 
a pozdní varianty šperku s očkem či esovitou kličkou 
(očko_S-klička). Členění vychází ze základní typologie 
navržené B. Dostálem (Dostál 1966)

Vzájemné vztahy typologických skupin i hrobových cel-
ků jsme znázornili v sérii bodových grafů, histogramech 
a pomocí shlukovací (clusterové) analýzy (obr. 38–48). 
Ta byla provedena na základě Wardovy metody. Jejím 
výsledkem by měly být co nejhomogennější clustery, 
přibližně stejné velikosti. Je založena na minimalizaci 
vnitroshlukového součtu čtverců odchylek (Dreslerová-Tur-
ková 1989, 416,418; Shennan 1988, 212–228). Proměnné 
byly standardizovány (Bernbeck 1997, 215) s použitím 
tzv. Z-transformace (Z-Score). Vzdálenost mezi clustery 
byly vypočítány v umocněném euklidovském prostoru 
(Squared Euclidean distance). Pro statistickou analýzu 
i tvorbu grafů jsme použili statistický balík SPSS.

Soubor stříbrného šperku – syntéza

Na základě syntézy dat, která byla získána analýzou 
XRF, se podařilo definovat několik základních struk-
tur (obr. 47–48). Ze souboru se vyčleňují především 
tři hrozníčkové náušnice se spodním obloukem zdo-
beným filigránovým drátkem z hrobu H 136, které vy-
tváří samostatný cluster. Tento hrob leží na severním 
okraji pohřebiště a patří nejen z horizontálně strati-
grafického hlediska, ale i podle radiouhlíkového dato-
vání k nejmladším na lokalitě (viz kapitola 9.6. Radio-
karbonové datování koster z pohřebiště). Zmiňované 
náušnice jsou charakterizované poměrně vysokým 
zastoupením zlata ve slitině (okolo 3,5 %) a zvýšeným 
podílem mědi (okolo 7 %). Tímto složením se výrazně 
liší od ostatních velkomoravských šperků, včetně čtvrté 
typologicky poněkud odlišné hrozníčkovité náušnice, 
která byla v hrobě H 136 nalezena. Ta má spodní ob-
louk zdobený jiným způsobem, granulcí, a zlato tvoří 
v jejím materiálu jen asi 1,3 %. 

Největší podíl zlata ve slitině vykazuje záušnice s očkem 
z hrobu dítěte v interiéru rotundy (H 167). Od šperků 
z hrobu H 136 ji odlišuje nižší podíl mědi. Z tohoto 
důvodu se s nimi nespojila do jednoho clusteru.

Další výraznou strukturu vytváří dvě jednoduché 
kroužkové náušnice s uzlíčky z hrobu H 6 na Lesním hr-
údu, k nimž se připojila i jedna záušnice s očkem z hro-
bu H 117 ze severovýchodního předhradí. Vyznačují se 
zvýšeným obsahem železa (Fe > 0,8 %) a zároveň i vyso-
kým podílem cínu ve slitině (Sn > 9 %). V tomto ohledu 
se k nim blíží i jedna z velkomoravských náušnic z hro-
bu H 143, která byla ovšem přiřazena k jinému clusteru.

Hrob H 143 obsahuje nejbohatší výbavu na pohřebi-
šti u rotundy. Patří k ní i čtyři bubínkové a dvě sloupeč-
kové náušnice. Dvě z nich se spojily do samostatného 
clusteru spolu se sloupečkovou náušnicí z dětského 
hrobu H 103 a záušnicí s esovitou kličkou z hrobu 
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Obr. 38. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic. Stříbro, zlato.

Fig. 38. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition detected by the XRF method with marked typological groups of earrings. Silver, gold. 

Obr. 39. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic. Měď, zlato.

Fig. 39. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of earrings. Copper, gold. 
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Obr. 40. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic. Cín, železo.

Fig. 40. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of earrings. Tin, iron. 

Obr. 41. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic. Olovo, rtuť.

Fig. 41. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of earrings. Lead, mercury. 
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Obr. 42. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic. Cín, zinek.

Fig. 42. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of earrings. Tin, zinc.

Obr. 43. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Histogram četností šperku 
(v počtu kusů) podle podílu stříbra detekovaného metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic.

Fig. 43. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Histogram of the 
frequencies of jewellery (in number of items) by silver content detected by the XRF method with marked typological groups of 
earrings.
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Obr. 44. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Histogram četností šperku 
(v počtu kusů) podle podílu zlata detekovaného metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic.

Fig. 44. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Histogram of the 
frequencies of jewellery (in number of items) by gold content detected by the XRF method with marked typological groups of 
earrings. 

Obr. 45. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Histogram četností šperku 
(v počtu kusů) podle podílu mědi detekovaného metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic.

Fig. 45. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Histogram of the 
frequencies of jewellery (in number of items) by copper content detected by the XRF method with marked typological groups of 
earrings.  
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Obr. 46. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Histogram četností šperku 
(v počtu kusů) podle podílu rtuti detekovaného metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny náušnic.

Fig. 46. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Histogram of the 
frequencies of jewellery (in number of items) by mercury content detected by the XRF method with marked typological groups of 
earrings.  

Obr. 47. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Dendrogram shlukovací 
(clusterové) analýzy (podle Warda). Materiálové složení šperku. Vyznačeny typologické skupiny.

Fig. 47. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Dendrogram of the 
cluster analysis (according to Ward). Material composition of jewellery with marked typological groups. 
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H 122. Rozhodující roli při vzniku tohoto clusteru hra-
je vyšší podíl olova (Pb > 0,8 %) a možná i rtuti. Ta se 
obecně vyskytuje jen v nepatrném množství (Hg mezi 
0,03 a 0,04 %), byla však jasně indikovaná i metodou 
SEM. Rtuť se objevuje především v košíčkových, bubín-
kových a hrozníčkových náušnicích. S jejím výskytem 
souvisí i existence dalšího clusteru.

Celkově lze konstatovat, že se na základě složení ma-
teriálu stříbrný šperk nenáhodně strukturuje. Podob-
né spektrum prvků vykazují jak nálezy z jednotlivých 
hrobů (především H 136, H 6/LH, H 143), tak náuš-
nice různých typů. V materiálovém složení se zřejmě 
odráží specifická produkce jednotlivých dílen, která se 
v určité době dostala do užívání a následně i hrobové 
výbavy jednotlivých osob.

Soubor šperků z barevných kovů – analýza

Z pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhra-
dí Pohanska známe 15 kusů šperku z různých slitin 
barevných kovů (olověný kulovitý závěsek a křížek jsou 

hodnoceny zvlášť; jeden pozlacený měděný gombík, 
který rozšířil analyzovaný soubor, byl nalezen v sídlišt-
ní vrstvě na Lesním hrúdu). Na rozdíl od stříbrného 
šperku, který tvoří výlučně náušnice, je typologické 
spektrum této skupiny o poznání bohatší. Kromě ná-
ušnic se jedná i o gombíky a prsten. Rozdělili jsme je 
do následujících kategorií: gombíky hladké, gombíky 
s puncovanou a lisovanou výzdobou, prsten, náušnice 
hrozníčkové, náušnice se spirálovitým závěskem a ná-
ušnice s trubičkovitým závěskem (obr. 49–54).

Dominantní složku šperku z barevných kovů tvo-
ří měď, jejíž podíl podle měření varíruje od 39,2 % 
do 67,7 %. Hned na druhém místě se objevuje zlato, 
které dosahuje až 50,9 % (v průměru 14,3 %). Na tom-
to místě je však nutné připomenout skutečnost, že me-
todou rentgenově fluorescenční spektroskopie (XRF) 
měříme pouze povrch artefaktů. Vysoký podíl zlata 
u některých výrobků souvisí s jejich povrchovou úpra-
vou. Následuje početnější skupina prvků, jejichž prů-
měrné zastoupení se pohybuje okolo 4 % (Ag, Sn, Hg, 

Obr. 48. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Stříbrný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Dendrogram shlukovací 
(clusterové) analýzy (podle Warda). Materiálové složení šperku. Vyznačena čísla hrobů.

Fig. 48. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Silver jewellery from the cemetery at the second church. Dendrogram of the 
cluster analysis (according to Ward). Material composition of jewellery with marked grave numbers.
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Pb), přičemž v některých případech může být i pod-
statně vyšší. Méně významný je z celkového hlediska 
podíl železa a zinku (text. tab. 10).

Stejně jako u stříbrného šperku jsme i v tomto přípa-
dě vizualizovali materiálové složení nálezů v sérii bodo-
vých grafů a provedli shodnou shlukovou (clusterovou) 
analýzu pode Warda ve statistickém balíku SPSS (obr. 
53–54).
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Fe 16 0,05 % 2,05 % 0,4834 % 0,51277 %
Cu 16 39,21 % 91,58 % 67,7160 % 17,72612 %
Ag 16 0,04 % 15,92 % 4,0700 % 5,77220 %
Sn 16 0,27 % 12,74 % 4,0690 % 3,63673 %
Au 16 0,00 % 50,85 % 14,2492 % 16,24703 %
Hg 16 0,00 % 10,23 % 3,8352 % 3,71098 %
Pb 16 0,06 % 36,03 % 3,9364 % 8,93756 %
Zn 16 0,00 % 11,71 % 1,6409 % 3,61194 %
Valid N 
(listwise)

16

Textová tabulka 10. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Soubor šperku ze slitiny mědi. Chemické složení 
podle XRF. Deskriptivní statistika.

Soubor šperků z barevných kovů – syntéza

Pokud jde o strukturovanost dat (obr. 53–54), je zde 
patrná především silná korelace mezi zastoupením zla-
ta a výskytem rtuti (koeficient determinace R2 = 0,639). 
Nejvíce zlata (až 50 %) se objevuje v povrchové vrstvě 
dvojice gombíků z bohatého ženského hrobu H 143. 
Podíl rtuti zde tvoří asi 8 %. Ještě více rtuti je v pozla-
cených hrozníčkových náušnicích z hrobu H 132 (až 
10,2 %), které však vykazují v povrchové vrstvě o něco 
nižší podíl zlata (mezi 14,4 % a 19,6 %). I na ostatních 
pozlacených náušnicích a gombících evidujeme větší 
či menší zastoupení rtuti (1,4 %–6,4 %). Zlacené arte-
fakty (gombíky i náušnice s různými závěsky) vytvořily 
ve shlukové analýze samostatný cluster. 

Zvláštní podskupinu uvnitř této struktury tvoří tři hroz-
níčkové náušnice s hrobě H 132 a H 63, které s vyznačují 
zvýšeným podílem stříbra (Ag > 10 %). Přiřadit k nim 
můžeme i náušnici se spirálovitým závěskem a hrozníč-
kové náušnice z hrobů H 64 a H 119 (Ag: 8,3 %–8,6 %). 
Podle analýze SEM (viz dále) se výskyt stříbra váže na vý-
zdobou aplikaci (hrozníček u náušnic z hrobu H 132) 
a patrně souvisí s technologii kovové pájky. 

Další významná struktura, která se projevila ve shlu-
kovací analýze, souvisí s nálezy z hrobu H 171, odkud 
pochází pár náušnic se spirálovitým závěskem a prsten. 

Obr. 49. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny šperku (g. – gombík, n. – náušnice). Měď, cín.

Fig. 49. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – material 
composition detected by the XRF method with marked typological groups of jewellery (g. – gombík, n. – earring). Copper, tin.
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Obr. 50. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny šperku (g. – gombík, n. – náušnice). Stříbro, zinek.

Fig. 50. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – 
material composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of jewellery (g. – gombík, n. 
– earring). Silver, zinc. 

Obr. 51. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny šperku (g. – gombík, n. – náušnice). Zlato, rtuť.

Fig. 51. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – 
material composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of jewellery (g. – gombík,  
n. – earring). Gold, mercury.
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Obr. 52. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Bodový graf – materiálové 
složení šperku detekované metodou XRF. Vyznačeny typologické skupiny šperku (g. – gombík, n. – náušnice). Olovo, železo.

Fig. 52. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Scatter plot – 
material composition of the jewellery detected by the XRF method with marked typological groups of jewellery (g. – gombík, n. 
– earring). Lead, iron.

Obr. 53. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Dendrogram shlukovací 
(clusterové) analýzy (podle Warda). Materiálové složení šperku. Vyznačeny typologické skupiny šperku (g. – gombík, n. – náušnice).

Fig. 53. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Dendrogram of the 
cluster analysis (according to Ward). Material composition of jewellery with marked typological groups of jewellery (g. – gombík, 
n. – earring). 
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Všechny tři předměty byly vyrobeny z bronzu s poměr-
ně vysokým obsahem cínu (Sn: 7,0 %–12,8 %) bez vět-
šího zastoupení jiných prvků. Taková slitina již začíná 
být méně tvárná a hůře se zpracovává za studena. 

Poslední cluster ve shlukovací analýze vytvořily dva 
hladké gombíky z hrobu H 103 a náušnice s trubič-
kovitým závěskem z hrobu H 108. Vyznačují se zvý-
šeným obsahem zinku (Zn: 2,2 %–11,7 %), přičemž 
u gombíků lze již mluvit jednoznačně o mosazi (Zn: 
9,8 %–11,7 %). Zároveň obsahují i vyšší podíl olova, 
které v případě náušnice z hrobu H 108 dosahuje hod-
noty 36 % (gombíky z hrobu H 103 – Pb: 5,8 %–9,9 %). 
Šperk z hrobu H 108 má navíc i poměrně vysoký podíl 
cínu (Sn: 9,2 %). Šperky z olověné, resp. cínové mosazi 
vykazují některé specifické vlastnosti, jako např. lepší 
obrobitelnost, korozivzdornost atd.

Zvláštní kategorii, která nebyla zahrnuta do celko-
vého hodnocení, tvoří dva olověné předměty – křížek 
a kulovitý závěsek s prodlouženým krčkem. Je tomu 
tak proto, že jsou tvořeny skoro čistým olovem. 

8.4.2  Skenovací elektronová mikroskopie 
(SEM) – analýza a syntéza

Skenovací elektronová mikroskopie byla provedena 
na přístroji JEOL 6490 LV v Ústavu geologických věd 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Z důvo-
dů časové i finanční náročnosti bylo pro tuto analýzu 
vybráno pouze devět šperků. Jedná se o čtyři hrozníč-
kové náušnice s různě zdobeným spodním obloukem 
z hrobu H 163, bubínkovou náušnici z hrobu H 143, 
pár bronzových/měděných pozlacených hrozníčko-
vých náušnic z hrobu H 132, sloupečkovou náušnici 
z hrobu H 103 a záušnici s očkem z hrobu H 167. Kro-
mě poslední jmenované, která je vyrobena z prostého 
tvarovaného drátku, byly vícedílné šperky analyzovány 
na různých místech. U každé náušnice tak disponuje-
me 4 až 15 měřeními.

Úkolem analýzy SEM byla validace výsledků rentge-
nově fluorescenční spektroskopie (XRF) a zároveň de-
tailní pohled na technologii výroby z hlediska použití 
odlišných materiálů na různých místech šperku (text. 
tab. 11; obr. 55, 56).

Obr. 54. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Měděný šperk z pohřebiště u druhého kostela. Dendrogram shlukovací 
(clusterové) analýzy (podle Warda). Materiálové složení šperku. Vyznačena čísla hrobů.

Fig. 54. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Copper jewellery from the cemetery at the second church. Dendrogram of the 
cluster analysis (according to Ward). Material composition of jewellery with marked grave numbers.
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Pro účely srovnání XRF a SEM jsme vypočítali prů-
měrné zastoupení prvků ze všech měření provedených 
na jednotlivých špercích. Ukázalo se, že v absolutních 
hodnotách se výsledky obou analýz liší v jednotkách 
procent (jen výjimečně více – např. podíl stříbra 
u sloupečkové náušnice inv. č. 243593 z hrobu H 103 
je podle SEM asi o 12 % vyšší než podle XRF). Význam-
nější rozdíl evidujeme u cínu (Sn), který je v měřeních 
XRF silně nadreprezentován. Zřejmě se jedná o chybu 
v interpretaci měření XRF, kde cín interferuje s jiným 
prvkem (možná se stříbrem), podobně jako wolfram 
se zlatem (viz výše), čímž získáváme z XRF chybný vý-
sledek. Cín nebyl u stříbrného šperku podle SEM vů-
bec indikován, ačkoli XRF určila podíl cínu nejčastěji 
v rozmezí 8 % až 9 %, v některých případech i více. 
Ve slitinách mědi SEM určila podíl cínu do 1 %. Mno-
hem lepší průnik obou metod nastal u zinku, jehož 
největší zastoupení v rámci skupiny stříbrného šperku 
zjistila jak XRF, tak i SEM u sloupečkové náušnice (inv. 
č. 243593) z hrobu H 103 (Zn – SEM: průměr 0,9 %, 
XRF: dvě měření 0,17 %–0,50 %).

Přes uvedené rozdíly lze konstatovat, že obě metody 
dokázaly postihnout základní trendy v materiálovém 
složení šperků. K nejdůležitějším z nich patří kolísající 
podíl zlata ve slitině se stříbrem, což odkazuje na růz-
né zdroje materiálů používané při výrobě. Jednoznač-
ně se to projevilo u náušnic z hrobu H 136, z nichž tři 
byly typologicky zcela shodné a jedna v detailech odliš-
ná. Hrozníčková náušnice inv. č. 245581 z hrobu H 136 
(s granulovaným spodním obloukem) byla vyrobena ze 
slitiny s podílem zlata výrazně nižším než u tří zbý-
vajících exemplářů se spodním obloukem zdobeným 
filigránovým drátkem (inv. č. 245582, 245583, 245584). 
Ty vykazují naopak velmi vysoký podíl zlata. Ještě více 
zlata bylo podle obou metod obsaženo ve slitině, z níž 
byla vyrobena kroužková záušnice inv. č. 245907 z hro-
bu H 167 (Au – SEM: 7,7 %, XRF: 4,05 %). U ostatních 
šperků ze stříbrných slitin měřených s pomocí SEM 
i XRF (H 143 – inv. č. 245640; H 103 – inv. č. 243593) 
se zlato podle obou metod vyskytuje jen v minimálním 
množství (Au – SEM: 0 %–0,9 %, XRF: 0,67 %–1,2 %).

V případě náušnic vyrobených ze slitin mědi z hro-
bu H 143, které bychom vzhledem k nízkému podílu 
cínu měli nazývat spíše měděnými než bronzovými, in-
dikovaly obě metody vysoký podíl zlata (okolo 20 %). 
To souvisí s povrchovým zlacením, stejně jako výskyt 
rtuti. Důležitý zjištěním je i vysoký podíl stříbra u těch-
to náušnic, které rozpoznaly obě metody. Analýza SEM 
navíc ukazuje, že stříbro nebylo na šperku rozmístěno 
rovnoměrně (viz dále).

Díky tomu, že jsme náušnice bodově měřili pomocí 
elektronové mikroskopie (SEM) na více místech, mů-

žeme lépe postihnout technologii jejich výroby, resp. 
identifikovat použití odlišných druhů materiálů v růz-
ných částech šperků. Mimořádnou pozornost jsme vě-
novali čtveřici stříbrných náušnic z hrobu H 136. Tři 
z nich byly, podle našeho názoru, výrobky jedné díl-
ny či dokonce jednoho šperkaře. Z řady provedených 
měření vyplývají další podpůrné argumenty pro tuto 
hypotézu. Všechny tři náušnice mají v různých částech 
velmi podobné složení užité slitiny, tvořené převážně 
stříbrem, zlatem a mědí. Dvě náušnice (inv. č. 245584 
a 245583) jsou svým materiálovým složením tak po-
dobné, že nemůžeme pochybovat o jejich společné vý-
robě. Třetí typologicky shodná náušnice vykazuje mír-
né odlišnosti (o něco nižší podíl stříbra a zlata a vyšší 
zastoupení mědi, resp. železa). Zřejmě byla vyrobena 
v jiné sérii. První kompletní pár vykazuje shodu v řadě 
detailů. Jejich horní oblouk byl stočen z drátu specific-
kého složení s vyšším obsahem železa. Materiálově se 
od zbytku šperku lišily i velké granule, které zakončo-
valy hrozníčky, a drátky z uzlíčků, které mají dvakrát 
vyšší obsah zlata než ostatní součásti obou náušnic. To 
nasvědčuje tomu, že šperkař měl předem nachystané 
různé součásti náušnic, které si zřejmě vyráběl do zá-
soby separátně z různých materiálů. Z nich pak sesta-
vil několik šperků – minimálně tyto dva exempláře. 
Čtvrtá, typologicky odlišná náušnice z hrobu H 136, 
kterou asi vyrobily jiná dílna či řemeslník, vykazuje od-
lišné materiálové složení. Jiné je především zastoupení 
zlata, které v některých částech šperku úplně chybí. 
Materiálové ani typologicky nepatří k setu a zřejmě se 
do hrobu dostala jako náhrada za ztracený exemplář, 
který nebylo možné z různých důvodů nahradit iden-
tickým kusem (je pravděpodobné, že v době pohřbu, 
v 10. stol., již výroba těchto typů náušnic na Moravě 
neprobíhala).

U páru měděných/bronzových náušnice z hrobu 
H 132 indikovaly obě analytické metody, kromě zla-
ta a rtuti z pozlacení, i stříbro. To se vyskytuje ve vel-
kém množství na výzdobných aplikacích (granulky, 
hrozníček), zároveň i v pozlacené vrstvě. Je zřejmé, že 
stříbro bylo součástí slitiny, kterou byl šperk zlacen. 
Náušnice však byla analyzována i v místě, kde zlatá 
povrchová vrstva odpadla. Ukázalo se, že na horním 
oblouku náušnice, kde se takto obnažil prostý drát, 
stříbro zcela chybí. Drát byl vyroben ze slitiny mědi 
(Cu: 92,9 %–96,4 %) a cínu (2,7 %–3,7 %), ev. žele-
za (Fe: 4,3 %). V místech výzdobných aplikací je však 
podíl stříbra i pod zlacenou vrstvu velmi vysoký. V ex-
trémním případě dosahuje až 86,8 %. Zde se pravdě-
podobně podařilo identifikovat kovovou pájku tvoře-
nou slitinou stříbra a mědi, která sloužila k připojení 
výzdoby ke šperku.
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Č_měření Hrob Typ šperku Místo měření Fe % Cu % Zn % Ag % Au % Pb % Sn % Hg %
1 H 136,

inv. č. 245584 
(obr. 55:1)

Hrozníčková 
náušnice

Velká granule hor-
ního hrozníčku

2,7 89,1 8,2

2 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho hrozníčku

6,5 89,4 4,1

3 Hrozníčková 
náušnice

Malá granule 
v horní řadě horní-
ho hrozníčku

9,5 86,0 4,6

4 Hrozníčková 
náušnice

Drát horního ob-
louku

2,3 91,8 5,9

5 Hrozníčková 
náušnice

Drátek levého 
uzlíčku

1,7 86,7 11,6

6 Hrozníčková 
náušnice

Granulka z levého 
uzlíčku

5,8 89,9 4,3

7 Hrozníčková 
náušnice

Granule spodní 
řady horního hroz-
níčku

5,4 89,9 4,7

8 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek na bázi 
horního hrozníčku

7,8 86,0 6,2

9 Hrozníčková 
náušnice

Pásek k připev-
nění hrozníčků 
k oblouku

7,3 88,7 4,1

10 Hrozníčková 
náušnice

Přesekávaný drát 
spodního oblouku

2,1 91,4 6,5

11 Hrozníčková 
náušnice

Granulka ze spod-
ní řady spodního 
hrozníčku

7,8 87,2 5,0

12 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí dolní-
ho hrozníčku

7,3 92,7 0

13 Hrozníčková 
náušnice

Velká granule 
spodního hroz-
níčku

5,8 88,8 5,5

Průměr 0,2 5,3 0,0 89,0 5,4 0,0 0,0 0,0
 

1 H 136,
inv. č. 245583 
(obr. 55:2)

Hrozníčková 
náušnice

Velká granule hor-
ního hrozníčku

0,9 4,0 86,1 9,0

2 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho hrozníčku

8,5 87,4 4,1

3 Hrozníčková 
náušnice

Malá granule 
v horní řadě horní-
ho hrozníčku

5,2 90,1 4,6

4 Hrozníčková 
náušnice

Drát horního ob-
louku

2,9 2,4 89,1 5,5

5 Hrozníčková 
náušnice

Drátek levého 
uzlíčku

1,1 2,8 88,3 7,9

6 Hrozníčková 
náušnice

Granulka z levého 
uzlíčku

3,8 90,5 5,6

7 Hrozníčková 
náušnice

Granulka spodní 
řady horního hroz-
níčku

14,2 81,7 4,1

8 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek na bázi 
horního hrozníčku

13,7 86,3

9 Hrozníčková 
náušnice

Pásek k připev-
nění hrozníčků 
k oblouku

8,6 87,5 4,0

10 Hrozníčková 
náušnice

Přesekávaný drát 
spodního oblouku

3,8 91,0 5,3

11 Hrozníčková 
náušnice

Granulka ze spod-
ní řady spodního 
hrozníčku

6,2 89,1 4,7

12 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí dolní-
ho hrozníčku

12,7 84,1 3,1

Průměr 0,4 7,2 0,0 87,6 4,8 0,0 0,0 0,0
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Č_měření Hrob Typ šperku Místo měření Fe % Cu % Zn % Ag % Au % Pb % Sn % Hg %
1 H 136, inv. č. 

245582 
(obr. 55:3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrozníčková 
náušnice

Velká granule hor-
ního hrozníčku

6,5 2,4 86,6 4,5

2 Hrozníčková 
náušnice

Roztavený kov 
na bázi velké 
granule horního 
hrozníčku

1,4 5,6 86,8 6,1

3 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho hrozníčku

1,7 11,7 86,6

4 Hrozníčková 
náušnice

Malá granule 
v horní řadě horní-
ho hrozníčku

9,1 86,5 4,4

5 Hrozníčková 
náušnice

Drát horního ob-
louku

5,0 7,6 83,8 3,5

6 Hrozníčková 
náušnice

Drátek levého 
uzlíčku

1,9 31,8 66,3

7 Hrozníčková 
náušnice

Granulka z levého 
uzlíčku

0,7 12,7 82,6 4,0

8 Hrozníčková 
náušnice

Granulka spodní 
řady horního hroz-
níčku

6,3 89,3 4,4

9 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek na bázi 
horního hrozníčku

14,1 85,9

10 Hrozníčková 
náušnice

Pásek k připev-
nění hrozníčků 
k oblouku

10,2 84,4 5,3

11 Hrozníčková 
náušnice

Přesekávaný drát 
spodního oblouku

11,9 88,1

12 Hrozníčková 
náušnice

Granulka ze spod-
ní řady spodního 
hrozníčku

4,0 87,3 8,7

13 Hrozníčková 
náušnice

Kroužek pod vel-
kou granulí dolní-
ho hrozníčku

1,3 11,6 3,0 84,1

14 Hrozníčková 
náušnice

Velká granule 
spodního hroz-
níčku

3,6 83,3 7,8 5

Průměr 1,3 10,2 0,2 84,4 3,5 0,4 0,0 0,0
 

1 H 136, inv. č. 
245581 
(obr. 55:4)

Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Velká granule hor-
ního hrozníčku

2,3 3,6 91,2 2,9

2 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Horní kroužek pod 
velkou granulí hor-
ního hrozníčku

0,7 9,1 87,1 3,0

3 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Spodní tordovaný 
kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho hrozníčku

0,9 10,9 88,2

4 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Malá granule 
v horní řadě horní-
ho hrozníčku

5,5 91,9 2,7

5 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Drát horního ob-
louku

3,2 5,0 91,9

6 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Drátek levého 
uzlíčku

4,4 8,7 86,9

7 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Granulka z levého 
uzlíčku

1,2 1,9 96,9
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Č_měření Hrob Typ šperku Místo měření Fe % Cu % Zn % Ag % Au % Pb % Sn % Hg %
8 Hrozníčková 

náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Granulka spodní 
řady horního hroz-
níčku

15,8 84,2

9 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Pásek k připev-
nění hrozníčků 
k oblouku

6,6 93,4

10 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Granulka spodní-
ho oblouku vlevo

27,4 72,6

11 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Granulka spodní-
ho oblouku vpravo

11,5 88,5

12 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Středový přeseká-
vaný drát spodní-
ho oblouku

15,8 84,2

13 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Granulka ze spod-
ní řady spodního 
hrozníčku

0,9 1,9 97,3

14 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Kroužek pod vel-
kou granulí dolní-
ho hrozníčku

2,4 7,8 89,9

15 Hrozníčková 
náušnice s granu-
lovaným spodním 
obloukem

Velká granule 
spodního hroz-
níčku

0,7 4,4 90,9 4,0

Průměr 1,1 9,0 0,0 89,0 0,8 0,0 0,0 0,0
 

1 H 143, inv. č. 
245640 
(obr. 56:1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bubínková náušnice Velká granule 
horního bubínku

1,7 1,3 97,0

2 Bubínková náušnice Kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho bubínku

0,8 1,9 97,3

3 Bubínková náušnice Povrch horního 
bubínku

0,8 9,1 2,2 87,9

4 Bubínková náušnice Malá granulka 
z výzdoby horního 
bubínku

0,8 5,8 93,3

5 Bubínková náušnice Drát horního ob-
louku

2,6 2,0 92,2 3,2

6 Bubínková náušnice Malá granulka 
z výzdoby cen-
trálního bubínku 
na spodním ob-
louku

2,8 97,2

7 Bubínková náušnice Lom centrálního 
bubínku na spod-
ním oblouku

7,6 92,4

8 Bubínková náušnice Povch centrálního 
bubínku na spod-
ním oblouku

2,9 97,1

9 Bubínková náušnice Kroužek pod vel-
kou granulí dolní-
ho bubínku

4,2 95,8

10 Bubínková náušnice Velká granule 
dolního bubínku

1,6 94,9 3,6

11 Bubínková náušnice Malá granulka 
z výzdoby velké 
granule dolního 
bubínku

1,8 94,8 3,4

Průměr 0,6 3,7 0,2 94,5 0,9 0,0 0,0 0,0
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Č_měření Hrob Typ šperku Místo měření Fe % Cu % Zn % Ag % Au % Pb % Sn % Hg %
1 H 132, inv. č. 

246778/2 
(obr. 53:3)
 
 
 
 

Hrozníčková 
náušnice bronzová

Velká granule hor-
ního hrozníčku

9,7 25,8 48,2 16

2 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Kroužek pod vel-
kou granulí horní-
ho hrozníčku

10,6 33,0 32,0 24

3 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Malá granulka 
z horního hroz-
níčku (v místech 
setřeného pozla-
cení)

0,6 85,0 12,4 2,1

4 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Drát horního ob-
louku náušnice

4,3 92,9 2,7

5 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Pásek k připev-
nění hrozníčků 
k oblouku

33,1 44,0 23

Průměr 1,0 39,6 0,0 20,9 24,8 0,0 1,0 12,7
 

1 H 132, inv. č. 
246778/1 
(obr. 56:4)
 
 
 
 
 
 

Hrozníčková 
náušnice bronzová

Velká granule hor-
ního hrozníčku

14,0 17,6 68,4

2 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Malá granulka 
z horního hroz-
níčku (v místech 
setřeného pozla-
cení)

20,0 80,0

3 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Drát oblouku ná-
ušnice v místech 
odloupnutého 
pozlacení

96,4 3,7

4 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Drát oblouku ná-
ušnice v místech 
dochovaného 
pozlacení

10,9 19,3 53,1 16,7

5 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Oblouk v místech 
kontaktu vrstvy 
pozlacení a pod-
kladového drátu

1,0 86,5 5,7 6,3 1,7

6 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Oblouk v místech 
kontaktu vrstvy 
pozlacení a pod-
kladového drátu

74,0 26,0

7 Hrozníčková 
náušnice bronzová

Malá granulka 
z dolního hroz-
níčku (v místech 
setřeného pozla-
cení)

1,0 12,2 86,8

Průměr 0,3 44,9 0,0 33,6 18,2 0,0 0,8 2,4
 

1 H 167, inv. č. 
245907 
(obr. 56:5)

Náušnice s očkem Očko 5,0 3,4 83,9 7,7

Průměr 5,0 3,4 0,0 83,9 7,7 0,0 0,0 0,0
 

1 H 103, inv. č. 
243593 
(obr. 56:2)
 
 
 

Sloupečková 
náušnice

Granulka z rozhra-
ní mezi sloupeč-
kem a spodním 
bubínkem

2,9 1,5 95,6

2 Sloupečková 
náušnice

Granulka z vý-
zdoby spodního 
bubínku

2,7 97,3

3 Sloupečková 
náušnice

Spodní bubínek 6,4 2,1 91,5

4 Sloupečková 
náušnice

Drát horního ob-
louku

4,4 95,6

Průměr 1,1 3,0 0,9 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Textová tabulka 11. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) stříbného a bronzové 
šperku. Výsledky měření.
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Obr. 55. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Šperk z pohřebiště u druhého kostela. Lokalizace bodů měření SEM 
na jednotlivých špercích. 1: hrob H 136, inv. č. P245584, 2: hrob H 136, inv. č. P245583, 3: hrob H 136, inv. č. P245582, 4: 
hrob H 136, inv. č. P245581.

Fig. 55. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Jewellery from the cemetery at the second church. Locations of SEM 
measurement points on individual pieces of jewellery. 1: grave H 136, inv. No. P245584, 2: grave H 136, inv. No. P245583, 3: grave 
H 136 inv. No. P245582, 4: grave H 136, inv. No. P245581. 
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8.4.3  Materiálová a technologická analýza 
šperků – intepretace

Díky nasazení moderních analytických metod (XRF, 
SEM) se podařilo rozpoznat několik důležitých tren-
dů v technologiích užívaných při výrobě šperků nale-
zených na pohřebišti u rotundy na severovýchodním 
předhradí Pohanska. Naše závěry můžeme porovnat 
jen s několika analyzovanými kusy šperků z pohřebiště 
u prvního kostela na Pohansku (Čáp – Macháček – et 
al. 2011) a prozatím jediným větším souborem šperků 
velkomoravské tradice, který byl zpracován podobným 
způsobem – z Lumbeho zahrady na Pražském hradě 
(Ottenwelter et al. 2014).

Ukazuje se, že na výrobu typologicky shodných šper-
ků nalezených v jednom hrobě byl používán stejný 
materiál. Podobné zjištění učinili i archeologové na zá-
kladě analýzy početného souboru záušnic z Lumbeho 
zahrady (Ottenwelter et al. 2014, 275). Zjevně to odráží 
specifickou produkci jednotlivých dílen a její proměnu 
v čase.

U stříbrného šperku patří ke klíčovým kritériím podíl 
zlata, resp. mědi ve slitinách stříbra. Naprostá většina 
velkomoravských šperků bylo vyrobena ze stříbra s nízkým 
obsahem mědi (Cu: cca 3 %–7 %) a pouze stopovým 
množstvím zlata. U rotundy na Pohansku se však objevuje 
výrazně odlišná materiálová skupina z ternární slitiny 
Au-Ag-Cu, kde měď tvoří v průměru 3 %–10 % a zlato 
3,5 %–7,7 % (podle SEM). Kromě tří hrozníčkových 
náušnic z hrobu H 136 do ní patří i záušnice z interiéru 
kostela z hrobu H 167. Podobné materiálové složení 
vykazuje pouze jeden druh šperku, a to záušnice s oč-
kem z Pražského hradu (hroby H 104 a H 85 Lumbeho 
zahrada) (Ottenwelter et al. 2014, 277–287). Je možné, že 
právě tento šperk vyráběla dílna, která v Praze existovala 
v 10. stol. (Frolík a kol. 2014, 98).

Mezi šperkem z mědi a jejích slitin jsme kromě vý-
robků ze skoro čistého kovu identifikovali i bronz 
a olověnou, resp. cínovou mosaz. Fenoménem je po-
zlacování. Rtuť, která ve všech případech provázela 
zlato, jednoznačně ukazuje, že šperk byl pozlacován 
žárově s pomocí amalgámu – slitiny rtuti a zlata. Jedná 
se o tradiční technologii, dobře známou i ze starších 
období (Lechtman 1971, 3). Taková technologie byla 
identifikována i na Pražském hradě u stříbrného a mě-
děného šperku, kde rtuť tvořila až 14,7 % z detekova-
ných prvků (Ottenwelter et al. 2014, 199–201, 231–232).

V případě měděných náušnic z hrobu H 132 se po-
dařilo doložit užití tvrdé stříbrné pájky. Tímto termí-
nem bývají označovány slitiny kovů s více či méně sní-
ženým bodem tání oproti základnímu materiálu použi-
tému při výrobě šperku. Jestliže jsou šperky vyráběny 
ze stříbra nebo mědi lze při spojování jejich částí vyu-
žít jako pájky slitin Ag-Cu v různém poměru. Pouhou 
změnou množstevního poměru obou složek získáváme 
pájky s různě vysokou teplotou tání, což lze praktic-

ky využít při postupné kompletaci výrobku. Extrémně 
nízkého bodu tání dosahuje slitina Ag-Cu v poměru  
2:1, jejíž používání je doloženo hluboko do středověku. 
Při její přípravě byl zřejmě empiricky dosažen poměr 
odpovídající eutektiku v binární soustavě Ag-Cu (Remy 
1971, 395). Použití kovové pájky je výhodné zejména 
při spojování větších a robustnějších součástí šperku. 
Problematičtější je však použití kovové pájky při zdo-
bení šperku filigránem a granulací. Při roztavení se te-
kutá pájka nestačí vstřebávat do povrchu a vytvoří „lou-
žičku“, ve které se drobné výzdobné prvky utápějí. Jistý 
prostor pro využití tak zůstává pouze u šperků zdobe-
ných velmi hrubým filigránem (Eilbracht 1999, 46). To 
je i případ náušnic z hrobu H 132, jejichž hrozníček 
proto vypadá při zběžném pohledu jako litý. Naprosto 
shodným způsobem, který vedl i ke stejnému výsledku, 
byly vyrobeny pozlacené měděné, resp. bronzové (níz-
kocínové) náušnice z hrobu H 31 v Lumbeho zahradě 
na Pražském hradě (Ottenwelter et al. 2014, 231–232). 

I materiálové analýzy tak ukazují na pozoruhod-
nou shodu mezi šperkem z raně přemyslovských Čech 
a šperkem z Pohanska, která se projevila již na základě 
typologické metody.

8.5 Závěsky a náhrdelníky

8.5.1 Korálky

V průběhu výzkumu v letech 2008 až 2012 bylo nale-
zeno celkem 24 skleněných korálků (tab. 59), včetně 
minimálně dvou, které jsou korozí napevno zachyce-
ny v navlékací trubičce železné kaptorgy z hrobu H 95 
(tab. 9) a dva korálky z kamene. V kulturní vrstvě byly 
zachyceny čtyři exempláře,83 z výplní objektů pochází 
další tři korálky (obj. 150, 156 a 159). Obsah této kapi-
toly je zaměřen na hrobové nálezy (obr. 57). Na pohře-
bišti kolem rotundy byly evidovány tři hroby s výsky-
tem korálku, ve dvou případech tvořily korálky součást 
hrobového inventáře (H 95, H 108) a jeden korálek byl 
nalezen v zásypu hrobu (H 133).

Ze srovnání počtu hrobů se skleněnými perlami 
a počtu nálezů korálků na pohřebišti u prvního kostela 
na hradisku s pohřebištěm u druhého kostela na před-
hradí vyznívá bilance hřbitova u rotundy poměrně ne-
příznivě. V areálu Velmožského dvorce se nacházelo 
13 hrobů s přítomností korálků. Do této množiny řadí-
me i H 270, kde byl původně v oblasti krku u malého 
dítěte nalezen velký korál vyrobený z jantaru (Kalousek 
1971, 158). Jeden skleněný exemplář byl nalezen ve vý-
plni hrobové jámy (H 221 – „polovina korálku olivovité 
barvy“). Celkem bylo evidováno 211 skleněných korálků. 

V procentuálním vyjádření už nepoměr výskytu perel 
ze skla mezi kostelními pohřebišti není tak markant-
ní. Pokud nebereme v potaz nálezy ze zásypu hrobo-
vých jam, potom na pohřebišti u prvního kostela bylo  



96

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obr. 56. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Šperk z pohřebiště u druhého kostela. Lokalizace bodů měření SEM 
na jednotlivých špercích. 1: hrob H 143, inv. č. P245640; 2: hrob H 103, inv. č. P243593; 3: hrob H 132, inv. č. P246778/2; 4: hrob H 
132, inv. č. P246778/1; 5: hrob H 167, inv. č. P245907.

Fig. 56. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Jewellery from the cemetery at the second church. Locations of SEM 
measurement points on individual pieces of jewellery. 1: grave H 143, inv. No. P245640; 2: grave H 103, inv. No. P243593; 3: grave 
H 132, inv. No. P246778/2; 4: grave H 132, inv. No. P246778/1; 5: grave H 167, inv. No. P245907. 
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vybaveno skleněnými korálky 2,7 % hrobů a na pohřebi-
šti u druhého kostela 1,3 % hrobů. Na jižním předhradí 
Pohanska to bylo 1,6 %, i když v případě této zkoumané 
polohy nelze hovořit o jednom pohřebišti, ale o ně-
kolika funerálních areálech a osamocených skupinách 
hrobů (Přichystalová – Štelcl – Vávra 2014, 54). 

Pro Pohansko platí obecně, že nálezy korálků nejsou 
příliš frekventované. Z polohy jižního předhradí pochází 
ze čtyř hrobů 45 korálků (Přichystalová et al. 2014, 40–41, 
43); v Lesní školce byly ve dvou hrobech identifikovány 
dva exempláře (Dostál 1982a, 152, 154); na Žárovém 
pohřebišti byl odkryt dětský hrob s náhrdelníkem z 39 
perel a kovovým závěskem (Dostál 1982a, 141–142); na Les-
ním hrúdu obsahoval pouze jeden hrob jeden korálek84 
(Přichystalová 2011a, 51) a při řezu valem R 1 byl objeven 
dětský hrob s devíti korálky (Dostál 1982a, 157–159). 

Skleněné korálky

Na pohřebišti kolem druhého kostela byly v hrobech 
jako součást inventáře přítomny pouze dva základní 

typy korálků, a to zástupci velké heterogenní skupiny 
korálků příčně členěných neboli segmentovaných (H 
95) a korálky olivovité podélně členěné (H 95, H 108). 
V zásypu hrobu H 133 byl evidován další typ – jedno-
barevný drobný kotoučovitý korálek.

Příčně členěné korálky

Korálky podlouhlého tvaru, členěné na několik seg-
mentů nebo také vývalků, patří mezi nejfrekventova-
nější tvar vyskytující se v průběhu celého velkomo-
ravského období. Podrobným rozborem technologie 
výroby příčně členěných korálků a také materiálovou 
analýzou použité skelné suroviny byla prokázána exis-
tence několika základních variant s určitým chronolo-
gickým potenciálem. Podle vypracovaného návrhu pro 
členění segmentovaných korálků na základě techniky 
jejich výroby byly na pohřebišti kolem rotundy roze-
znány dvě varianty těchto korálků (Staššíková-Štukovská 
– Ungerman 2009, 143–145).

Dětský hrob H 95 obsahoval minimálně 9 korálků 
z průsvitného skla, navinutého na kovovou trubičku. 
Předpokládá se, že při výrobě této varianty bylo sklo 
navíjeno na kovovou (většinou měděnou) trubičku 
a teprve po navinutí se formovalo do segmentů nespe-
cifikovaným nástrojem. Použití formy vylučuje nepra-
videlnost výšky i tloušťky jednotlivých vývalků na ko-
rálku. Korálky produkované tímto způsobem byly sou-
částí náhrdelníku s kaptorgou v hrobě H 95. Tři volné 
exempláře byly situovány pod lebkou u levého spánku. 
Tři samostatné korálky ležely mezi pravou kostí vřeten-
ní a žebry. Na tom stejném místě byly objeveny mini-
málně další tři segmentované korálky, které jsou však 
pevně uchyceny v korozních produktech k fragmentu 
z železné kaptorgy, která plnila funkci navlékací trubič-
ky. Čtyři volné exempláře jsou téměř totožné, mají čty-
ři vývalky a byly vyrobeny z průhledného nazelenalého 
skla (tab. 59:1–2, 4–5). Dva nálezy mají po třech vý-
valcích, sklo je průsvitné, olivově zelené a povrch mír-
ně opalizuje. Oba kusy jsou poškozené, takže odlišné 
zbarvení povrchu skla mohla způsobit jeho degradace 
a také koroze kovové trubičky (tab. 59:3, 6). Korálek 
analogický k exemplářům se čtyřmi vývalky je přiko-
rodován ke kaptorze a jasně jsou identifikovatelné mi-
nimálně dva vývalky (tab. 59:15). Další jeden možná 
dva korálky zcela pohltila korozní krusta na povrchu 
schránky (tab. 9).

Analogické korálky byly objeveny v hrobě H 22 při 
výzkumu jižního předhradí Pohanska v roce 1962. Po-
hřeb asi 10tiletého dítěte byl vybaven náhrdelníkem 
z 30 skleněných korálků85 a po pravé straně pánve byl 
nalezen bronzový nebo měděný jednoduchý pásko-
vý prsten. V rámci hrobových celků prozkoumaných 
na jižním předhradí patřil H 22 k nejlépe vybaveným 
dětským hrobům. Stejně tak je to i v případě hrobu 

Obr. 57. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s nálezy korálků. Legenda: A – 
hroby s korálky, ostatní viz obr. 14.

Fig. 57. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked positions of graves with finds of beads.

°

0 5 10 m A
B

F
G

H
I



98

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

H 95 na severovýchodním předhradí. Na ostatních 
zkoumaných polohách Pohanska prozatím sledovaný 
typ segmentovaných korálků nebyl identifikován.

Prostorově blízkou lokalitou, kde se korálky z prů-
svitného skla navinutého na kovovou trubičku vyskyt-
ly v několika hrobech, je pohřebiště Dolní Věstonice 
– Na pískách (Staššíková-Štukovská – Ungerman 2009, 
143–145; Ungerman 2007b, 114). Náhrdelník s popi-
sovanými korálky v kombinaci s olivovitými podélně 
členěnými exempláři se nacházel také v hrobě H 562 
v Rajhradě. Navíc i zde bylo dítě vybaveno podobným 
podunajským šperkem (Staňa 2006, 90–91, 132),86 kte-
rý byl nalezen i u dívky z H 95 ze severovýchodního 
předhradí Pohanska. Zajímavá se zdá i kombinace 
nálezů z hrobu dospělé ženy (25–35 let) z pohřebiš-
tě Klecany I – H 54. Inventář obsahoval náhrdelník 
ze skleněných perel.87 Mezi korálky se vyskytl i jeden 
analogický příklad k průsvitným segmentovaným ko-
rálkům z H 95. Ve funkční poloze u lebky se nacháze-
ly jednoduché bronzové kroužkové náušnice s uzlíčky. 
Na levé straně pánve byly nalezeny dvě měděné po-
zlacené náušnice s jednostranným hrozníčkem a spod-
ním obloukem ukončeným očkem (Profantová v tisku, 
30–31, 104, 2010, obr. 45).88 

Jedná se o kombinaci skleněného náhrdelníku s vý-
skytem segmentovaných korálků z průsvitného skla, 
navinutého na kovovou trubičku spolu s olivovitými 
podélně členěnými korálky spolu s náušnicemi podu-
najského typu, opatřenými většinou spodním závěs-
kem ve formě trubičky. Tato skladba artefaktů se v ob-
dobí druhé poloviny 9. stol. až první třetiny 10. století 
často objevuje na nekostelních nekropolích v blízkosti 
významných center. 

Korálky z jižního předhradí byly podrobeny snímko-
vání EDX analyzátorem a podle obsahu SiO2 a alkálií 
patří příčně členěné korálky z průsvitného nazelenalého 
materiálu mezi výrobky z křemičitého skla – skupina 2 
(Přichystalová – Štelcl – Vávra 2011, 189; Přichystalová et 
al. 2014, 48–49). Velmi podobné výsledky byly naměře-
ny také při elektronovém mikroskopování inventárního 
čísla P243561/4 (tab. 59:3) – příčně členěný korálek se 
třemi segmenty. Původně čiré nazelenalé sklo je kvůli 
degradaci skla zakaleno, v současnosti je korálek prů-
svitný a má olivově zelenou barvu. Sklo bylo navinuto 
na měděnou trubičku. V částech, kde byl povrch málo 
zasažen korozí, byl naměřen vysoký obsah SiO2, což je 
v analyzovaném materiálu vždy kompenzováno nízkými 
obsahy alkalických prvků, přičemž zastoupení Na2O je 
výrazně vyšší než množství K2O (viz níže v části Chemická 
analýza skelné suroviny korálků z pohřebiště).

Jiné výsledky jsou publikovány o chemickém složení 
korálku z pohřebiště Klecany I. Nález je zařazen na roz-
hraní sodných popelových a sodných natronových skel 
(Profantová v tisku, 104). Je tedy pravděpodobné, že 
i když tvar korálku a charakter skla jsou v moravských 
i českých nálezech velmi podobné, primární zdroj skel-

né suroviny byl pravděpodobně odlišný. U nás byla do-
posud nejvyšší koncentrace sledovaných korálků z prů-
svitného skla navinutého na kovovou trubičku dolože-
na pro region jižní Moravy (Dostál 1966, 45). To nám 
indikuje domácí „velkomoravskou“ produkci z dove-
zené skelné suroviny a napodobování importovaných 
vzorů z dílen produkujících v severní Itálii, na území 
Byzance anebo z prostředí západoevropských dílen 
s římskoprovinciální tradicí z regionů v Porýní (Krum-
phanzlová 1965, 172; Přichystalová et al. 2014, 56–58; 
Staššíková-Štukovská – Ungerman 2009, 144). K této úva-
ze nás vede fakt, že na rozdíl od Čech je z období 9. 
století na území jádra Velké Moravy evidováno něko-
lik lokalit, které jsou interpretovány jako možná mís-
ta produkce skleněných předmětů, potažmo korálků, 
např. Mikulčice – akropole a severní podhradí; Staré 
Město – Na Valách a Na Haltýři; Bratislava – Devínska 
Kobyla; Nitra – Damborského ul., Čermáň, Martinský 
vrch (Chropovský 1962, 215, 219; Farkaš – Turčan 1998; 
Fusek 1993, 104; Galuška 1991, 51–52; Himmelová 1995, 
93–94; Hrubý 1965, 336–337; Staššíková-Štukovská – 
Plško 2002, 29–30). 

Druhou rozpoznanou variantou příčně členěného 
korálku je exemplář složený ze dvou vrstev skla růz-
né kvality (tab. 59:8). Korálek sestával z dvou vývalků. 
Barvu skla nebylo možné přesně určit, povrch skla je 
v současnosti pokrytý odlupující se bílou patinou s me-
talickým leskem (tzv. iris), pod kterou je ukryto jiné sklo 
tmavé barvy. Navlékací otvor byl vyztužen kovovou tru-
bičkou. Při utváření dvouplášťového korálku byl patrně 
dodržován následující postup: na jádro korálku, které 
bylo vytvořeno z taženého skla, se ve druhé fázi navinula 
jiná průhledná skelná hmota. Segmentování bylo prav-
děpodobně finalizováno pomocí formy, protože vývalky 
u této varianty mají ve většině případů rovnoměrný tvar, 
není to však pravidlem (Staššíková-Štukovská – Ungerman 
2009, 143–145; Ungerman 2007b, 115). 

Bohužel není možné určit přesnou polohu korálku, 
protože byl nalezen při proplavování sedimentu ze dna 
hrobové jámy H 95, je však velmi pravděpodobné, že 
se původně nacházel někde v oblasti hrudníku nebo 
v okolí lebky, tak jak tomu bylo u všech ostatních stra-
tifikovaných nálezů skleněných perel. 

Na základě výsledků snímkování EDX analyzátorem 
bylo zjištěno, že svrchní sklo bylo vyrobeno z křemičité 
skelné suroviny s vyšším obsahem Al2O3 a bez detekce 
Na2O nebo K2O. Metalicky lesklá iris na povrchu korál-
ku a spodní sklo nebyly analyzovány. 

Na Pohansku máme další dva hrobové celky, kde 
byly chemickou analýzou bezpečně rozeznány tzv. 
dvouplášťové příčně členěné korálky. Jedná se o výše 
zmiňovaný hrob H 22 z jižního předhradí, kde bylo 
objeveno 14 takovýchto perel na jenom náhrdelníku. 
Další hrob s analogickým typem korálku pochází opět 
z jižního předhradí, jedná se o H 172. Hrob se na-
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cházel ve východní části ohromné zkoumané plochy 
předhradí, která byla odkryta během záchranného ar-
cheologického výzkumu v letech 1975 až 1979. V hro-
bě H 172 byla pohřbena dospělá žena vybavená jed-
noduchým podunajským šperkem, náhrdelníkem po-
skládaným z ozdob různého charakteru, a keramickou 
nádobou89 (Přichystalová et al. 2014, 58).

Segmentované korálky z obou hrobů z jižního před-
hradí, i když se pohledově od sebe liší, byly (na roz-
díl od korálků z SVP) chemickou analýzou zařazeny 
do skupiny alkalických skel (skupina 1) a lze je přirov-
nat ke skupině sodno-vápenatých skel A2, která byla 
definována na základě rozboru 58 vzorků z 8 českých 
a 1 moravské lokality (Černá – Hulínský – Gedeon 2001, 
67; Přichystalová et al. 2014, 48–49). Skupinu A2 vytvá-
řely, až na drobnou kuličku z čirého světle zeleného 
skla z předpolí hradiska Rubín, vždy různé varianty 
segmentovaných korálků. Analyzované exempláře byly 
archeologicky datované do širokého časového interva-
lu od 2. poloviny 8. stol. (jeden nález z Olomouce) až 
do 10. století (Čelákovice). Mezi další analyzované nále-
zy korálků zařazených do skupiny A2 patřily exempláře 
z hradiska Rubín – Dolánek (datováno obecně do doby 
hradištní) a z hrobu ze Žatce zařazeného do doby stře-
dohradištní (Černá et al. 2001, 63–66). Také analyzova-
né segmentované korálky (bez ohledu na počet vrstev 
skla na korálku) z pohřebiště Klecany I patří podle che-
mického složení do skupiny sodno-vápenatých popelo-
vitých skel (Profantová v tisku, 106–107). 

Příčně členěné korálky z jiných poloh Pohanska, 
bohužel nebyly ještě podrobeny zevrubnému studiu, 
a tak nelze s jistotou potvrdit výskyt dalších dvoupláš-
ťových jedinců na této lokalitě, i když podle publiko-
vaných nálezů z pohřebiště u prvního kostela na Vel-
možském dvorci je možné předpokládat korálky s více 
vrstev skla v hrobě H 69 (Kalousek 1971, 58, tab. 35). 
Asi 2leté dítě bylo pohřbeno s náhrdelníkem složeným 
s jednoho bronzového a 11 skleněných korálků (deset 
segmentovaných, jeden válcovitý vícebarevný).90 

Olivovité podélně členěné korálky

Tímto termínem označujeme korálky, které mají v po-
délném průřezu oválný nebo kapkovitý tvar a v ose 
rovnoběžné s navlékacím otvorem je jejich povrch čle-
něn třemi, čtyřmi nebo pěti plastickými žebry, která 
byly vytvořena stlačením horké, původně hladké skelné 
hmoty ostrým nástrojem. Terminologicky se tak přiklá-
níme k označení, které pro tento typ korálků používají 
D. Staššíková-Štukovská a Š. Ungerman (2009, 138).91 

Na severovýchodním předhradí byly olivovité podél-
ně členěné korálky evidované ve dvou hrobech – v dět-
ském hrobu H 95 (viz výše) – čtyři exempláře (tab. 
59:7, 9, 10, 14) a jeden zlomek (tab. 59:11) spolu s ka-
menným bikónickým korálkem a fragmentem závěsku 

z ulity tvořily pozůstatek náhrdelníku ženy z H 108. 
Zbarvení korálků je typické pro tento druh artefaktu, 
tři korálky jsou vyrobeny ze světle zeleného skla, jeden 
je v současnosti zbarven do světlých zeleno-modrých 
odstínů a sklo korálku, který byl původně přichycen 
korozními produkty ke zlomku železné kaptorgy, si 
uchovalo kobaltovou modř.

Velikostně všechny korálky z pohřebiště u rotundy 
patří do skupiny A, kde jsou řazeny malé kusy s níz-
kým poměrem mezi délkou a šířkou předmětu92 (Košta 
– Tomková 2011, 317). Minimální zaznamenaná délka 
korálku je 1,1 cm a maximální 1,5 cm, max. šířka se 
pohybuje v rozpětí od 0,7 cm do 1 cm. Převládajícím 
tvarem podélného řezu korálku je elipsoid (čtyřikrát), 
pouze v jednom případě byl evidován kapkovitý tvar 
(exemplář složený z tří fragmentů z H 95, nalezen při 
mytí kosterního materiálu). I v počtu žeber je soubor 
od druhého kostela zcela podle statistického průměru. 
Převažují korálky se čtyřmi žebry nad těmi se třemi 
v poměru 3 : 2. 

Nálezy olivovitých podélně členěných korálků z dal-
ších funerálních areálů zkoumaných na Pohansku jsou 
málo početné. Podobný korálek, jako byl ten z H 95, 
který odpadl od kaptorgy (tab. 59:14), byl nalezen 
v hrobě staré ženy H 21 na poloze Lesní hrúd (Přichys-
talová 2011a, 49, 51). Tmavý zelenomodrý korálek byl 
jedinou součástí hrobové výbavy. 

Tmavě zelený olivovitý korálek se třemi žebry byl 
nalezen i na jižním předhradí v H 65, kde byla po-
hřbena dospělá žena ve věku kolem 50 let. V prostoru 
původně kolem krku byly identifikovány ještě dva jiné 
skleněné korálky – tyrkysový příčně členěný a neurči-
telné zlomky z třetího exempláře.93 Korálek z jižního 
předhradí byl chemicky analyzován (Přichystalová et al. 
2014, 58). Podle výskytu obsahu SiO2 a alkálií patří oli-
vovitý podélně členěný korálek z H 65 mezi alkalická 
skla (viz níže), tedy podle třídění Černá – Hulínský – Ge-
deon (2001) náleží do skupiny sodno-vápenatých skel, 
což je v souladu se zjištěními, která ve svém výzkumu 
učinila K. Tomková s kolektivem (Hulínský – Jonášová 
– Tomková 2011, 127–129; Košta – Tomková 2011, 322).

Světle zelené olivovité podélně členěné korálky se 
čtyřmi žebry se vyskytly na samém jižním konci vnitř-
ního opevněného prostoru hradiska. V části těsně po-
dél hradby (z vnitřní strany) byla objevena skupinka 
pěti hrobů orientovaných ve směru Z–V. Dětský hrob 
H 1/V–I byl vybaven kromě náhrdelníku z devíti skle-
něných korálků také dvěma bronzovými náušnicemi 
podunajského typu s plechovým dvakrát zaškrceným 
trubičkovitým závěskem, zlomkem další náušnice 
(spodní oblouk bez závěsku) a dvěma keramickými ná-
dobami (Dostál 1982a, 158–159). Náhrdelník byl sesta-
ven z pěti olivovitých podélně členěných perel, z jed-
noho příčně členěného korálku, dvou tmavě modrých 
kotoučovitých korálků a jednoho bikónického kusu 
z modrého průsvitného skla. Jeden z pěti olivovitých 
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podélně členěných exemplářů lze zařadit do velikostní 
skupiny B (Košta – Tomková 2011, 317). 

Dlouhé olivovité podélně členěné korálky byly obje-
veny také na pohřebišti u prvního kostela, a to v hrobě 
H 127.94 V jihozápadní části hrobové jámy byly naleze-
ny tři skleněné korálky – jeden segmentovaný a dva 
olivovité podélně členěné, oválného průřezu, se čtyřmi 
žebry (Kalousek 1971, tab. 35:10, 11, obr. 127). Korálky 
z Velmožského dvorce patří velikostně někde na pome-
zí skupiny B a C (Košta – Tomková 2011, 317). 

Čtyři exempláře olivovitých podélně členěných ko-
rálků ze severovýchodního předhradí byly podrobeny 
chemické analýze (tab. 59:9–11, 14). Identifikace kvali-
ty použitého skla navazuje na metodiku měření prová-
děnou na skleněných artefaktech z jižního předhradí, 
kde byly definovány tři základní skupiny skelné surovi-
ny: 1 – alkalická skla; 2 – křemitá skla; 3 – ostatní skla 
(Přichystalová et al. 2014, 49). Výsledky snímkování EDX 
analyzátorem ukazují, že korálky byly vyráběny z různě 
kvalitního skla. Exemplář z hrobu H 108 (P243643/1, 
tab. 59:11) byl vyroben z alkalického / sodno-vápena-
tého skla (skupina 1 podle Štelcla a Vávry). Z analo-
gického skla byly vyráběny olivovité členěné korálky 
z Čech nebo např. exemplář ze slovanského hradiska 
Cösitz u Köthen v Sasku-Anhaltsku95 (Dekówna 2004, 
ryc. 1, tab. 1; Frolík a kol. 2014, 134; Košta – Tomková 
2011, 322). Korálky P243561/1 a P243562/3 (tab. 59: 
9, 14), které tvořily součást náhrdelníku s kaptorgou 
nalezeného v H 95, byly vyrobeny ze skla s vysokým 
obsahem křemíku a podle třídění J. Štelcla a V. Vávry 
je zařazujeme mezi křemitá skla – skupina 2. Z podob-
ného skla byly na Pohansku tvarované příčně členěné 
korálky z nazelenalého čirého skla navíjeného na kovo-
vou trubičku ze severovýchodního i jižního předhradí 
Pohanska, a také modře zbarvený kotoučovitý korálek 
a globulární gombík opět z hrobů jižně od opevněné 
centrální plochy (tab. 59:3; Přichystalová et al. 2014, 39). 
Sklo, ze kterého byl vyroben olivovitý korálek se čtyřmi 
laloky, navinutý na kovovou trubičku, nalezený při pro-
plavování zásypu hrobu H 95 (P243561/7, tab. 59:10), 
jevilo silně nehomogenní stavbu a jeho jednoznačné 
klasifikační zařazení je problematické, proto byl začle-
něn do skupiny 3 (ostatní skla; podle Přichystalová et 
al. 2014, 49).

V souvislosti s olivovitými podélně členěnými korál-
ky můžeme na Pohansku pozorovat jednu zajímavost. 
Zmiňované skleněné korálky bývají morfologicky spo-
jovány s kovovými podélně dělenými perlami a často 
se také spolu vyskytují v jednom nálezovém kontextu 
(Košta – Tomková 2011, 325; Profantová v tisku, 109; Sta-
ňa 2006, 76, 117). Na Pohansku sice prozatím nemáme 
doloženou kombinaci skleněného olivovitého podél-
ně členěného korálku s kovovou prožlabenou perlou, 
na pohřebišti u prvního kostela byl však prozkoumán 
dětský hrob H 69, kde byla součástí náhrdelníku kro-
mě segmentovaných korálků i bronzová perla dvou-

kónického tvaru se třemi podélnými žlábky. Středový 
plastický spoj byl ozdoben na maximálním průměru 
granulací. Rovněž tak volné plochy podélných žeber 
na každé půlce perly nesly motiv romboidu, který byl 
také proveden granulovanou výzdobou. Vývojově patří 
k mladším typům kovových perel s plasticky členěným 
povrchem (Košta – Tomková 2011, 326–327).96 Hrob 69 
se nacházel mimo palisádové opevnění dvorce, v sku-
pině hrobů v blízkosti kultovního kůlového objektu 39 
(Dostál 1968), což taky nepřímo svědčí o jeho mladším 
datování v rámci pohřebiště u prvního kostela.

Z uvedeného lze vyslovit, že olivovité podélně členě-
né korálky patří na Pohansku k méně frekventovaným 
nálezům, i když je nelze řadit mezi raritní předměty. 
Podle posledních poznatků o chronologii těchto korál-
ků lze spodní hranici jejich výskytu na Moravě položit 
již do 1. poloviny 9. století. K tomuto poznatku dospěl 
na základě analýzy hrobového inventáře pohřebiště 
v Dolních Věstonicích Š. Ungerman (2007b, 111). Po-
délně členěné olivovité korálky se tam vyskytly v kom-
binaci s pozdně avarskými litými kováními, s korálky 
ve tvaru melounového jádra nebo se západoevropskou 
bubínkovou náušnicí. Klíčovou lokalitou pro stanove-
ní nejstaršího nálezového horizontu olivovitých perel 
v Čechách je pohřebiště u Libušina jezírka ve Staré 
Kouřimi, tam se tyto korálky nacházely ve výbavě nej-
starších kostrových ženských hrobů doprovázených 
šperkem velkomoravského charakteru, což znamená, 
že i zde je možné datovat korálky do období starší-
ho velkomoravském horizontu (Košta – Tomková 2011, 
329–334). Z porovnání chronologie výskytu olivovitých 
podélně členěných korálků z dalších částí střední Evro-
py (Slovensko, Rakousko, Bavorsko, střední Německo, 
Polsko) vyplývá, že by se neměly objevovat před rokem 
800. Doba jejich největší popularity nastala někdy mezi 
poslední třetinou 9. století až polovinou 10. století. 
V této fázi se objevují i na severovýchodním předhradí. 
Nálezy z pohřebiště kolem druhého kostela z Pohanska 
je možné datovat do závěru 9. století nebo počátku 
10. století. Po polovině 10. století tyto korálky z arche-
ologických kontextů postupně mizí. Nejmladší důka-
zy jejich využívání (již však jen ojedinělého) pochází 
opět z Čech, což dokládá drobný fragment olivovité 
perly z hrobu z pohřebiště Pátek u Loun, datovaného 
do konce 10. až počátku 11. století (Košta – Tomková 
2011, 334). 

Otázka chronologie podélně členěných olivovitých 
korálků je neoddělitelně spjata s otázkou jejich půvo-
du. V literatuře jsou frekventovány dvě teorie původu. 
První počítá s vývojem korálků v české kotlině a im-
portem na Velkou Moravu, ta druhá naopak s vlivem 
velkomoravské šperkařské produkce na český prostor 
(Košta – Tomková 2011, 334–335, tam další literatura). 
Obě teorie vychází z premis týkajících se jejich nejstar-
šího výskytu, četnosti nálezů a nově i rozboru chemic-
kého složení skla korálků. Nejstarší výskyt byl zazna-
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menán jak na Moravě, tak v Čechách. Oproti Moravě 
je na nálezy bohatší území Čech v poměru zhruba 5 : 
2. Podle posledního zpracování se podařilo v Čechách 
identifikovat 483 olivových perel (počítáno i s frag-
menty; Košta – Tomková 2011, 308). Na Moravě celkové 
zpracování dosud chybí, ale podle publikovaných zdro-
jů lze napočítat cca 200 kusů těchto korálků (Dostál 
1966, 45; Staňa 1995, 39–40, 2006; Ungerman 2007a, 
110), z toho víc než 70 % bylo nalezeno na pohřebišti 
v Dolních Věstonicích. Podle dostupných analýz skelné 
suroviny byly tyto ozdoby vyráběny ze sodno-vápenato-
-křemičitého skla. U dvou analyzovaných exemplářů ze 
severovýchodního předhradí lze sledovat výrazně vyšší 
podíl SiO2 než u měřených korálků z Čech (Košta – 
Tomková 2011, 322). Výsledky více než stoletého bádání 
tak lze shrnout do tvrzení, že na základě jejich územ-
ního rozšíření je možné tyto korálky označit za středo-
evropský typ vycházející z podunajské výrobní tradi-
ce, a zároveň přistoupit na tvrzení, že výroba podélně 
členěných olivovitých korálků má své kořeny v obou 
kulturně významných regionech (Dekówna 2004, 61).

Drobné kotoučovité korálky

Nález osamoceného jednobarevného kotoučovitého 
korálku byl učiněn při prosívání zásypu mužského 
hrobu H 133, který byl jinak bez hrobové výbavy (tab. 
67:1). Existuje však možnost, že korálek mohl původ-
ně patřit k inventáři ženského hrobu H 132,97 který 
byl téměř celý zničený výkopem pro hrobovou jámu 
již zmiňovaného hrobu 133. Ačkoliv je tento předmět 
evidován jako nález z výplně hrobu, rozhodli jsme se 
tento artefakt zařadit do analýzy skleněných korálků 
z hrobových inventářů, a to z toho důvodu, že se může 
jednat o sekundární uložení artefaktu, ke kterému 
došlo superponováním dvou hrobů, staršího H 132 
a mladšího H 133. Protože se jedná o osamocený nález 
ze zásypu hrobu, nelze nálezový kontext korálku blíže 
specifikovat. 

Korálek drobných rozměrů ze zásypu H 133 (výška/
délka 0,25 cm; šířka 0,4 cm, průměr navlékacího ot-
voru 0,14 cm) byl patrně vyroben jednoduchým svinu-
tím skleného vlákna. Neprůhledné sklo bez viditelných 
známek degradace povrchu má tmavě hnědou barvu 
(tab. 19, 133:1, tab. 67:1). Surovina podle chemické 
analýzy patří mezi alkalická, sodno-vápenatá skla – sku-
pina 1 (podle Přichystalová et al. 2014, 49). Zajímavostí 
je, že analyzátor detekoval cca 5 hmot. % ZnO, který 
se v současném sklářství přidává do skelné suroviny 
pro zlepšení tavitelnosti a čeření skloviny, zlepšuje její 
odolnost vůči výrazným teplotním změnám a celkově 
zvyšuje kvalitu skla (Hložánek 2012, 16–17). V našem 
případě nemuselo jít o záměr, ale o náhodnou nečis-
totu, nelze však úplně vyloučit možnost, že i v raném 
středověku byl při výrobě skla používán zinek kvůli vy-

lepšení kvality a odolnosti výsledného materiálu. V zá-
kladních chemických parametrech je však složení skla 
analogické drobnému kotoučovitému korálku z hrobu 
H 22 na jižním předhradí Pohanska (Přichystalová et al. 
2014, 47). Také analyzované kotoučovité korálky z H 
53 z pohřebiště v Klecanech jsou řazeny do skupiny 
sodno-vápenatých skel (Profantová v tisku, 128).

Jednobarevné kotoučovité korálky tvoří heterogen-
ní skupinu, obsahující různé typy, jež se od sebe odli-
šují velikostí, způsobem vyhotovení i druhem použité 
skelné suroviny (Staššíková-Štukovská – Ungerman 2009, 
145–146). Nejsou chronologicky citlivé a nemají speci-
fický vztah k žádnému kulturnímu okruhu. 

Kamenné korálky

Pro velkomoravské období je výskyt korálků vyrobe-
ných z jiné suroviny než sklo výjimečným jevem. Po-
kud se v kontextu hrobové výbavy přece jen kamenný 
korál objeví, pak se jedná o výrobek z jantaru nebo 
křišťálu (Dostál 1966, 54). Ještě exkluzivněji se objevu-
jí korálky z drahých kamenů, např. nález ametistové-
ho korálku v mohyle 18 ve Stěbořicích anebo nález 
z hrobu 209/59 z Uherského Hradiště – Sadů (Kouřil 
– Tymonová 2013, 57–58, 137, obr. 41:3; Mrázek 2000, 
35, obr. 20; tam další příklady). V mladohradištním 
období byly populární facetované (polyedrické) nebo 
také kvádříkové formy korálků vyráběné kromě janta-
ru a křišťálu také z polodrahokamů a minerálů jako 
např. karneol (chalcedon), karneolonyx, fluorit nebo 
i z jedovatého realgaru (Frolík – Smetánka 2014, 169, 
171; Mrázek 2000, 59–72, 76; Staššíková-Štukovská – Hlo-
žek 2009, 83–85; Ungerman 2007a, 227).

Na severovýchodním předhradí se v hrobě H 108 
spolu se skleněným olivovitým podélně členěným ko-
rálkem a fragmenty závěsku z ulity vyskytl drobný bi-
kónický korálek vyrobený z radiolariového slínovce až 
vápence, tedy z materiálu, ze kterého se na Pohansku 
vyráběly přesleny (Březinová – Přichystalová 2014, 181, 
184–185). Korálek šedohnědé barvy svým tvarem do-
konce přeslen i imituje (tab. 59:12). Výška/délka ko-
rálku je 0,6 cm a max. průměr/šířka 0,8 cm. Samotný 
tvar korálku není ničím výjimečný, tvarově analogický, 
ale skleněný exemplář byl například součástí náhrdel-
níku z dětského hrobu H 1/V–I v jižní části hradiska 
(rozměry: výška 0,5 cm, max. průměr 0,75 cm (Dostál 
1982a, obr. 9:10g). To, co je neobvyklé, je použití měk-
ké kamenné suroviny pro výrobu korálku. Tento druh 
kamene využívali na Pohansku v 9. století pro výrobu 
přeslenů, nástrojů nepostradatelných v textilní výrobě. 
Podobný nález se nám prozatím nepodařilo objevit. 
V hrobě H 108 byla pohřbena žena mezi 35 a 50 lety. 
Ženy v raném středověku valnou část svého produktiv-
ního času věnovaly spřádání nití a tkání látek. Podle 
studie analyzující výrobu textilu ve Skandinávii pro 
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9. a 10. století strávily ženy výrobou textilu až 8 mě-
síců v roce (Andersson 2003, 49). Což z přeslenu dělá 
předmět, který byl propojen s ženským životním cyk-
lem a který mohl v sobě skrývat symboliku ženského 
elementu (Březinová 2007, 13–15; Hanuliak 2004, 136, 
obr. 149). Takto se většinou interpretují i nálezy přes-
lenů z raně středověkých hrobových kontextů (Březi-
nová – Přichystalová 2014, 190–191). Nelze proto úplně 
vyloučit možnost, že bikónický korálek, vyrobený ze 
stejného materiálu jako kamenné přesleny používané 
na Pohansku, plnil kromě ozdobné funkce i funkci 
amuletu propojeného s magií zaměřenou na ženský 
segment v struktuře původního slovanského nábožen-
ství.

Velmi vzdálenou analogií je nález z Birky, z pohřebi-
ště mezi hradem a přístavem. V hrobě 639 (na základě 
inventáře patrně ženském) byl nalezen někde v oblasti 
podél levého stehna98 plochý, čtyřboký korálek vyro-
bený z pískovce. Hrob kromě jiného obsahoval také 
118 korálků z karneolu, 11 z křišťálu a šesti skleněných 
exemplářů, které se nacházely mezi roztroušenými 
zuby, původně v místě kolem lebky. Kamenný korálek 
byl situován osamoceně, mimo koncentraci ostatních 
korálků, proto není zcela jasné, zda se skutečně jedna-
lo o korálek v primární funkci jako součást náhrdelní-
ku. Kontext je dvěma stříbrnými arabskými mincemi 
datován na počátek 9. století (Arbman 1943, 215–216). 

Chemická analýza skelné suroviny korálků 
z pohřebiště99

K analytickému posouzení chemismu posloužila kolek-
ce sedmi vzorků, zahrnující morfologicky i barevně od-
lišné typy korálků. Na každém z nich bylo dle možnosti 
provedeno v jeho povrchových partiích, vizuálně ne-
postižených nebo jen slaběji zasažených zvětráváním, 
vždy od dvou do pěti bodových analýz (text. tab. 12; 
obr. 63).

Ke studiu byl využit elektronový skenovací mikro-
skop JEOL 6490LV vybavený EDX mikroanalyzátorem 
(Oxford Instruments). Mikroanalytické studium bylo 
provedeno v Laboratoři elektronové mikroskopie a mi-
kroanalýzy Ústavu geologických věd Přírodovědecké 
fakulty MU Brno. Doba načítání ED spektra činila 
75 sekund při urychlovacím napětí 15 kV. S ohledem 
na historickou hodnotu poskytnutého matriálu byly 
obdržené vzorky zpracovány výhradně nedestruktivní-
mi postupy a před vlastním analytickým zhodnocením 
tak nebylo možné provést úpravu jejich povrchu od-
broušením zvětralé povrchové vrstvy ani následné va-
kuové napaření uhlíkem. Předem neupravený povrch 
jednotlivých korálků byl proto snímkován a následně 
analyzován výhradně v režimu nízkého vakua meto-
dou zpětně odražených elektronů. Uvedený postup, 

společně s nerovným povrchem, se tak v některých 
případech projevil na charakteru výsledného spektra 
i v míře přesnosti prováděných analýz, vykazujících na-
víc v silněji zvětralých partiích obecně vyšší kvantitativ-
ní zastoupení hliníku. Z tohoto důvodu byla všechna 
získaná data sumarizována na 100 %. 

Výsledky 27 uskutečněných chemických analýz 
jsou uvedeny v text. tab. 13. V hodnocených sklech 
bylo ve formě kationtů i aniontů analyticky zazname-
náno celkem 15 prvků. Vzhledem k tomu, že některé 
z nich byly identifikovány jen v omezeném množství 
analýz nebo jsou v posuzovaném materiálu zastou-
peny v kvantitativně malém rozsahu, byla ze získané 
kolekce dat následně sestavena tabulka redukovaného 
chemického složení (text. tab. 14), zahrnující výhradně 
komponenty mající ve většině korálků majoritní podíl. 
Do této tabulky nebyly rovněž zařazeny údaje pochá-
zející z dvakrát příčně členěného, dvouplášťového ko-
rálku (vzorek P243561/5) ze severovýchodního před-
hradí. Uvedený vzorek se svým materiálovým složením 
výrazně liší od zbývajících analyzovaných korálků. 
Hlavní rozdíly spočívají ve významně nižším obsahu 
SiO2, zaznamenaném v případě dvou bodových analýz, 
a zejména pak v naprosté absenci alkálií ve všech ana-
lyzovaných partiích.

Číslo 
vzorku

Inventární 
číslo

Číslo 
hrobu

Obrázek Délka/průměr 
(mm)

1 P243561/7 H 95 14/9

2 P243561/4 H 95 17/7

3 P245546 H 133 2,5/4

4 P243562/3 H 95 14/7

6 P243561/5 H 95 10/6

7 P243643/1 H 108 11/9

8 P243561/1 H 95 15/10

Textová tabulka 12. Přehled analyzovaných skleněných korálků 
z pohřebiště od druhého kostela.
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vzorek SiO2 Na2O K2O CaO PbO FeO Al2O3 SO3 MnO MgO P2O5 TiO2 CuO ZnO Cl– suma
P243561/7 46,56 1,29   14,04   8,54 8,07       15,93 1,43 2,52   1,62 100,00
P243561/7 61,73 3,67 1,67 7,57   5,06 10,47       8,60       1,23 100,00
P243561/4 69,56 13,58 1,08 5,95   1,88 3,83   1,57 1,43         1,11 99,99
P243561/4 81,44 3,22 1,78 5,01   1,59 2,97   1,87 0,96         1,15 99,99
P243561/4 79,69 4,56 1,58 5,04   1,69 2,75   2,19 1,14         1,37 100,01
P243561/4 68,75 13,56 1,25 5,76   2,17 3,83   2,13 1,40         1,13 99,98
P243561/4 68,54 13,97 1,20 5,65   1,50 4,08   2,15 1,71         1,2 100,00
P243561/4 66,82 14,11 1,26 5,73   2,23 4,04   2,04 1,77   0,79     1,21 100,00
P245546 68,41 14,23 6,48 1,99     1,72     1,34       5,83   100,00
P245546 69,07 12,14 7,66 3,17     1,68     1,35       4,93   100,00
P245546 68,06 14,12 6,92 3,16     1,73     1,57       4,45   100,01
P243562/3 56,09 1,69 0,74 11,50   10,90 4,28   2,32   9,40   2,38   0,70 100,00
P243562/3 84,00 1,01 0,92 6,80   2,39 1,76 0,92   0,55 0,99       0,65 99,99
P243562/3 84,73 1,30 0,82 6,69   1,96 2,42 1,21             0,88 100,01
P243561/5 34,33     8,85   6,19 10,13   30,07   8,72 1,21     0,50 100,00
P243561/5 28,36     12,08   8,85 8,54   30,15   10,01 1,29     0,71 99,99
P243561/5 72,99     7,99   2,70 11,57     0,56 4,19         100,00
P243561/5 73,58     7,37   2,10 11,49 1,63     3,82         99,99
P243643/1 68,99 12,41 2,59 7,19   1,90 5,13     0,89         0,9 100,00
P243643/1 70,42 12,09 2,45 7,53   1,48 4,21     0,88         0,94 100,00
P243643/1 66,34 6,69 3,44 5,54   4,53 11,17     1,46         0,84 100,01
P243643/1 55,30 1,60 4,87 3,75   8,04 19,28     2,02 1,28 3,86       100,00
P243561/1 76,95 6,71 2,96 5,81   1,31 4,12     0,92         1,22 100,00
P243561/1 74,47 5,69 3,63 5,48 2,70 1,20 4,49       0,86       1,46 99,98
P243561/1 76,73 6,18 3,22 5,80   1,22 4,55     0,93         1,37 100,00
P243561/1 70,74 4,36 4,98 5,12   2,02 7,63       3,92       1,23 100,00
P243561/1 79,28 2,09 1,53 6,45   1,79 4,58 1,05     2,04       1,19 100,00

Textová tabulka 13. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Výsledky EDX analýz (hmot. %) skleněných korálků 
z pohřebiště u druhého kostela.

vzorek SiO2 Na2O K2O CaO FeO Al2O3 MgO suma
P243561/7 59,31 1,64 0,00 17,89 10,88 10,28 0,00 100,00
P243561/7 68,46 4,07 1,85 8,40 5,61 11,61 0,00 100,00
P243561/4 71,48 13,96 1,11 6,11 1,93 3,94 1,47 100,00
P243561/4 83,98 3,32 1,84 5,17 1,64 3,06 0,99 100,00
P243561/4 82,62 4,73 1,64 5,23 1,75 2,85 1,18 100,00
P243561/4 71,08 14,02 1,29 5,96 2,24 3,96 1,45 100,00
P243561/4 70,92 14,45 1,24 5,85 1,55 4,22 1,77 100,00
P243561/4 69,63 14,70 1,31 5,97 2,32 4,21 1,84 100,00
P245546 72,65 15,11 6,88 2,11 0,00 1,83 1,42 100,00
P245546 72,65 12,77 8,06 3,33 0,00 1,77 1,42 100,00
P245546 71,22 14,78 7,24 3,31 0,00 1,81 1,64 100,00
P243562/3 65,83 1,98 0,87 13,50 12,79 5,02 0,00 100,00
P243562/3 86,22 1,04 0,94 6,98 2,45 1,81 0,56 100,00
P243562/3 86,53 1,33 0,84 6,83 2,00 2,47 0,00 100,00
P243562/3 57,70 0,00 0,00 14,87 10,40 17,03 0,00 100,00
P243562/3 49,04 0,00 0,00 20,89 15,30 14,77 0,00 100,00
P243562/3 76,18 0,00 0,00 8,34 2,82 12,08 0,58 100,00
P243562/3 77,83 0,00 0,00 7,80 2,22 12,15 0,00 100,00
P243643/1 69,62 12,52 2,61 7,26 1,92 5,18 0,90 100,00
P243643/1 71,09 12,20 2,47 7,60 1,49 4,25 0,89 100,00
P243643/1 66,90 6,75 3,47 5,59 4,57 11,26 1,47 100,00
P243643/1 58,30 1,69 5,13 3,95 8,48 20,32 2,13 100,00
P243561/1 77,90 6,79 3,00 5,88 1,33 4,17 0,93 100,00
P243561/1 78,42 5,99 3,82 5,77 1,26 4,73 0,00 100,00
P243561/1 77,80 6,27 3,26 5,88 1,24 4,61 0,94 100,00
P243561/1 74,58 4,60 5,25 5,40 2,13 8,04 0,00 100,00

Textová tabulka 14. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Redukované chemické složení (hmot. %) skleněných korálků 
z pohřebiště u druhého kostela.
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Klasifikace suroviny použité k výrobě studovaných 
skel vychází ze závěrů studie Černé et al. (2001), vě-
nované mikroanalytickému zhodnocení chemismu skel 
raně středověkého období 6.–12. století z nálezů na úze-
mí středních a severozápadních Čech. Podle uvedené 
klasifikace lze všechen hodnocený materiál z Pohanska 
zařadit do kategorie sodno-vápenatých skel (Na2O – 
CaO – SiO2), blížících se v jejím rámci svým chemic-
kým charakterem subkategorii A2 (Černá et al. 2001). 
Pro analyzovaná skla pocházející z pohřebišť velkomo-
ravského hradiska jsou typické obsahy K2O v rozmezí 
0–8,1 hmot. %, MgO byl zaznamenán v rozsahu 0–2,1 
hmot. % a Na2O od 0 do 14,0 hmot. %. Srovnáním na-
měřených dat s výsledky Černé et al. (2001) lze konsta-
tovat, že hodnocená skla mají sice analogické obsahy 
draslíku, na druhé straně se však vyznačují nižším prů-
měrným zastoupením sodíku, ležícím vždy na spodní 
hranici stanovené v případě tohoto prvku Černou et 
al. (2001). S výjimkou jedné analýzy provedené na po-
lovině příčně zlomeného, dlouhého, olivovitého podél-
ně členěného korálku (vzorek P243643/1) a jedné ana-
lýzy pocházející z tmavě zelenomodrého, olivovitého, 
podélně členěného korálku (vzorek P243561/1) je pro 
všechna hodnocená skla typická převaha Na2O nad 
K2O, doprovázená relativně nižším množstvím CaO. 
Uvedený poznatek neumožňuje jednoznačně zařadit 
studovaný materiál do kategorie chemicky variabilních 
skel vyčleněných Černou et al. (2001) (K2O > Na2O, 
vyšší obsah CaO). Popisované složení odpovídá spíše 
dřívějším výsledkům publikovaným z oblasti jižního 
předhradí velkomoravského hradiska Přichystalovou 
et al. (2011; 2014).

Část materiálu analyzovaných korálků (vzorky 
P243561/4, P243562/3 a P243561/1) má charakter 
křemitých skel obsahujících > 75 hmot. % SiO2 a < 10 
hmot. % Na2O. 

Vysoké zastoupení Na2O v použité sklářské suro-
vině je v souladu s poznatky Přichystalové et al. (2011; 
2014) zpravidla doprovázeno zvýšeným obsahem MgO. 

Relativně vysoký obsah fosforu, zjištěný v někte-
rých analýzách, může souviset buď s kontaminací 
povrchu vzorků (jednotlivé korálky nebyly před pro-
vedením vlastních analýz speciálně čištěny), nebo lze 
uvažovat o použití rostlin sloužících při jejich výrobě 
jako zdroj K2O (Černá et al. 2001).

Skelná fáze jednotlivých korálků neobsahuje olovo, 
které bylo v množství 2,7 hmot. % prokázáno pouze 
v jediném případě ve vzorku tmavě zelenomodrého, 
podélně členěného olivovitého korálku ze severový-
chodního předhradí (vzorek P243561/1); relativně 
nízký obsah PbO však neumožňuje zařadit toto sklo 
do kategorií olovnatých skel vyčleněných Černou et al. 
(2001). 

U vzorku bezbarvého, dlouze olivovitého, podél-
ně členěného korálku (vzorek P243561/7) a modrého, 
olivovitého, podélně členěného korálku, odpadnutého 

z korozních produktů kaptorgy (vzorek P243562/3), 
byly výjimečně zaznamenány několikaprocentní obsa-
hy CuO, pohybující se v rozmezí 2,4–2,5 hmot. %.

Z korelací MgO – K2O (obr. 58), CaO – Al2O3 (obr. 
59), CaO – K2O (obr. 60) a K2O – Na2O (obr. 61) sesta-
vených na základě nenulových dat uvedených v tab. 2 
ve smyslu M. Bertini et al. (2011) vyplývají následující 
závěry:
•	 převážná část materiálu použitého k výrobě korálků 

se vyznačuje blízkým chemickým složením;
•	 odlišný charakter chemismu lze konstatovat v pří-

padě tmavé zbarveného, drobného kotoučovitého 
korálku ze severovýchodního předhradí (vzorek 
P245546), spadajícího ve všech korelačních diagra-
mech (obr. 58–61) do samostatných, specificky po-
stavených polí; 

•	 pro skelnou fázi bezbarvých nebo nažloutlých skel 
jsou typické nízké obsahy draslíku spolu s nižším za-
stoupením CaO (obr. 60);

•	 charakteristickým znakem modře nebo modrozele-
ně zbarvených skel je zvýšený obsah CaO (obr. 59, 
60), což plně odpovídá závěrům M. Bertini et al. 
(2011).
Povaha sodno-vápenatých skel (Na2O – CaO 

– SiO2) použitých k výrobě většiny analyzova-
ných korálků je zřejmá rovněž z jejich pozice 
v normalizovaném trojúhelníkovém diagramu 
 Na2O – MgO + K2O – CaO (obr. 62), který ke klasifika-
ci skel středověkého období použili např. Cagno et al. 
(2012). Výsledky dokazují analogický obsah uvedených 
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Obr. 58. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Korelační diagram MgO–K2O v analyzovaném materiálu 
skleněných korálků z pohřebiště u druhého kostela, sestavený 
na základě nenulových obsahů příslušných komponent 
v tabulce redukovaného chemického složení. Barva použitá 
u jednotlivých symbolů naznačuje přibližné zbarvení 
odpovídajících korálků.

Fig. 58. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb.  Correlation 
diagram of MgO–K2O in the analysed material of glass beads 
from the cemetery at the second church created as a plot of 
non-zero contents of the relevant components in the table 
of reduced chemical composition. The colour used in the 
individual symbols indicates approximate colouring of the 
particular beads. 
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prvků ve větší části vzorků, jejichž pozice po provede-
né normalizaci na 100 % spadá v uvedeném diagramu 
do pole ohraničeného liniemi 20–50 % CaO a 25–

65 % Na2O. Odlišný chemismus lze konstatovat v pří-
padě tmavého kotoučovitého korálku (vzorek P245546) 
pocházejícího ze severovýchodního předhradí. Jeho 
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Obr. 59. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Korelační diagram CaO–Al2O3 v materiálu skleněných korálků 
z pohřebiště u druhého kostela, sestavený na základě 
nenulových obsahů příslušných komponent v tabulce 
redukovaného chemického složení. Barva použitá u jednotlivých 
symbolů naznačuje přibližné zbarvení analyzovaných vzorků. 

Fig. 59. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb.  Correlation 
diagram of CaO–Al2O3 in the analysed material of glass beads 
from the cemetery at the second church created as a plot of 
non-zero contents of the relevant components in the table 
of reduced chemical composition. The colour used in the 
individual symbols indicates approximate colouring of the 
analysed samples. 

Obr. 60. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Korelační diagram CaO–K2O v materiálu skleněných korálků 
z pohřebiště u druhého kostela, sestavený na základě 
nenulových obsahů příslušných komponent v tabulce 
redukovaného chemického složení. Barva použitá u jednotlivých 
symbolů naznačuje přibližné barevné odstíny analyzovaných 
vzorků. 

Fig. 60. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb.  Correlation 
diagram of CaO–K2O in the analysed material of glass beads 
from the cemetery at the second church created as a plot of 
non-zero contents of the relevant components in the table 
of reduced chemical composition. The colour used in the 
individual symbols indicates approximate colour shades of the 
analysed samples. 

Obr. 61. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Korelační diagram K2O–Na2O v materiálu skleněných korálků 
z pohřebiště u druhého kostela, sestavený na základě 
nenulových obsahů příslušných komponent v tabulce 
redukovaného chemického složení. Barva použitá u jednotlivých 
symbolů naznačuje přibližné barevné odstíny analyzovaných 
vzorků. 

Fig. 61. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb.  Correlation 
diagram of K2O–Na2O in the analysed material of glass beads 
from the cemetery at the second church created as a plot of 
non-zero contents of the relevant components in the table 
of reduced chemical composition. The colour used in the 
individual symbols indicates approximate colour shades of the 
analysed samples. 

Obr. 62. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Normalizovaný trojúhelníkový diagram sestavený na základě 
nenulových obsahů Na2O, MgO + K2O a CaO v analyzovaném 
materiálu skleněných korálků z pohřebiště u druhého kostela. 

Fig. 62. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Normalised 
triangular diagram created as a plot of non-zero contents of 
Na2O, MgO+K2O and CaO in the analysed material of glass 
beads from the cemetery at the second church. 



106

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obr. 63. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Skleněné korálky z pohřebiště u druhého kostela. SEM snímky povrchu 
analyzovaných korálků: 1: P243561/7; 2: P243561/1; 3: P243561/4; 4: P245546; 5: P243562/3; 6: P243562/3; 7: P243561/5; 8: 
P243643/1. 

Fig. 63. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Glass beads from the cemetery at the second church. SEM images of the 
analysed beads surface: 1: inv. No. P243561/7; 2: inv. No. P243561/1; 3: inv. No.  P243561/4; 4: inv. No. P245546; 5: inv. No. 
P243562/3; 6: inv. No. P243562/3; 7: inv. No. P243561/5; 8: inv. No. P243643/1. 
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materiál odpovídá svým charakterem sodno-vápenaté-
mu sklu s nízkým podílem vápníku. Naproti tomu po-
zice modrého, podélně členěného olivovitého korálku 
ze severovýchodního předhradí (vzorek P243562/3) 
potvrzuje výše uvedené poznatky (obr. 59, 60), podle 
nichž modře až azurově modře zbarvená skla indikují 
přítomnost vápníku v relativně vyšším množství. 

8.5.2 Olověný závěsek ve formě kříže

Na Pohansku byly doposud objeveny tři předměty vy-
robené z olova, které mají tvar kříže. Nejstarší nález 
pochází ze zásypu objektu 42 z Velmožského dvorce 
(obr. 65:3). Jedná se o odlitek připomínající tzv. mal-
tézský kříž. Artefakt nemá závěsné ouško a jeho za-
řazení mezi závěsky není úplně bez výhrad. Další dva 
nálezy jsou situovány na severovýchodním předhradí 
do okolí druhého kostela. Olověný závěsek typu Velké 
Bílovice byl nalezen ve výplni sídlištního objektu 150 
a jednoduchý litý kříž tvořil součást inventáře hrobu 
H 134 (Přichystalová 2013, 34–39). V kapitole se bu-
deme věnovat zejména nálezu z pohřebiště u rotundy.

Hrob 134 se nacházel severozápadně ve vzdálenosti 
cca 11 m od středu rotundy (obr. 64). Hlavou směrem 
k západu v něm byla pohřbena žena mezi 35 až 50 
lety. Kolem obvodu hrobové jámy, v úrovni kostry, byly 
uloženy velké kameny, které vytvářely symbolické ob-
ložení. Olověný závěsek ve formě křížku byl jediným 
zástupcem hrobové výbavy. Objeven byl v pravé části 
hrudníku, mezi žebry a obratli Th8 až Th9.

Závěsek má tvar jednoduchého tzv. latinského kříže 
se zaoblenými konci ramen. Jeden konec horizontál-
ního ramene byl poškozen (obr. 65:1). Tato nepravi-
delnost patrně vznikla při výrobě, nekvalitním odlitím 
artefaktu. Délka vertikálního ramene je 2,8 cm, délka 
horizontálního ramene 2,5 cm. Tvar průřezu ramen je 
půlkulatý (tloušťka 0,6–0,8 cm). Malý oválný navlékací 
otvor se nachází na vertikálním rameni. Osa otvoru je 
souběžná s delší osou horizontálního ramene. Průměr 
navlékacího otvoru je 0,2 cm.

Po celém povrchu předmětu je viditelná koroze, tzv. 
bílá patina, která je typickým projevem degradace olo-
věných povrchů. Na averzu jsou pod korozí identifiko-
vatelné nerovnosti reliéfu. Jako kdyby se výrobci olo-
věného artefaktu snažili o znázornění postavy Krista 
s nějakým symbolem nad hlavou. Snad se pokoušeli 
o figurální ztvárnění podobné tomu, které zdobí nález 
z výplně velkomoravského příkopu ve Starém Městě, 
v poloze Na Dvorku. Na přední straně zmiňovaného 
křížku je vyobrazená postava Krista Spasitele a Vykupi-
tele (Galuška 2002, 52; Kouřil 2014a, 437). 

U křížku z H 134 však jde pouze o domněnku, která 
je odvozena ze zvláštní nepravidelnosti povrchu averzu. 
Podobný předpoklad pravděpodobného výskytu figurální 
výzdoby na averzu křížku vyslovil také P. Kouřil (2014a, 
109) v případě bronzového přívěsku ve tvaru kříže z Dol-
ních Věstonic (nález z hrobu 494/49). Na lehce zdrsněné 
lícní straně jsou patrné mělké, těžko čitelné rýhy, které 
by mohly vyjadřovat postavu ukřižovaného Krista.

Reverz exempláře ze Severovýchodního předhradí je 
plochý a byly na něm identifikovány mělké překřížené 
rýhy (Přichystalová 2013, 37). Tyto stopy ale velmi prav-
děpodobně souvisí s opotřebením způsobeným noše-
ním devocionálie. Mohly také vzniknout následkem 
prostorových transformací předmětu v hrobě.

Přesnou tvarovou analogii k závěsku z hrobu H 134 
se ve funerálním kontextu nepodařilo dohledat. Vel-
mi podobný, i když poněkud větší křížek100 byl však 
nalezen při jarní detektorové prospekci zázemí hradis-
ka v roce 2015 na poloze Kostice – Zadní hrúd (dále 
KZH), což je lokalita vzdálená cca 1,5 km severový-
chodně až východně od opevněné plochy sídelní aglo-
merace Břeclav – Pohansko (Macháček – Balcárková et 
al. 2013). Tzv. latinský kříž byl vyroben z olova (obr. 
65:2). Spodní část vertikálního ramene byla odlitá ne-
kvalitně. Averz předmětu je mírně zaoblený a reverz je 
plochý. Stejnou tvarovou úpravu má i křížek z H 134. 
Rubová strana kříže z KZH je mírně prohnutá, stej-
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Obr. 64. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem olověného křížku. 
Legenda: A – hrob s olověným křížkem, ostatní viz obr. 14.

Fig. 64. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of a lead cross. 
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ně jako v případě závěsku z H 134. Délka vertikální-
ho ramene je 4,62 cm, délka horizontálního ramene 
4,44 cm. To znamená, že obě ramena jsou o necelé 
2 cm delší než ramena křížku z hrobu od rotundy. Oba 
exempláře mají zesílenou tloušťku v místě navlékací-
ho otvoru. Kruhový navlékací otvor má průměr 0,25–
0,28 cm. Středem vertikálního ramene se táhne mělká 
rýha (prožlabení) a po celém povrchu jsou patrné krát-
ké rýhy či vrypy.

Podobné je i chemické složení obou kovových pří-
věsků. I když povrch obou křížků byl degradován 
korozí kovu, artefakty byly analyzovány rentgenovou 
fluorescenční spektroskopií (XRF).101 Sledováno bylo 
procentuální hmotnostní zastoupení olova a prvků, 
které byly materiálovou analýzou předmětů deteko-
vány a které jsou zároveň ve spojení s olovem očeká-
vané – tedy buď mohly být přítomné v primární su-
rovině, anebo se mohly objevit jako boční produkt 
vzniklý při výrobě olova (síra, křemík, železo, arzén, 
cín, antimon; text. tab. 15).102 Z hmotnostního spektra 
byly také vyřazeny tzv. light elements. Podle upravených 
výsledků vyplývá, že podíl olova ve slitině křížku z H 
134 činil 50,51 %, nález z KZH byl na olovo o trochu 
bohatší (55,61 % Pb). Je nutné podotknout, že všech-
ny analyzované křížky z Pohanska byly odlity z podob-
né olověné slitiny. Poměrně značný podíl v materiá-
lu tvořila síra, cca 1/3 ze všech sledovaných prvků. 
Vyšší množství síry lze vysvětlit charakterem suroviny, 
ze které se olovo dobývá. Olovo se často v přírodě vy-
skytuje ve sloučeninách s obsahem síry (galenit – PbS, 
anglezit – PbSO4). Rudy olova obvykle také obsahu-
jí i další kovy, hlavně Cu, Zn, Sb, Fe, As, Sn, Ag, Bi, 
a kromě toho i velké množství jaloviny (FeO, CaO, 
SiO2). V materiálu z Pohanska byly přítomné prvky 
jako železo, křemík, arzén, cín a okrajově i antimon. 
Měď, zinek, bizmut nebo stříbro nebyly vůbec deteko-
vány.

Hodnoty 
v % Pb S Si Fe As Sn Sb
SVP/H 
134 50,51 39,4 7 0,21 2,6 0,03 0,25
SVP/obj. 
150 58 33,6 4,4 0,7 3,1 0,2 0
VD/ obj. 
42 56,38 29,75 7,97 0,7 2,8 2,4 0

KZH 55,61 35,59 5,71 0,43 2,62 0,04 0

Textová tabulka 15. Hmotnostní poměr olova a vybraných 
prvků v materiálu použitém pro odlití kovových závěsků. 

Při porovnání materiálu olověných závěsků z Pohan-
ska a analogických artefaktů z jiných moravských lo-
kalit (Mikulčice, staroměstsko-uherskohradišťská aglo-
merace) vychází zajímavá disproporce v obsahu olova 
v použitém materiálu. Zatímco v Mikulčicích, ve Sta-
rém Městě a Uherském Hradišti lili závěsky z téměř čis-
tého olova, mezi 85 a 99 % podílu Pb ve slitině; (Kouřil 
2014a),103 na Pohansku byl zjištěn menší podíl olova, 
mezi 50 až 60 %. Výsledek je pravděpodobně zkreslený 
tím, že materiál, ze kterého byly křížky odlity, byl dete-
kován pouze na povrchu, který byl více či méně degra-
dován korozními pochody. Další možností je existence 
lokální dílny přímo na Pohansku, která by používala 
charakteristické složení olověné směsi. Tuto teorii lze 
v budoucnu ověřit zevrubnou materiálovou analýzou 
všech dosud nalezených olověných předmětů.

Nálezy devocionálií ve formě kříže, vyrobené z olo-
va, výjimečně bronzu anebo stříbra se koncentrují 
převážně v moravské části mojmírovského panství, jen 
menší počet nálezů pochází z Rakouska (všechny se-
verně Dunaje) a jihozápadního Slovenska (nezasahují 
na levý břeh Váhu). Stylisticky, výtvarným a symbo-
lickým pojetím byly zřejmě tyto předměty ovlivněny 
z kulturního prostředí Byzance, avšak na základě jejich 
prostorového rozšíření lze předpokládat jejich místní 

Obr. 65. Olověné závěsky ve formě kříže; 1: Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí – H 134; 2: Kostice – Zadní Hrúd, 
detektorový nález; 3: Břeclav – Pohansko, Velmožský dvorec – objekt 42.

Fig. 65. Lead cross-shaped pendants; 1: Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb – grave H 134; 2: Kostice – Zadní Hrúd site, 
found by a detector prospection; 3: Břeclav – Pohansko, Magnate Court – feature 42.
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provenienci, zejména v případě závěsků typů Dolní 
Věstonice, Bernhardstahl a závěsných kosočtverečných 
křížků (Kouřil 2014a, 113).

V době přijímání křesťanství jako oficiálního nábo-
ženství obyvatel Velké Moravy je křížek všeobecně je-
diným explicitním vyjádřením sounáležitosti pohřbe-
ného jedince s křesťanskou vírou. Křížek můžeme 
interpretovat jako osobní devocionálii pohřbené ženy, 
kterou mohla získat například při křtu jako tzv. „Tauf-
geschenk“ – tedy dar pro novokřtěnce na uvítání při 
vstupu do křesťanské komunity. Praxe těchto „křest-
ních darů“ je dávána do souvislosti s vlivem západních 
misií (Salzburg, Řezno, Pasov), což lze pro závěrečnou 
epochu fungování Velké Moravy předpokládat. 

Po smrti arcibiskupa Metoděje v roce 885, kdy byli 
na příkaz Svatopluka vyhnáni jeho žáci a následovníci, 
posílil vliv biskupa Wichinga, latinské liturgie a evan-
gelizačního úsilí z území Východofranské říše. Právě 
pro období závěru 9. století a počátku 10. století je cha-
rakteristický výskyt olověných závěsných křížků (Měřín-
ský 2006, 655–656; Ungerman 2007a, 125, 127, 2007b, 
227–228). Křížek z hrobu H 134 je tedy možné zařadit 
do mladšího velkomoravského horizontu, či snad do-
konce až do období samotného zániku existence Moj-
mírovské državy. 

8.5.3 Kaptorga

Neobvykle znějící slovo kaptorga označuje v součas-
nosti malou na krku nošenou schránku na amulety, 
relikvie nebo vonné a léčivé byliny, které chrání svého 
nositele. Do našeho slovníku se tento termín dostal 
z ruštiny. Východní Slované ho převzali z tureckého 
slovníku a původně označovalo kovovou schránku při-
pevněnou k opasku (Štefanovičová 2000, 115; Sztyber 
1999, 283).

Fragmenty železného zdobeného předmětu, který 
interpretujeme jako kaptorgu, byly součástí hrobové 
výbavy nedospělého jedince z hrobu H 95 (infans Ib, 
patrně dívka).104 Nález zbytků artefaktu byl situován 
mezi pravou kostí vřetenní a žebry (tab. 9, 59:17, 88:2); 
(Březinová – Přichystalová 2014, obr. 5:8, 8a). 

Kaptorga byla součástí náhrdelníku sestaveného 
ze skleněných segmentovaných a olivovitých podélně 
členěných korálků, který byl doplněn o dva závěsky 
z třetihorních fosilních ulit (viz kapitola 8.5.4. Závěsky 
z ulit měkkýšů). Korozí poničený zbytek kaptorgy byl 
původně vyzvednut vcelku, během čištění a konzerva-
ce se však oddělila trubička, která patrně plnila funkci 
poutka pro zavěšení na šňůru. V trubičce zůstaly ko-
rozí zafixované minimálně dva další skleněné příčně 
členěné korálky.

Kaptorga z železného plechu je dochována pouze 
fragmentárně (tab. 9, 095:2, tab. 58:17, 88:2). Pro re-

konstrukci je k dispozici pouze zlomek přední části. 
Původní tvar destičky byl obdélníkový nebo čtvercový 
(dochované rozměry 3,9 × 3,3 cm, max. tloušťka des-
tičky 0,2 cm). Na vnitřní straně horního okraje byla 
připevněna navlékací trubička. Vnější průměr trubičky 
je 0,5 cm, její současná délka 3 cm. Výzdoba kaptorgy 
na dochované části sestává z minimálně šesti plastic-
kých pukliček, které jsou uspořádány ve dvou hori-
zontálních řadách po třech. Pukličky byly protlačeny 
z vnitřní strany.105 Na vnitřní i vnější straně kaptorgy 
je přichycená v korozních produktech zakonzervovaná 
textilie utkaná z kopřivových vláken. Textilie byla iden-
tifikována v několika vrstvách. Jedná se o plátnovou 
vazbu s dostavou 12 nití na 10 mm, síla nitě 0,5 mm, 
zákrut nitě Z (podrobněji viz Březinová – Přichystalová 
2014, 164). Patrně se jedná o fragment oděvu pohřbe-
ného jedince nebo možná také o kus látky související 
s obsahem schránky či s úpravou zadní strany kaptor-
gy, která mohla být vyrobena z organického materiálu. 

Zlomkovitý stav kaptorgy znesnadňuje hledání analo-
gických artefaktů. Neobvyklý je výběr materiálu, ze kte-
rého byla vyrobena. Valná většina kovových schránek je 
vyrobena ze stříbra nebo bronzu, méně již z pozlacené 
mědi. Železo jako jediná použitá neorganická surovina 
je zmiňováno u nálezu z hrobu 31 z pohřebiště Klecany 
I a z hrobu 139/46 z Dolních Věstonic – Na pískách. 
Kombinace železa s jiným kovem je uváděna u exem-
plářů z hrobu 5 ze Stehelčevsi a opět z hrobu 139/46 
z Dolních Věstonic (Profantová 2010, tab. 1; Ungerman 
2007a, 229, 2007b, 124).

Podle dochovaného tvaru přední destičky lze zařadit 
exemplář z hrobu H 95 k tzv. trapezoidnímu typu kap-
torg (Krumphanzlová 1974, 57). Na základě podobnosti 
s publikovanými schránkami z našeho území lze jistou 
analogii hledat u nálezu z hrobu 31 z pohřebiště Kle-
cany I, kde bylo pohřbeno asi tříleté dítě (Profantová 
2010, fototab. 63, tab. 29).106 Také tam se dochovala 
přední železná destička o rozměrech cca 3 × 3 cm, zdo-
bená centrálně umístěnými pěti pukličkami ve tvaru 
kříže. Po obvodu destičky obchází dvojitá linie drob-
ných dírek, které mohly sloužit k připevnění organické 
části kaptorgy (zadní strana kaptorgy mohla být zho-
tovena z textilu, kůže apod.). V horní části destičky je 
plech svinutý do trubičky sloužící patrně jako navlé-
kací otvor. V korozních produktech byly zjištěny růz-
né druhy materiálu: len, vlna, hedvábí, sklo, cín, které 
lze interpretovat jako součást konstrukce schránky, její 
obsah nebo zbytky oděvu pohřbeného, které ulpěly 
na kovu v místě dotyku (Feit 2013, 34).

Na základě popisu materiálu i tvaru dochovaných 
fragmentů je možné další analogii k nálezu z hrobu 
H 95 najít mnohem blíž než v Pražské kotlině. Jedná 
se o tři exempláře z Dolních Dunajovic, poloha Na pís-
kách (Ungerman 2007a, 229–230). Zlomky prvního 
předmětu byly nalezeny v hrobě 139/46.107 Vyroben 
byl z blíže nespecifikovaného kovového plechu, na kte-
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rém byly patrny stopy po korozi železa. Zbytky destičky 
byly zdobeny vybíjenými liniemi a pukličkami. Okraj 
jednoho ze zlomků byl stočený v závěsnou trubičku. 
Velmi podobný artefakt pocházel z hrobu 420/49. 
Patrně obdélníková destička byla na okrajích zdobe-
ná dvojitou linií vybíjených bodů. Jako centrální motiv 
jsou v dokumentaci popisovány pravidelně umísťované 
otvory, celkem pět, což velmi připomíná ornamentaci 
na kaptorze z pohřebiště Klecany I, hrob 31 (Profan-
tová 2010, tab. 29). Zlomek z hrobu 420/46 má také 
jednu stranu destičky upravenou do trubičky. 

Přední železná strana kaptorgy byla v Dolních Věs-
tonicích objevena i v hrobě 593/56 (rozměry 3,1 × 2,7 
cm). Výzdobný motiv obsahoval do čtverce rozmístě-
né pukličky, mezi nimiž jsou dvojité linie vybíjených 
bodů. Ornament byl protlačován z rubové strany, stej-
ně jako v případě kaptorgy ze severovýchodního před-
hradí Pohanska.

O podobné konstrukci kaptorgy, kde se předpoklá-
dá, že přední destička byla kovová a zadní strana byla 
zhotovena z organického materiálu, se uvažuje i v pří-
padě nálezu z hrobu 86 na pohřebišti Kanín II (Mařík 
2009, 83, 130–131).108 Pohřeb patří dospělému jedin-
ci (maturus II), patrně ženě. V prostoru kolem krku 
byl nalezen silně zkorodovaný tenký bronzový plech 
(2,9 × 1,6 cm), který je považován za možný fragment 
kaptorgy. Povrch plechu je zdoben drobným perličko-
vitým puncováním. 

Kaptorgu z Pohanska i exempláře z Dolních Věstonic 
lze typově přiřadit k českým schránkám trapezoidního 
(někdy čtvercového či obdélníkového) tvaru s výzdobou 
prováděnou vybíjením, s ornamentací ve formě pukliček, 
drobných důlků a otvorů uspořádaných do geometric-
kých útvarů. Tento typ kaptorg se v Čechách vyskytuje 
na pohřebištích situovaných na periferii tehdejších cen-
trálních aglomerací (Ungerman 2007b, 125).

K typologii, datování, interpretaci i k významu kap-
torgy jako indikátoru sociálního zařazení jejích nosi-
telů se v posledních letech vyjádřilo mnoho badate-
lek a badatelů (Profantová – Šilhová 2010; Profantová et 
al. 2011; Štefan 2005; Sztyber 2006; Ungerman 2007a). 
V kontextu publikovaných informací a názorů je mož-
né funerální objekt H 95 chronologicky i obsahově 
specifikovat. Hrobový inventář se skládal ze součásti 
oděvu (skleněný gombík), ze šperku: náhrdelník109 
a smotek bronzových náušnic podunajského typu,110 
a z předmětu každodenní potřeby: pravděpodobně 
fragment z nože. Všechno jsou to předměty s poměr-
ně širokým časovým rozpětím, až na zlomek kaptorgy, 
závěsky z ulit a také olivovité korálky. Tyto artefakty se 
v hrobech na jiných lokalitách vyskytují v kombinaci 
s chronologicky citlivějšími nálezy, jako jsou drobné 
záušnice s očkem, esovité záušnice, kvádříkové korálky 
z polodrahokamů, olověné závěsky. Na základě uvede-
ných skutečností lze tedy vyslovit názor, že dívka z H 95 
byla pohřbena v období kolem přelomu 9. a 10. století. 

Hrob H 95 se nacházel jižně od rotundy ve vzdálenos-
ti 13,7 m od centrální sakrální stavby (obr. 66). Spolu 
s asi dalšími 12 hroby utvářel jižní okraj nekropole. Podle 
počtu artefaktů v hrobové výbavě patřil k nejbohatším 
hrobům na nekropoli. Inventář se sice neskládal z před-
mětů z drahých kovů odrážejících prestiž pohřbeného, 
obsahoval však na pohřebišti ojedinělé artefakty. Hrob 
H 95 velmi pravděpodobně patřil dítěti, které mělo 
blízký vztah k rodině zde pohřbené nobility. 

8.5.4 Závěsky z ulit měkkýšů

Neobvyklý druh artefaktu v podobě provrtaných ulit 
třetihorních měkkýšů, které sloužily jako závěsky, byl 
na pohřebišti identifikován ve dvou hrobech – H 95 
a H 108 (obr. 67; tab. 59:18–19; 59:13). V hrobě H 95 
byly dvě ulity součástí náhrdelníku skládajícího se ještě 
ze skleněných korálků a železné kaptorgy. Z náhrdelní-
ku z hrobu 108 se kromě velmi fragmentárně zachova-
ného zbytku ulity dochovaly dva korálky. 
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Obr. 66. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem kaptorgy. Legenda: A – 
hrob s kaptorgou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 66. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of a kaptorga (amulet 
container).
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V případě pohřbu dítěte v H 95111 byly pro výrobu 
obou závěsků využity schránky kenozoických měkkýšů 
druhu gastropod (břichonožci) – Terebralia bidenta-
ta.112 Lépe dochovaný exemplář se nacházel v pravé části 
hrudníku, mezi pravou kostí vřetenní a žebry, spolu 
s fragmenty kaptorgy a šesti skleněnými korálky (tab. 
88:2). Druhý, poškozený závěsek z ulity byl nalezen v levé 
části hrudního koše. Pravděpodobně byly původně zavě-
šeny v symetrické poloze, kdy střed náhrdelníku tvořila 
železná ozdobná schránka a mezi závěsky z gastropodů 
a kaptorgou byly na nit navlečeny skleněné segmento-
vané a olivovité podélně členěné korálky. 

Špatně dochovaný artefakt vyrobený z ulity z H 108 
byl situován pod pravým spánkem lebky dospělé ženy 
(věk 35 až 50 let; tab. 92:5). Kvůli velké fragmentár-
nosti nelze předmět blíže specifikovat. Na základě ná-
lezu z H 95 lze soudit, že původně šlo také o závěsek. 
Vyroben byl ze schránky třetihorního měkkýše druhu 
gastropod – Turritella sp.113

Pro velkomoravské i povelkomoravské období platí, 
že výskyt závěsků z fosilních ulit, coby součásti hrobo-

vého inventáře, je jev velmi řídký. Na území Moravy 
bylo zaznamenáno použití schránek lilijic,114 kelnatek 
(Dentalium), gastropodů (např. Turritella cf. Erronea, 
Terebralia bidentata, Cerithium cf. crenatum). V hro-
bových nálezech se vyskytují i ulity subrecentních plžů, 
jako je ostranka jaderská (Murex brandaris) nebo Cy-
praea (zavinutec), pro které se častěji užívá termín mušle 
kauri115 (Frolík – Smetánka 2014, 88–89, 120; Mařík 2009, 
261; Ungerman 2007b, 131; Wachowski 1975, 126–127).

Starší literatura uvádí nález tří fosilních ulit z rozru-
šeného patrně středohradištního hrobu v pustiměřské 
cihelně (okr. Vyškov). Inventář měl obsahovat nádobu, 
hliněný přeslen, dvě bronzové hrozníčkové náušnice, 
zlomky dvou nožů, fragment bronzového štítkového 
prstenu a ulity, z toho jedno Dentalium a dva exemplá-
ře Cerithia (Poulík 1948, 173–174, tab. LXXIV). Nález 
náhrdelníku tvořeného pouze z ulit rodu Cerithium 
z lokality Litenčice publikovala H. Chybová (1998, 112). 

Schránku stejného plže jako v případě hrobu H 95 
ze severovýchodního předhradí Pohanska použili k vý-
robě závěsku, který tvořil součást pohřební výbavy asi 
čtyřletého dítěte z hrobu 504 v Rajhradě (Staňa 2006, 
87, 129). Artefakt se nacházel na okraji levé pánevní 
kosti. Nalevo od lebky byla nalezena bronzová náušni-
ce podunajského typu s dutým trubičkovitým čtyřikrát 
přiškrceným závěskem. Tento typ náušnice byl příto-
men i v hrobě H 95, i když nebyl uložen ve funkční po-
loze. Svitek smotaných bronzových náušnic se nacházel 
na pravé pánevní kosti. 

Nález závěsku z ulity je publikován i z pohřebiště 
Prušánky – hrob 31116 (Klanica 2006a, 174, 2006b, 67). 
Blíže nespecifikovaná schránka plže (podle nákresu 
patrně z rodu Gastropoda) byla součástí náhrdelníku 
s 25 skleněnými korály. 

Na pohřebišti v Dolních Věstonicích se fosilní ulity 
patřící do třídy břichonožců vyskytly ve dvou dětských 
hrobech – 519/49 (Turritella cf. erronea, Cerithium 
cf. Crenatum) a 651/56 (Cerithium sp.). Všechny tři 
závěsky ze schránek byly nalezeny v poloze u krku 
společně se skleněnými korálky. V hrobě 651/56 byly 
součástí náhrdelníku i tři olověné křížky typu Velké 
Bílovice (Ungerman 2007a, 225–226, 228).

Závěsek z ulity gastropoda (Nassarius reticulatus) 
byl objeven i v Čechách, a to při výzkumu pohřebiš-
tě v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Jedná se 
o dětský hrob 56 (1/76; infans III). Přesné místo ná-
lezu provrtané schránky není známo (Frolík – Smetán-
ka 2014, 114). V hrobě však bylo v místě krční krajiny 
identifikováno 13 skleněných korálků (12 podélně čle-
něných olivovitých a jeden segmentovaný). Protože zá-
věsky z ulit bývají většinou součástí náhrdelníku, i zde 
je možno předpokládat, že artefakt se původně také 
nacházel v okolí lebky. 

Časový interval výskytu závěsků vyrobených z jehlan-
covitě tvarovaných fosilních ulit (Cerithium, Dentali-
um, Turritella, Nassarius) lze stanovit na základě dvou 
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Obr. 67. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s nálezem závěsků vyrobených 
z fosilních ulit. Legenda: A – hroby se závěsky z fosilních ulit, 
ostatní viz obr. 14.

Fig. 67. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked positions of graves with a find of pendants made of 
fossil shelves. 
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základních předpokladů. Jejich využití coby závěsků 
nebylo časté.117 Proto se lze domnívat, že módnost to-
hoto typu artefaktu netrvala dlouho. Na základě kom-
binace závěsků z ulit s chronologicky citlivými předmě-
ty, jako např. olověný křížek, olivovité korálky, je lze 
datovat do období vyznívání středohradištní doby, tedy 
na konec 9. a počátek 10. století. 

Toto tvrzení podporuje i fakt, že se prozatím nevy-
skytly v jednom hrobovém celku s mušlí kauri, která 
se naše území dostává s kulturním prouděním z pro-
storu belobrdské kultury (viz výše). I když v Lumbe-
ho zahradě byly odkryty hroby jak se závěskem z ulity 
třídy Gastropoda, tak i z ulity třídy Cypraea, ale vždy 
samostatně (Frolík – Smetánka 2014, 88–89, 114, 120). 
Na tomto pohřebišti se může jednat i o chápání závěs-
ku jako amuletu s různým posláním. Zatímco jehlan-
covitá ulita Nassarius reticulatus byla součástí hrobové 
výbavy dítěte (snad ve funkci apotropaionu), tak mušle 
kauri připomínající vulvu byly vloženy do hrobu do-
spělých žen (symbol fertility nebo ženského elementu 
obecně?).

Je zajímavé, že pokud máme k dispozici antropolo-
gické určení jedince pohřbeného s jehlancovitě tvaro-
vanou ulitou, pak se vždy jedná o dítě. Obecně lze tvr-
dit, že pokud schránky plnily kromě estetické funkce 
i funkci amuletu118 či talismanu,119 pak jim lze přisou-
dit apotropaickou funkci v nejširším významu tohoto 
termínu – léčivá síla, ochrana proti uhranutí, proti 
přírodním živlům, proti chtonickým či jiným negativ-
ním silám. Fakt, že fosilní ulity byly nalézány náhodně, 
ukryté v zemi či v kameni v již dokonalé a neobvyklé 
formě, zřejmě výrazně ovlivnil to, že v raném středo-
věku mohl být těmto předmětům přisuzován zvláštní 
a jedinečný význam (Křížová 2011, 141–144; Ungerman 
2007b, 131). 

8.5.5 Rolničky

Rolničky patří mezi idiofony, tj. mezi hudební nástro-
je, které vydávají tóny a zvuky bez pomocí membrány, 
struny či vzduchového sloupce. Samozvučné nástroje 
patří k nejstarším hudebním nástrojům vůbec a na ty 
nekovové hráli již paleolitičtí lovci a sběrači. Do hmot-
né kultury Slovanů se kovová dutá chrastítka dostala 
patrně prostřednictvím kulturních styků s nomádský-
mi kmeny, které v průběhu 7. až 8. století ovládaly pro-
stor Karpatské kotliny (Dostál 1966, 59; Smetánka 2003, 
11; Staššíková-Štukovská 1984). Ve středohradištním ob-
dobí, hlavně na jeho konci, je frekvence nálezů rolni-
ček mnohem četnější na území Moravy než v Čechách, 
proto někteří badatelé zastávají názor, že tento artefakt 
sem přichází na konci 9. století právě pod vlivem velko-
moravské kultury. Svá tvrzení podporují faktem, že rol-
ničky byly nalezeny na lokalitách, kde jsou evidovány 
také další předměty tzv. velkomoravského rázu (Unger-

man 2007a), patří mezi ně pohřebiště jako např. Libice 
nad Cidlinou – Kanín II, Klecany I, Budeč, Pražský 
hrad – Lumbeho zahrada (Bartošková 2014, 36; Frolík 
– Smetánka 2014, 94, 133, 139; Mařík 2009, 195; Profan-
tová v tisku, 114–115; Smetánka 2003, 11). 

Kovová dutá kulovitá chřestítka se objevují převáž-
ně v hrobových nálezech, vyrobena jsou většinou ze 
železa, méně z bronzu či jiných kovů a nacházíme je 
převážně u pohřbů dětí a žen, i když je lze najít i v hro-
bech, které byly přiřazeny k mužskému pohlaví120 (Doh-
nal 1991, 224; Přichystalová – Kalábek 2014, 249; Unger-
man 2007a, 231).

Na pohřebišti kolem druhého kostela na severovýchod-
ním předhradí Pohanska byl nález rolničky zaznamenán 
pouze v jednom hrobě (obr. 68). H 197 se nacházel na ji-
hozápadním konci pohřebiště121 a pravděpodobně byl 
vyhlouben ještě uvnitř původního ohrazení funerálního 
areálu. Dítě (infans Ib) z hrobu H 197 bylo vybaveno 
třemi rolničkami, které nebyly ihned po nálezu snadno 
identifikovatelné. V prostoru nalevo od předpokláda-
né spodní části hrudního koše a nalevo od pánve byl 
identifikován asi 18 cm dlouhý nevzhledný zkorodovaný 
železný předmět. Po vyzvednutí a základním očištění vyšlo 
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Obr. 68. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem tří rolniček. Legenda: A – 
hrob s rolničkami, ostatní viz obr. 14.

Fig. 68. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of three jingle bells. 
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najevo, že písčitá hruda zkorodovaného železa obsahu-
je zlomky minimálně ze tří železných nožů, fragmenty 
dřevěné pochvy s železným koncovým kováním a tři 
železné rolničky (tab. 32, 59:20–21). 

Dvě rolničky jsou v současnosti vzájemně propojené 
korozními produkty, ve kterých se otiskly i stopy tex-
tilie122 (Březinová – Přichystalová 2014, 165–166). Obě 
rolničky mají kulovitý tvar. Na obvodu je viditelné ver-
tikální žebro ukončené trojúhelníkovitou ploškou.123 
Třetí exemplář je hodně poškozený korozí. Kulovitý 
tvar rolničky je mírně zploštělý.124 Polokoule chřestít-
ka byly tentokrát spojeny horizontálním žebrem. Kvůli 
poškození předmětu je viditelný křemenný valounek 
přilepený rzí k vnitřní stěně rolničky.

Analogické železné artefakty byly evidovány i v hro-
bových celcích z jiných poloh Pohanska, a to z pohře-
biště u prvního kostela – H 98 – dva kusy (Kalousek 
1971, 71); vně mladšího ohrazení Velmožského dvorce 
ve skupince tzv. osamělých hrobů – OH 10 – jeden kus 
(Dostál 1975, 339–341); na jižním předhradí – H 56, 
H 69, H 163 – jeden kus, H 177 – dva kusy (Přichystalo-
vá 2007, 174–175, 177) a na severovýchodním předhra-
dí – H 48 – dva kusy (Dostál 1982a, 168–169, 177). Dvě 
rolničky z jiného kovu než železa byly součástí hrobo-
vého inventáře dětských hrobů z pohřebiště kolem prv-
ního kostela – H 113 – směs stříbra a mědi (Kalousek 
1971, 78–79) a na jižním předhradí – H 124 – bronz 
(Přichystalová 2007, 173).

Ve všech případech nálezu rolničky v hrobě se jed-
nalo o hrob dítěte, podle dostupných antropologic-
kých údajů mezi prvním až devátým rokem (Drozdo-
vá 2005b). Artefakt se vždy nacházel v horní polovině 
těla: jedenkrát v místě krku, třikrát u levého předloktí, 
jedenkrát u pravého předloktí, třikrát v oblasti hrudní-
ku (z toho dvakrát jeho levá strana), dvakrát v prosto-
ru pánve. Tato drobná statistika je v souladu s jinými 
publikovanými hrobovými celky s nálezem kovového 
kulovitého chrastítka (Hanuliak 2004, 198–199; Hru-
bý 1955a, 94–95; Profantová v tisku, 115; Ungerman 
2007a, 231). Velmi pravděpodobně byly nošeny zavě-
šené na krku, přes rameno nebo na opasku, mohly být 
na oděv také našity.

Názory na význam rolniček jako milodarů v hrobech 
se vyvíjely. V publikacích staršího data se interpretují 
jako ozdoby či dětské hračky (Eisner 1966, 48; Hrubý 
1955a, 94–95), nikdy však nebyla úplně vyřazena mož-
nost využití rolničky jako apotropaionu. V současné 
literatuře se preferuje názor, že rolničky plnily funkci 
amuletu ochraňujícího nositele před zlými silami, kouzly 
či duchy (Hanuliak 2004; Profantová v tisku; Smetánka 
2003; Ungerman 2007a). Chrastítka jako ochrana před 
negativními vlivy byla dobře známa již ze starověku. 
Latina doby římské používala pro tento předmět název 
crepundia,125 vyráběly se z různých materiálů a měly 
různé podoby (Schatkin 1978). Zvonek, rolnička nebo 
chřestítko neztratily svůj magický význam ani v křes-

ťanské Evropě na počátku novověku. Na přítomnost 
idiofonů s ochrannou funkcí upozorňuje Z. Smetánka 
(2003, 14) například na obraze španělského infanta Fi-
lipa Prospera (portrét z roku 1659). Je pravděpodobné, 
že stejně jako zvuk, který rolnička samovolně vyluzovala, 
byl důležitý i materiál, ze kterého byl artefakt vyroben. 
Ochranné vlastnosti v tradičním slovanském nábožen-
ství mělo samotné železo nebo i bronz (Eisner 1966, 
434; Hanuliak 2004, 200). Snad lze předpokládat, že pro 
vyladěné fungování amuletu byl neméně důležitý i ma-
teriál použitý pro vyvolávání zvuku (keramické kuličky, 
říční valounky, skleněné fragmenty apod.). 

Chronologické zařazení hrobů s výskytem rolniček 
na Pohansku lze provést pouze na základě celkového 
archeologického kontextu. V hrobech se spolu se sle-
dovanými artefakty vyskytují železné nože a skleněné 
gombíky s kovovým ouškem, což jsou předměty chro-
nologicky málo citlivé. Dále pak se kombinují s kera-
mickými nádobami. Celá nádoba byla nalezena pouze 
na jižním předhradí v hrobě H 163. Zdobená je téměř 
po celém těle hustými rýhami a to je motiv, který se 
objevuje na velkomoravské keramice v druhé polovině 
9. století a přetrvává až do století 10. (motiv D2; podle 
Macháček 2001a, 51). 

Pro upřesnění datace můžeme využít i prostorových 
vztahů mezi hroby a jinými archeologickými struktu-
rami v rámci obou kostelních pohřebišť. Oba hroby 
s železnou rolničkou s vertikálním žebrem jak od prv-
ního, tak od druhého kostela byly nalezeny na okraji 
nekropole (H 197 ze severovýchodního předhradí viz 
výše). H 98 z Velmožského dvorce se nacházel na se-
verozápadním okraji pohřebiště. Respektoval vnitřní 
stranu palisádového žlabu mladší fáze ohrazení dvor-
ce a byl vyhlouben jen několik metrů od H 127, kde 
byly nalezeny dlouhé olivovité příčně členěné korálky 
(Kalousek 1971, Plán). Pokud je správný předpoklad, že 
hroby blíže ke kostelům byly hloubeny dřív než hrobo-
vé jámy nacházející se v okrajových částech hřbitovů, 
pak lze s jistou pravděpodobností tvrdit, že hroby s že-
leznými rolničkami na Pohansku patří k těm mladším 
a datovat je můžeme někam k přelomu 9./10. století.

8.6  Zbraně, jezdecká výstroj a součást 
mužského kroje

Z hlediska zbraní a jezdecké, resp. bojovnické výbavy 
a výstroje patří pohřebiště u rotundy na severovýchod-
ním předhradí Pohanska mezi významnými velkomo-
ravskými nekropolemi spíše k těm podprůměrným. 
V žádném z hrobů zde nebyl nalezen meč a militaria 
tak reprezentují pouze dvě sekery (H 60, H 105). Ab-
sentují i opaskové garnitury, které na Moravě patřily 
mezi důležité symboly mužské elity (Profantová 2003, 
65–66). Více zastoupeni jsou pouze jezdci s ostruha-
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mi, jejichž čtyři hroby tvoří 2,6 % všech pohřbů (H 
92, H 105, H 168, H 169).126 Je to mnohem méně než 
u prvního kostela na Pohansku (7,6 %) či jinde.127 Ten-
to poměr se příliš nezmění, ani pokud budeme zapo-
čítávat pouze mužské hroby.128 Dokonce i některá ven-
kovská pohřebiště či lokality z periferie Velké Moravy 
vykazují větší podíl jezdeckých hrobů – např. Nechva-
lín 1 s 6,7 % (Klanica 2006a, 48) či Stěbořice s 13,3 % 
(Kouřil – Tymonová 2013, 138).129 Je otázkou, do jaké 
míry souvisí relativně nižší zastoupení bojovnických 
a jezdeckých hrobů se sociálním postavením komuni-
ty ze severovýchodního předhradí, resp. s postupující 
christianizací, a do jaké míry s pozdním datováním 
celého pohřebiště. Velice podobné hodnoty totiž vy-
kazují i elitní pohřebiště z raně přemyslovských Čech, 
datovaná do konce 9. a především průběhu 10. stol. 
V Lumbeho zahradě na Pražském hradě překvapuje 
nízké zastoupení hrobů s bojovnickou a jezdeckou vý-
bavou i samotné autory shrnující publikace o nejbo-
hatším českém raně středověkém pohřebišti. Ostruhy 
se zde nacházely jen ve třech hrobech (2,1 %) a sekery 
ve dvou (Frolík a kol. 2014, 59–60), což celkem odpo-
vídá poměrům na severovýchodním předhradí Po-
hanska. Podobná situace byla zjištěna také u rotundy 
na Budči (Bartošková 2014, 61; Profantová 2013, 67; Šolle 
1990, 168), kde jsou ostruhami vybaveny jen dva z cel-
kově 56 hrobů (3,6 %), či ve Staré Kouřimi (Profantová 
2005, 318), jejíž počátky jsou o něco starší, a podíl hro-
bů s ostruhami je zde asi i proto o něco vyšší (5,2 %).

Podobné parametry jako pohřebiště u rotundy 
na Pohansku vykazují srovnatelné hřbitovy, které byly 
zakládány u nejmladších velkomoravských kostelů z po-
sledních desetiletí 9. a počátku 10. století. U 8. a 12. 
kostela z Mikulčic neevidujeme žádnou bojovnickou 
či jezdeckou výbavu, pomineme-li jeden mimořádně 
dlouhý nůž. Na malém pohřebišti u 7. kostela se nachá-
zely dva hroby s ostruhami. O něco větší zastoupení 
zbraní je doloženo pouze v okolí 9. mikulčického kos-
tela, kde byly ostruhy v 5 % všech hrobů. Kromě nich 
odtud pochází i pět seker, kopí a bojové nože (Kaváno-
vá 2003, 47, 279, 280–282; Kouřil 2008b, 67–74, 2010, 
58–63; Měřínský 2005, 123–134). Jasně se tak potvrzuje 
již delší dobu známý fakt, že ostruhy a zbraně z hrobů 
postupně mizí, přičemž tento proces někde započal již 
před začátkem 10. stol. (Profantová 2013, 57–59).

Výzbroj a jezdecká výstroj se na severovýchodním 
předhradí Pohanska vázala na hroby dospělých mužů 
mladšího (H 168, H 169), středního (H 157?) a vyššího 
věku (H 60). Pouze jeden juvenilní jedinec byl vyba-
ven ostruhami a zbraní (H 105). Záhadný je hrob H 92 
s ostruhami, jejich kompletní garniturou a nožem, který 
byl antropologicky určený jako dospělá žena středního 
věku (35–50 let). Kosterní materiál však byl v tomto 
případě špatně zachován, což zvyšuje možnou chybo-
vost antropologické klasifikace. Na pohřebišti u rotun-

dy každopádně chybí dětské hroby se zbraněmi a ost-
ruhami, které se poměrně často objevují na předních 
raně středověkých nekropolích z Moravy i Čech. Tyto 
milodary zde symbolizují veřejnou moc a dědičné po-
stavení v rámci stávající společenské hierarchie. Ostruhy 
a zbraně však i z dětských hrobů mizely rychleji než dívčí 
výbava v podobě bohatých šperků, která souvisela spíše 
se sférou ženského a privátního světa, a proto nebyla 
vystavena tak silným vlivům ze strany vnějších aktérů, 
např. církve (Profantová 2005, 323–329). Je možné, že 
tomuto tlaku ustoupila i komunita pohřbívající u kostela 
na předhradí Pohanska a svým mrtvým, včetně dětí, již 
do hrobů nedávala zbraně a jezdeckou výstroj v takové 
míře, jak to bývalo dříve na Moravě obvyklé. 

8.6.1 Ostruhy 

Ve třech hrobech se ostruhy původně nacházely 
ve funkční poloze na nohou zemřelých (tab. 8, 11, 28). 
Byly zde doplněny i kováními z garnitur ostruh, které 
se zachovaly tu lépe, tu hůře (viz dále). Pouze v hro-
bě H 168 ležely ostruhy mimo svou funkční polohu 
(tab. 27). Při výzkumu byly objeveny nad levým kole-
nem skeletu i s kováními garnitury. Zřejmě se nejed-
nalo o standardní jezdeckou výstroj dotyčného muže, 
čemuž nasvědčuje i skutečnost, že ostruhy se navzájem 
lišily tvarem i rozměry, a nepatřily tedy původně k jed-
né soupravě. Při pohřebním obřadu se patrně dostaly 
do hrobu jen jako symbol, který měl demonstrovat pří-
slušnost pohřbeného jedince z hrobu 168 k sociální či 
profesní skupině jezdců. Tento způsob vyjádření iden-
tity sice není na velkomoravských pohřebištích obvyklý, 
přesto však známe ojedinělé příklady z jiných lokalit, 
kde se ostruhy nacházely u kolena – např. hrob 124/
AZ ze Starého Města – Na Valách (Hrubý 1955a, 86), 
nebo třeba pod předloktím nebožtíka – hrob 64/48 
z Dolních Věstonic – Na pískách (Ungerman 2007b, 
165). Takové ostruhy pak jistě plní roli milodaru a ne-
byly standardní součástí kroje či výstroje zemřelého.

Podle tradičního schématu (Dostál 1966, 74–77; Hrubý 
1955a, 182–186) lze ostruhy z pohřebiště u rotundy roz-
dělit do dvou základních kategorií (tab. 60–61): většina 
náleží k běžnému typu IA (hrob H 92, H 168, H 169), 
jeden pár však reprezentuje chronologicky důležitou 
skupinu ostruh s dlouhými bodci (H 105) (obr. 69).

Typ IA se vyznačuje parabolickými rameny s lopat-
kovitě či obdélníkovitě utvářenými ploténkami s třemi 
nýty uspořádanými příčně k ramenu, často umístěný-
mi ve žlábku. Jedná se o nejběžnější velkomoravské os-
truhy (Profantová 1994, 79). K méně obvyklým varian-
tám patří jen exemplář s obdélníkovitými ploténkami 
z hrobu H 169, které jsou zakončeny třemi obloučky, 
čímž získaly podobu palmety. Svým tvarem se podobají 
ostruhám z hrobů 156 z pohřebiště u prvního kostela 
na Pohansku, které mají i podobný dvoukónický bodec 
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– o něco delší (délka bodce 2,3–2,9 cm), než je u ost-
ruh tohoto typu obvyklé (Bialeková 1977, 132) – i mír-
ně asymetrický tvar, stejně jako exempláře ze severový-
chodního předhradí. Hrob z velmožského dvorce jistě 
není na pohřebišti nejmladší, protože je superpono-
ván dětským hrobem a nachází se nedaleko jižní stěny 
kostela – v samotném centru hřbitova (Kalousek 1971, 
102–103). Patří tak ještě do 9. stol. Podobně utvářené 
ploténky se však uplatnily i ve století následujícím, jak 
lze dokumentovat na příkladu Kanína, kde se objevi-
ly na ostruhách s velmi dlouhým bocem (Mařík 2009, 
133, 198). Do podoby palmety jsou tvarována i kování 
z některých raně středověkých garnitur, které Z. Ro-
bak označuje jako typ D/a. Řadí je do druhé pol. 9. 
a první pol. 10. stol. (Robak 2013, 76–77).

To je v souladu s nejnovějším datováním ostruh typu 
IA, které jsou oproti původním názorům (Bialeková 
1977, 150; Hrubý 1955a, 186) považovány v rámci vý-
voje velkomoravské hmotné kultury za reprezentanty 

mladší fáze (Chorvátová 2015, 59). Stejného názoru byl 
ostatně již dříve B. Dostál (1966, 75). Podrobnou argu-
mentaci pro pozdní datování ostruh typu IA přinesl 
nedávno P. Kouřil, který je zařadil až do druhé pol. 
9. stol. s možným přesahem do století následujícího 
Exempláře s kratším bodcem mohou být v rámci to-
hoto časového rozpětí o něco starší (Kouřil – Tymonová 
2013, 138–144). Podle J. Košty dokládá horizontální 
i vertikální stratigrafie velkomoravských pohřebišť ča-
sovou následnost mezi staršími ostruhami se dvěma 
paralelními řadami nýtů souběžnými k ramenu (typ 
IB) a mladším typem IA, který také datuje od pol. 9. 
do počátku 10. stol. Zároveň upozorňuje, že původ-
ní chybná chronologie D. Bialekové vycházela ze zcela 
chybných premis (Košta 2008, 283–287).

Zřejmým a časově podmíněným trendem je pro-
dlužování bodce (Gabriel 1984, 126; Goßler 1998, 529; 
Kavánová 1976, 54–60; Kouřil – Tymonová 2013, 143). 
Tento parametr má nepochybně pro datování raně 
středověkých ostruh velký význam, přestože nelze tako-
vý vývoj chápat v žádném případě jako proces lineární 
(Kind 2002, 288). Ostruhy typu IA z pohřebiště u ro-
tundy můžeme z tohoto hlediska rozdělit do tří veli-
kostních skupin. Nejkratší bodec (1,4 cm) má exemplář 
z hrobu 168, který je součástí páru nestejných ostruh, 
položených do hrobu jako milodar mimo funkční po-
lohu (viz výše). Lze uvažovat i o tom, že se tato ostruha 
dostala do země již jako „starožitnost“, aby doplnila 
nekompletní pár. Nejpočetnější je skupina ostruh s dél-
kou bodce 2,1 cm. Kromě druhé ostruhy z hrobu 168 
sem patří i pár z hrobu H 92. Obě uvedené velikostní 
skupiny spadají do rozpětí, které definovala D. Bialeko-
vá jako běžné pro ostruhy typu IA (Bialeková typ IVA), 
přičemž se nachází při jeho horní a dolní hranici (Bia-
leková 1977, 132). Již mimo běžné hodnoty leží zástupci 
třetí skupiny – ostruhy z hrobu H 169. Délka jejich 
bodce variuje mezi 2,3 a 2,9 cm. Nižší hodnota bude 
patrně důsledkem koroze, neboť obě ostruhy jednoho 
páru jsou zcela identické, včetně asymetrického utváře-
ní ramen. Je možné, že právě tyto ostruhy předzname-
návají další vývoj, který je charakterizován nástupem 
prodlouženého bodce, který by měl okolo roku 900 
dosáhnout délky 3,0 až 3,3 cm (Gabriel 1984, 126).

Daleko za uvedenou hranicí leží ostruhy vyzved-
nuté z hrobu H 105, jejichž bodce měřily 4,3–5 cm 
(obr. 70:1–2). Můžeme je proto bezpochyby považo-
vat za jasného reprezentanta dalšího základního typu, 
a to ostruh s dlouhými bodci (Dostál 1966, 76–77; Ka-
vánová 1976, 54–60). Ostruhy s bodcem delším než 
4 cm již nepatří karolínskému, ale otonskému světu. 
Běžná délka bodce v 10. stol. se pohybovala někde 
okolo 5 cm (Goßler 1998, 511; Kind 2002, 288). Právě 
takové parametry vykazují i ostruhy z českých lokalit 
10. stol. Nejstarší zástupce ostruh s dlouhým bodcem 
v Čechách známe ze Staré Kouřimi (obr. 70:9–10). Jde 
o pár z hrobu 49a (délka bodce 5,5 cm), který super-
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Obr. 69. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s ostruhami. Legenda: A – typ 
Bašelj, B – typ IA, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce ohrazení, 
G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná 
plocha.

Fig. 69. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with spurs. Key: A – Bašelj type, B – 
IA type, E – other graves.
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ponoval hrob se šperky velkomoravské tradice (Mařík 
2009, 133), a především chlapecké ostruhy (hrob č. 79) 
z mladší vrstvy kouřimského pohřebiště (délka bodce 
4,3 cm), kde se objevily v jednom celku společně se sta-
romaďarskou sekerou (Profantová 2013, 61). To je kom-
binace překvapivě podobná tomu, co známe i z hrobu 
H 105 na Pohansku (viz dále), kde se ostruhy s dlou-
hým bodcem také kombinovaly s nomádskou sekerou 
(Šolle 1966, 150, 262–263). Ostruhy z hrobu H 105 se 
od českých exemplářů 10. stol. liší svými ploténkami, 
a to jak jejich tvarem (viz dále), tak i většími rozměry. 
Z Evropy jsou však známy i příklady ostruh s dlouhým 
bodcem a velkými ploténkami – např. ostruhy z hradis-
ka Wallburg – Gaulskopf u Warburg-Ossendorfu (obr. 
70:12) či z Basileje (Best 1997, 170–172).130 

Ostruhy s vyloženě dlouhým bodcem (4–5 cm) jsou 
v několika málo exemplářích známy na Moravě ješ-
tě z Mikulčic, Brna – Líšně a Pohanska (obr. 70:1–2, 
5–8). V Mikulčicích se jedná o nálezy ze sídlištní vrstvy 
a z Líšně o jeden zlomek asi z hrobu (Kavánová 1976, 
56). Nejvýraznější exemplář však pochází z Pohanska, 
z hrobu H 338 u prvního kostela (Kalousek 1971, 184–
185). I s délkou 4,4 cm je však jeho bodec kratší než 
nový nález z pohřebiště u rotundy. Ostruhy z velmož-
ského dvorce se tvarem svých plotének i délkou bodce 
podobají exemplářům z hrobu 54 Kanína – Libice, kde 
se ostruhy našly společně s mečem typu Y (obr. 70:11). 
Ten je datován do první pol. 10. stol. (Hošek et al. 2012, 
74; Profantová 2013, 66). 

Hrob H 338 se nachází při centrálním velmožském 
dvorci Pohanska, ale již vně palisády, dosti daleko 
od kostela v separátní skupině, která z jedné strany 
lemovala cestu do brány knížecího sídla. Část hrobů re-
spektovala mladší ohradu dvorce, a proto se oprávně-
ně předpokládá, že počátky pohřbívání na tomto místě 
ještě souvisely s existencí dvorce. B. Dostál však upo-
zorňuje, že „některé hroby .. již zasahují do přístupového 
prostoru k bráně a byly tedy pravděpodobně vyhloubeny až 
po zániku mladší ohrady“ (Dostál 1994b, 18), tedy v době, 
kdy již místo ztratilo svoji funkci opevněné rezidence, 
speciálně vyčleněné z prostoru Pohanska. Je pravdě-
podobné, že hrob 338 z pohřebiště u prvního kostela, 
stejně jako hrob H 105 od druhého kostela reprezen-
tují dobu, kdy erodující velkomoravská společnost sice 
již procházela závěrečnou fází svého vývoje, její elity 
však stále symbolicky demonstrovaly svoje společenské 
postavení hrobovou výbavou. Vzhledem k datování os-
truh, které k statusovým symbolům bezesporu patří, to 
bylo až v první pol. 10. stol. 

Na Pohansku byla ostruha s dlouhým bodcem (délka 
4 cm) nalezena ještě v sídlištním kontextu, a to na již-
ním předhradí v zemnici č. 412 (Vignatiová 1992, 65).131 
Zdá se, že osídlení přežívalo na různých místech loka-
lity déle, než jsme si dosud mysleli.

Ostruhy z hrobu H 105 ze severovýchodního před-
hradí Pohanska jsou výjimečné i v dalších ohledech. 

Jako jediné na pohřebišti měly nýtky podložené plíš-
kem z barevného kovu, a jak vyplývá z rentgenového 
snímku, i kroužky z filigránového drátku. Kromě bodce 
vsazeného do oblouku ramen (viz rentgenový snímek, 
Tab. 69:10), který je nejdelší ze všech známých velko-
moravských příkladů, mají i unikátní ploténky štíhlého 
erbovitého tvaru, zdobené plastickými žebry. Podobně 
utvářená jsou i nákončí z garnitury ostruh (viz dále), 
která zjevně s ostruhami tvořila jeden set a byla spo-
lečně s nimi i vyrobena. Z našeho území k nim dosud 
neexistuje žádná známá paralela. Přesné analogie však 
známe ze Slovinska.

Ostruhy, které se i v detailech shodují s exemplá-
ři z hrobu H 105, pochází z hradiska Gradišče nad 
Bašljem. Slovinské ostruhy mají stejnou výzdobu plo-
tének, ramen i bodce, provedenou plastickými žebry, 
a tvar i délku bodce (4,2–4,4 cm). Identické jsou i uni-
kátní štíhlé erbovité plotény s třemi nýty v příčném 
žlábku (Karo 2012, 330–331; Knific 2011, 91). Gradišče 
nad Bašljem patří k předním slovinským lokalitám ra-
ného středověku (Karo – Mlekuž 2015; Knific 2007). Je 
známé již od roku 1906. Archeologicky bylo zkoumáno 
roku 1939 a znovu na konci 90. let 20. stol. Timote-
jem Knificem ze Slovinského národního muzea. Nová 
exkavace byla vyvolána početnými nálezy mimořádně 
dobře zachovalých kovových artefaktů z raného středo-
věku, které zde získali ilegální hledači pokladů s detek-
tory. Starší i novější výzkumy zjistily, že se jedná o starší 
pozdně antické výšinné opevnění z 5. a 6. stol., které 
zničil požár. Nové využití našlo v raném středověku, 
snad jako pevnost chránící na strategickém místě mo-
censké postavení vojenské aristokracie raně středověké 
Carnioly (dnes Kraňsko/Kranjska).132 V té době zde 
byly ukládány početné kovové artefakty – především 
součástí jezdeckých postrojů, třmeny, ostruhy, nákončí 
opasků či unikátní kadidelnice. Část z těchto předmě-
tů je velice kvalitně provedena, včetně pozlacování či 
pocínování (Knific 2007, 317–322). Na základě typolo-
gického rozboru předmětů i podle radiokarbonového 
datování (790–990 n.l. s 95 % spolehlivostí) patří raně 
středověké nálezy 9. až první polovině 10. stol. (Karo 
2012, 309; Karo – Mlekuž 2015, 257) 

Pár ostruh, které bychom mohli označit jako typ 
Bašelj, byl objeven v depotu přímo během archeolo-
gického výzkumu Timotejem Knificem (Knific 2011, 
86–87, 89–90, 91, 95), společně s jedním třmenem 
typu IAa podle A. Bartoškové (Bartošková 1986, 8–9, 
81–83), resp. typem I/2 podle A. Ruttkaye, který ho 
datuje do 9. stol. (Ruttkay 1976, 353), 133 a kompletním 
udidlem s tyčinkovitými zaškrcovanými postranicemi. 
Typologicky shodné postranice se našly i na Pohansku 
na jižním předhradí či v ruinách rotundy na severový-
chodním předhradí, nedaleko hrobu H 105 (Machá-
ček et al. 2014, 104–105; Vignatiová 1992, 62–64). Patří 
k druhé variantě postranic A. Ruttkaye (Ruttkay 1976, 
357), který je spojuje především se staromaďarským 
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Obr. 70. Ostruhy s dlouhými bodci z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska (hrob H 105) a jejich analogie: 1–2: 
Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 105; 3–4: Gradišče nad Bašljem (Karo 2012, 300); 5: Břeclav – Pohansko, 
Velmožský dvorec, první kostel – hrob H 338 (Kavánová 1976, Tab. XVI); 6: Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí – zemnice č. 412 
(Vignatiová 1992, 232); 7–8: Mikulčice – sídlištní vrstva (Kavánová 1976, Tab. XVI); 9–10: Stará Kouřim – hrob 49a, 79 (Kavánová 
1976, Tab. XVII; Šolle 1966, 150); 11: Libice – Kanín – hrob 54 (Mařík 2009, 198); 12: Wallburg – Gaulskopf (Best 1997, 171). 

Fig. 70. Spurs with long pricks from the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko (grave H 105) and their analogues: 
1–2: Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb – grave H 105; 3–4: Gradišče nad Bašljem (Karo 2012, 300); 5: Břeclav – Pohansko, 
Magnate court, first church – grave H 338 (Kavánová 1976, Tab. XVI); 6: Břeclav – Pohansko, Southern suburb – half-sunken hut No. 
412 (Vignatiová 1992, 232); 7–8: Mikulčice – settlement layer (Kavánová 1976, Tab. XVI); 9–10: Stará Kouřim – grave 49a, 79 (Kavánová 
1976, Tab. XVII; Šolle 1966, 150); 11: Libice – Kanín – grave 54 (Mařík 2009, 198); 12: Wallburg – Gaulskopf (Best 1997, 171).
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prostředím (Trensentypus I-2), i když ani dřívější výskyt 
není vyloučen. Na Moravě se našly ještě v Troubkách, 
Starém Městě u Uherského Hradiště a v Mikulčicích 
(Kouřil 2008b, 119–120). Vzhledem k doprovodným 
nálezům a především délce bodce lze ostruhy typu 
Bašelj datovat jak na Pohansku, tak i ve Slovinsku až 
do první pol. 10. stol.

8.6.2 Přezky, průvlečky a nákončí

Jak již bylo uvedeno výše, z pohřebiště u rotundy ne-
známe žádné součásti opaskových garnitur. Chybí zde 
jak bohatě zdobená kování, tak i jen prosté přezky. 
Snad jediným, navíc nepříliš průkazným náznakem 
přítomnosti větší opaskové přezky může být delší trn 
(délka 3 cm) ze zásypu hrobu H 153.

Všechna ostatní nákončí, průvlečky a přezky pochází 
s jistotou či určitou pravděpodobností z garnitur os-
truh (obr. 71). Vyrobeny byly ze železa, doplněného 
někdy aplikacemi z barevných kovů. Velkomoravské 
jezdecké soupravy dostatečně popsali z typologické-
ho hlediska již D. Bialeková (Bialeková 1977, 138–160) 
a V. Hrubý (1955a, 88–89, 190–202). Jejich nejnovější 
vyhodnocení s přihlédnutím k evropským nálezům vy-
pracoval Z. Robak (Robak 2013). 

Komplexní garnitura (párové průvlečky, nákončí 
a přezky) z hrobu H 105 tvořila jeden set s ostruhami 
typu Bašelj (viz výše). Úzká erbovitá nákončí zdobená 
plastickými žebry se třemi nýty podloženými kroužky 
z filigránového drátku (viz rentgenový snímek, tab. 
69:5) jsou zcela shodná provedením, tvarem i výzdo-
bou s ploténkami ostruh. Z moravského prostředí ne-
mají nám známých paralel. Nejvíce se jim blíží drob-
né nákončí z hrobu 77/48 z pohřebistě Na Valách 
ve Starém Městě, které mělo podobný tvar s dlouze 
protaženým hrotem i tři nýtky zdobené filigránovým 
drátkem. Podle V. Hrubého jde o nákončí nejasného 
původu (Hrubý 1955a, 201, obr. 235:217). Další po-
dobné (nikoliv identické) exempláře uvádí Z. Robak, 
ty definuje jako svůj typ 3 v rámci kategorie plochých 
či lehce vypouklých nákončí. Jejich příklady nachází 
v Hradci nad Moravicí, Uherském Hradišti – Horních 
Kotvicích, Znojmě, Stĕbořících či na Libici a uvažuje 
o jejich dlouhé existenci, přinejmenším až do druhé 
pol. 9. stol. (Robak 2013, 58–59). Součástí garnitury 
v hrobě H 105 byly i dvě třmínkové průvlečky s štítkem 
formovaným podobně jako nákončí, ovšem o něco 
kratším a širším. Mohli bychom je považovat za derivát 
typu IIC podle D. Bialekové či za typ 5 (przewleczki 
z U-kształtną tarczką) Z. Robaka. Jedná se průvlečky 
se štítkem ve formě nákončí nebo plotének ostruhy. 
Takové průvlečky, ovšem odlišně tvarované a zdobené 
(někdy velice bohatě), se nachází v Mikulčicích, Pobe-
dimi i na Pohansku u 1. kostela/hrob č. 244 (Bialeková 
1977, 141–142; Robak 2013, 86). Je jasné, že celá garni-

tura z hrobu H 105 ze severovýchodního předhradí Po-
hanska, kterou navíc doplňují zlomky malých oválných 
přezek s týlní plechovou destičkou, musí být datována 
shodně s ostruhami, s nimiž tvořila jednu soupravu, 
tedy do první pol. 10. stol. (viz výše).

Podobně početná byla párová garnitura z hrobu H 92, 
kde se nacházela společně s ostruhami ve funkční po-
loze u nohou, či z hrobu H 168. V tomto případě se 
celá jezdecká souprava nacházela mimo funkční kontext 
u kolene nebožtíka. Nákončí řemínků obou garnitur lze 
popsat jako jazykovitá či lopatkovitá. Pouze v případě 
hrobu H 168 se dochovaly nezřetelné stopy jejich výzdo-
by, kterou tvořily paprskovitě řazené žlábky. Podobné 
nacházíme např. u nákončí z hrobu H 277 na pohřebišti 
u prvního kostela na Pohansku. Ten leží v nartexu kostela 
a stratigraficky patří ke staršímu horizontu pohřbívání 
(Kalousek 1971, 160–161). Průvlečky z obou hrobů měly 
oválný štítek, přičemž exemplář z hrobu H 168 byl asi 
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Obr. 71 Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Plán s vyznačením polohy hrobů s přezkami, průvlečkami 
a nákončími. Legenda: A – nákončí, B – nákončí, průvlečka 
a přezka, C – přezky, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce 
ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – 
prozkoumaná plocha. 

Fig. 71. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with buckles, loops and strap-ends. 
Key: A – strap-end, B – strap-end, loop and buckle, C – buckles, 
E – other graves.
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podobně zdoben jako nákončí z téže soupravy. Jedná 
se o běžné velkomoravské varianty (Bialeková: typ IIA, 
Robak: Klasa C/Typ1), které se ve více případech obje-
vily i na Pohansku (Bialeková 1977, 140–141; Robak 2013, 
81–82). Přezky doplňující garnitury se vyznačovaly buď 
oválným rámečkem, nebo D-rámečkem. V hrobě H 95 
je doplňovala plechová týlní destička.

V dalším hrobu s ostruhami H 169 se nenašla kom-
pletní garnitura. In situ v blízkosti nohy zůstalo zacho-
váno pouze jedno obdélníkovité silně zkorodované ná-
končí, jehož výzdoba již není zřetelná. Asi byla shodná 
s ploténkami ostruh, které mají tvar palmety s třemi 
obloučky. Taková nákončí (Typ D/a) datuje Z. Robak 
s přihlédnutím k různým analogiím do druhé pol. 9. 
a první pol. 10. stol. (Robak 2013, 76–77). Nekompletní 
garnitury se občas vyskytují i na jiných pohřebištích. 
Chybějící součásti se mohly prostě rozpadnout vlivem 
agresivního prostředí. P. Kouřil však upozorňuje, že 
v některých případech opravdu nebyly garnitury vlože-
ny do hrobů jako kompletní. O příčinách tohoto jevu 
lze jen spekulovat (Kouřil – Tymonová 2013, 141; Při-
chystalová – Kalábek 2014, 247).

Poměrně dobře se zachovalo nákončí ze zásypu hro-
bu H 79, kde byl pohřben dospělý muž. Pohřeb však 
silně poškodily kořeny stromů. Hrob se navíc zahlu-
boval do staršího sídlištního objektu. Není tedy jasné, 
zda nákončí z jeho zásypu k hrobovému celku vůbec 
patří. Drobný exemplář však podle svých rozměrů 
(2,05 × 1,77 cm) každopádně patří k řemínkům z os-
truh či obuvi. Je obdélníkovité, zdobené podélnými 
žlábky a plíškem z barevného kovu, který byl vložen 
pod tři nýty. Patří k Robakově typu C/d, který se ob-
jevuje na mnoha lokalitách na Moravě i v okolních ze-
mích. Protože se kombinuje i s ostruhami s dlouhým 
bodcem, datuje Z. Robak svůj typ C/d do druhé pol. 
9. a první pol. 10. stol. (Robak 2013, 73–74). 

Poslední soubor kování pochází z hrobu H 157, kde 
nebyly nalezeny žádné ostruhy. Tento hrob byl těžce 
poškozen základovým žlabem recentní stavby a částeč-
ně superponován dětským hrobem H 186. Zároveň sám 
překryl tři jiné hroby. Je možné, že se kvůli této kom-
plikované terénní situaci ostruhy nedochovaly. Tomu 
by mohla nasvědčovat i skutečnosti, že jsme v hrobě 
nenalezli kosti pravé nohy. Na druhou stranu známe 
více příkladů, kdy se v hrobech pohřbených mužů a od-
rostlejších chlapců objevují jen průvlečky a přezky bez 
ostruh. Povětšinou však leží v oblasti kolen, a D. Biale-
ková je proto spojuje s podkolenním lýtkovým vázáním 
(Bialeková 1977, 142), které známe z řady významných 
velkomoravských nekropolí, kde je silněji zastoupena 
bojovnická složka. Povětšinou se však vážou na hro-
by s ostruhami či zbraněmi (Kouřil – Tymonová 2013, 
144–145; Profantová 2003, 68). Příklady garnitur bez 
ostruh známe i z pohřebiště u prvního kostela na Po-
hansku – hroby H 147, H 193, H 325, H 370 (Kalousek 

1971). Nikdy se však nenachází v oblasti chodidel, ale 
výše, až u kolen. Těžko tedy v případě hrobu H 157 ze 
severovýchodního předhradí uvažovat o podkolením 
lýtkovém vázání. V. Hrubý však připouští i existenci 
garnitur, které mohly být součástí „opánků, spjatých nad 
nártem“ (Hrubý 1955a, 89).

V případě hrobu H 157 se v místech již neexistují-
cí pravé nohy nacházel zlomek přezky s D-rámečkem 
a část třmínkové průvlečky s obdélníkovým štítkem. 
V místech levé nohy ležela část D-rámečku přezky. Při 
proplavování výplně hrobu bylo dodatečně objeveno 
i drobné obdélníkové nákončí s dvěma nýty ve žláb-
ku. Zdobeno bylo příčným plastickým žebrem s pře-
sekáváním a třemi žlábky na něj kolmými. Tvoří jakýsi 
přechod mezi typem C/d a typem C/f obdélníkových 
kování podle Z. Robaka, která by měla být datována 
do druhé pol. 9. a první pol. 10. stol. (Robak 2013, 
73–75).

8.6.3 Sekery

Sekery z hrobů H 60 a H 105 představují jediné dva 
reprezentanty zbraní na pohřebišti (obr. 72). Obě 
sekery byly do hrobů uloženy podobným způsobem. 
Nacházely se na úrovni kolena pravé dolní končetiny, 
přičemž jejich ostří bylo otočeno ke kolennímu kloubu 
nebo pod něj zacházelo. Již nedochované toporo pů-
vodně směřovalo v hrobě H 60 rovnoběžně s bércem 
k chodidlům, u hrobu H 105 to nelze, kvůli symetrické-
mu tvary sekery, jednoznačně určit. Toporo však bylo 
orientováno spíše na druhou strany, tedy k ruce. Obě 
polohy jsou na velkomoravských pohřebištích možné, 
výrazně však převažuje směr k ruce, což budí dojem, 
jako by dřevěné toporo sekery drželi mrtví bojovníci 
v dlaních. V případě pohřebiště Na Valách ve Starém 
Městě tomu tak bylo v poměru 15 : 6 (Hrubý 1955a, 
83, 85–86). 

V hrobě H 105 byl pochován juvenilní jedinec, v hro-
bě H 60 starý muž. Zatímco mladík byl kromě sekery 
vybaven i ostruhami s kompletní garniturou a dvěma 
noži, což z něj činí podle nálezů nejbohatší mužský 
hrob na celém pohřebišti, hrob seniora obsahoval na-
víc pouze jeden nůž. 

Sekera z hrobu H 60 je typickou velkomoravskou 
bradaticí. Patří k typu IB, který definovali B. Dostál 
a V. Hrubý. Vyznačuje se krátkými širokými trojúhelní-
kovitými ostny a čtvercovitě ukončeným týlem. Exem-
plář ze severovýchodního předhradí odpovídá uvede-
nému typu i svými rozměry (délka: 13,3 cm). Na roz-
díl od těžkých seker s dlouhými ostny (IA) bývají tyto 
zbraně výrazně menší; jejich délka nepřesahuje 16 cm 
(Dostál 1966, 69–70; Hrubý 1955a, 170–173). Podle Z. 
Klanici představovaly sekery typu IB mnohem univer-
zálnější tvar, který asi nebyl určen pouze k boji (Klanica 
1985, 524). Ohledně přesnějšího datování jednotlivých 
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variant velkomoravských bradatic byl B. Dostál poměr-
ně skeptický (Dostál 1966, 71). Všechny se měly vysky-
tovat v širokém časovém intervalu od pol. 8. do druhé 
pol. 10. stol. (Měřínský 1985, 63). Naopak V. Hrubý po-
važoval typ IB za mladší a ve Starém Městě jej zařadil 
až do třetí čtvrtiny 9. stol. (Hrubý 1955a, 173). Tento 
závěr podporují i novější analýzy, které těžké bradatice 
s dlouhými ostny typu IA řadí do první poloviny 9. 
stol., především s odkazem na jejich dislokaci na po-
hřebišti Na Valách (Galuška 1996, 60–61; Kouřil 2004, 
70). Lehčí sekery s krátkými ostny (IB) tedy musí být 
buď typem mladší, nebo, jak argumentuje Z. Klani-
ca (1985, 524), typem průběžným, který byl používán 
i v druhé pol. 9. stol. či později, kdy již těžké bradatice 
typu IA s dlouhými ostny nebyly mezi velkomoravský-
mi bojovníky tak oblíbené. Na pohřebišti u prvního 
kostela na Pohansku se typ s dlouhými ostny vyskytl 
pouze v jediném exempláři, zatímco jiné druhy seker 
tam byly mnohem četnější. Analogie k sekeře ze se-
verovýchodního předhradí můžeme najít třeba v hro-
bech 174 nebo 148 (Kalousek 1971, 97–98, 111–114). 
Ty určitě nepatří k nejmladším na pohřebišti, neboť 

oba jsou převrstveny pozdějšími pohřby. Zároveň však 
samy překrývaly žlábek po starší palisádě.

Daleko zajímavější zbraní, a to nejen z chronologic-
kého, ale i širšího kulturně-historického hlediska je 
drobná sekera z hrobu H 105 (obr. 73:1). Svojí formou 
se podstatně liší od bradatic – běžných bojových seker 
Velkomoravanů. Má velice krátké, avšak poměrně vy-
soké trapézové tělo a rovné symetrické ostří. Týl sekery 
je na konci konflíkovitě zesílen do jakéhosi obuchu. 
Násadní otvor (oko) je chráněn krátkými zakulacený-
mi trny. Tělo je k hlavě sekery s okem připojeno přes 
zduřelý krček. Na délku měří sekera pouhých 10,6 cm. 
S pomocí rentgenového snímkování se zjistilo, že byla 
na povrchu bohatě zdobena. Z výzdoby se dochovaly 
vpichy či puncy, které v řadách lemovaly obrys seke-
ry a na jejím těle vytvářely široky pás tvořený čtyřmi 
liniemi, které probíhaly paralelně s ostřím, čímž ho 
vizuálně oddělovaly. Na těle sekery pak linie vpichů 
vytvářely velké X. Dosud nevíme, jak konkrétně tato vý-
zdoba vypadala. Je možné, že vpichy jsou pozůstatkem 
jakési tauzie nebo plátování. Takto zdoben byl např. 
honosný čakan z pohřebiště u Libuše na Staré Kouři-
mi (hrob 120), jehož povrch pokrývala stříbrná fólie 
prolamovaná geometrickým ornamentem orientální-
ho rázu (Šolle 1966, 70, 75, 269–270, tab. XXVI). Také 
sekerku z Pohanska bychom vzhledem k jejímu tvaru 
mohli nazvat čakanem či fokošem. Zbraně podobného 
charakteru se od 10. stol. objevovaly ve východní Evro-
pě či ještě dále (Šolle 1959, 383–388), kam se dostaly 
spolu s euroasijskými nomády (Kirpičnikov 1966, 33, 
25; Tabl. XVII/33, XVIII/31). Ve stejné době se vysky-
tovaly i v severovýchodním Bulharsku – typ 3B a 4B 
podle Jotova (Jotov 2004, 98, 96–97, obr. 47/567, obr. 
551/584). Geograficky nejbližší paralely k sekerám 
s krátkým trapézovitým tělem lze nalézt mezi archeolo-
gickými památkami Karpatské kotliny, kde jsou pova-
žovány za zbraně z doby záboru země starými Maďary 
– typ IA podle L. Kovácse (Kovács 1980/81, 243–255, 
Taf. 244) (obr. 73: 4, 5, 6). 

Na Moravě se podobný exemplář vyskytl v hrobě 786 
v Mikulčicích (obr. 73:3). Tato sekera byla skoro stejně 
velká (délka: 10,8 cm) jako zbraň ze severovýchodního 
předhradí. Liší se poněkud tvarem těla, které je sice 
také poměrně krátké, ale hřbet sekery spojuje násad-
ní otvor s ostřím plynulým prohnutím bez odsazení. 
Knoflíkovitý týl čakanu je o něco protaženější. Na rozdíl 
od sekery z Pohanska zde chybí tvarovaný krček, spoju-
jící tělo a střední část – hlavu. Mikulčický exemplář je 
navíc vybaven ve spodní části těla otvorem, který sloužil 
pro upevnění chrániče ostří nebo pro zavěšení k sedlu. 
P. Kouřil o něm píše: „die Streitaxt in diesem konkreten Fall 
am ehesten mit dem Einfluss alt-magyarischer Kämpfer zu 
verbinden ist“ (Kouřil 2006, 69, 74). Hrob s nomádskou 
sekerou náležel ke skupině netradičně orientovaných 
pohřbů (S–J), která se nacházela poblíž mikulčického 
„paláce“. Pohřeb mladého muže byl kromě čakanu vyba-

Obr. 72. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů se sekerami. Legenda: A – hroby se 
sekerou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 72. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with axes.
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ven i rombickými šipkami, které naznačují, že by se jed-
nalo o jízdního lukostřelce. P. Kouřil soudí, že uvedené 
předměty z nomádského kulturního okruhu pronikají 
do některých velkomoravských center ještě před záni-
kem Velké Moravy, tedy někdy v závěru 9. a na počátku 
10. století (Kouřil 2008a, 117–118). Podobné zbraně se 

ve velkomoravském prostředí objevily ještě v hrobě 760 
z Mikulčic a také na slovenské Bojné, kde je knoflíkovitý 
týl sekery tvarován stejně jako u exempláře z Pohanska 
(obr. 73:2). Oba nálezy však charakterizuje protaženější 
tvar těla a plynulé prohnutí hřbetu, což je odlišuje od se-
kery z Pohanska (Kouřil 2006, 71–74). Naopak skoro 

Obr. 73. Nomádská sekera (tzv. fokoš) z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska (H 105) a její analogie: 1: Břeclav 
– Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 105; 2: Bojná (Kouřil 2006, 72–73); 3: Mikulčice – hrob 786 (Kouřil 2006, 72–73); 
4: Tiszavasvári – Aranykerti Tábla (Révész 2007); 5: Gars – Thunau – hrob 76 (Nowotn 2013, 445); 6: Rusko, Isajeva, okolí Ladogy 
(Kirpičnikov 1966, 104, Tabl. XII/6); 7: severovýchodní Bulharsko (Jotov 2004, Tablo L/582). 

Fig. 73. Nomadic axe (so-called fokos) from the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko (grave H 105) and its 
analogues: 1: Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb – grave H 105; 2: Bojná (Kouřil 2006, 72-73); 3: Mikulčice – grave 786 (Kouřil 
2006, 72-73); 3: Tiszavasvári – Aranykerti Tábla (Révész 2007); 4: Gars – Thunau – grave 76 (Nowotny, 2013, 445); 5: Russia/Isayeva, 
Lake Ladoga surroundings (Kirpičnikov 1966, 104, Tabl. XII/6); 6: north-east Bulgaria (Jotov 2004, Tablo L/582). 
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identický tvar mají staromaďarské sekery z východního 
Potisí. Jejich tělo bývá velice krátké a trapézovité, buď 
s rovným, nebo zakulaceným ostřím. Podle doprovod-
ných nálezů v hrobech jsou datovány již do počátku 10. 
stol., mohou se ale vyskytovat až do roku 1000. V po-
rovnání s fokošem z Pohanska však mají jiný týl, který 
je protažen do dlouhého listu, zakončeného krátkým 
ostřím. Z tohoto důvodu jsou označovány termínem 
„Nackenblattäxte“ (Fodor 1981, 153, 155, 164; Kovács 
1989, 172, 176; Révész 2007, 309, 322–324). Mimo území 
Karpatské kotliny se takové zbraně našly na čtyřech loka-
litách – na hradisku Gars – Thunau v Rakousku, na Sta-
ré Kouřimi v Čechách, v polské Przemyśli a nejnověji 
i u Českých Kubic (Profantová 2016, 88–90) (obr. 73:5).

Na Garsu se nomádská sekera našla v hrobě 76 spo-
lečně se soupravou dvou honosných nožů, zdobených 
na čepeli vložkami z barevných kovů, granulovaným 
stříbrným gombíkem, bronzovým prstenem a přede-
vším ostruhami s prodlouženým bodcem (délka bod-
ce: 3,6 cm). Hrob je i s pomocí radiokarbonové meto-
dy datován na konec 9. stol. Patří mezi tři nejbohatší 
mužské hroby na pohřebišti z velmožského dvorce, 
v nichž byli pochováni příslušníci místní elity. Svědčí 
o tom i útržek hedvábné samitové textilie. E. Nowotny 
řadí sekeru do skupiny nomádských bojových seker ze 
staromaďarského prostředí (Nowotny 2011, 244–246, 
2013, 444–456), v polské Przemyśli a nejnověji i u Čes-
kých Kubic (Profantová 2016, 88-90). 

Se staromaďarským prostředím, alespoň v rovině 
ideové, souvisela podle M. Šolleho i sekera z hrobu 79 
z knížecího pohřebiště na Staré Kouřimi. Měla krátké 
lopatkovité tělo a velmi dlouhý týl, který byl zahrocen, 
a sloužil tedy spíše k bodání než sekání. V hrobovém 
celku se kombinovala s moravskou bradaticí s krátkými 
trny a ostruhami s dlouhým bodcem (viz výše). Podle 
stratigrafických vztahů náleží hrob k mladší vrstvě po-
hřebiště. I na základě ostruh je datován do první pol. 
10. stol., snad do 20. či 30. let (Šolle 1959, 390–396).

Nálezy nomádských seker z Pohanska, Mikulčic i dal-
ších lokalit na Slovensku, v Rakousku a Čechách doklá-
dají, že někdy na konci 9. a počátku 10. stol. pronikly 
do slovanského prostředí elementy nomádské kultury, 
které přijali i příslušníci zdejší společenské elity. Ve vý-
bavě bojovníka pohřbeného v hrobě H 105 u rotundy 
se kombinovaly jak elementy východní/staromaďarské 
(tzv. fokoš), tak i místní, resp. západní provenience, které 
jsou reprezentovány ostruhami s ploténkami a jejich 
garniturami. Vznikla tak pozoruhodná synkreze kultur-
ních vlivů z protilehlých koutů evropského kontinentu.134

8.7 Nože

Nože jako součást běžné výbavy byly nalezeny v 31 hro-
bech, tedy ve 20 % hrobů. Na pohřebišti okolo prvního 
kostela bylo hrobů s noži 31 %, ale na kostelních pohře-

bištích v Mikulčicích je procentuální zastoupení hrobů 
s noži stejné jako na pohřebišti na severovýchodním 
předhradí nebo menší (viz text. tab. 16). Vyšší poměr 
sledujeme na venkovských pohřebištích (Prušánky, Vel-
ké Bílovice ad.).

Evidujeme 37 nožů nebo jejich zlomků. Celé nože 
byly nalezeny ve 14 hrobech. Po jednom celém noži 
bylo v 11 hrobech, do dvou hrobů byly uloženy dva 
nože a v jednom případě se v hrobě nacházel jeden 
celý nůž a jeden zlomek (text. tab. 17). Zlomek nebo 
zlomky nožů byly nalezeny v 16 hrobech, v jednom 
případě byly zlomky dva a jednou tři. Mezi nože byly 
zařazeny i případy, které interpretujeme jako tzv. „skal-
pely“. V hrobě H 78 byla bronzová rukojeť skalpelu, 
v hrobě H 95 naopak pravděpodobně železná čepel. 
Až na dva případy, kdy pocházejí zlomky z proplavo-
vání, jedná se o hroby H 78 a H 82, byly všechny nože 
a jejich zlomky nalezeny při vybírání zásypu hrobové 
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Obr. 74. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s noži. Legenda: A – nože, B – 
plátované nože, C – nože s plnou rukojetí, E – ostatní hroby, 
F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy 
kostela, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 74. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves with knives. Key: A – knives, B – 
copper-plated knives, C – knives with a metal handle (so-called 
scalpel, E – other graves.
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jámy nebo při preparaci kostry in situ. Nože z hrobů 
jsou výrazněji narušeny korozí než exempláře z nadlož-
ní vrstvy, což v případě severovýchodního předhradí 
souvisí s půdním chemismem výplně hrobů a objektů.

Prostorově jsou hroby s nožem distribuovány náhod-
ně, jen skupina hrobů okolo střední části hypotetické-
ho vymezení pohřebního areálu byla bez nálezu nože. 
Dva dětské hroby uvnitř lodi (H 140 a H 176) byly také 
vybaveny nožem (obr. 74). 

Uložení nože v rámci hrobové jámy bylo různé, vět-
šinou souviselo s místem jeho nošení. U některých lze 
předpokládat jejich dodatečné přiložení při zasypávání 
pohřbeného. Za standardně uložené nože považujeme 
ty, které se nacházely u levé nebo pravé proximální 
části stehenní kosti a u pánve. Další umístění nože snad 
souvisí s ukládáním mrtvého do hrobové jámy a přilo-
žením dodatečné pohřební výbavy. Jedná se o případy, 
kdy se nůž nacházel pod pažní kostí a u kolen. Za ne-
typické uložení nože, související zřejmě s rituálními 
praktikami spojenými se zasypáváním hrobové jámy, 
lze považovat nůž z hrobu H 116, který se nacházel cca 
5 cm nad úrovní lebky. Nůž z hrobu H 192 se podařilo 
vyzvednout v místě napravo od lebky, v jihozápadním 
rohu hrobové jámy. V tomto případě je možné, že se 
do výplně hrobové jámy dostal náhodou při zasypá-
vání. Potvrdit ani vyvrátit tuto hypotézu nemůžeme, 
a proto nůž budeme dále považovat za položku po-
hřební výbavy. Nůž z hrobu H 196 byl nalezen napravo 
od páteře v břišní části. Zda se do těchto míst dostal 
za života pohřbené ženy, protože ho někdo použil při 
násilném činu, nebo se jedná o důsledek transformač-
ních procesů, nemůžeme rozhodnout. U dětí i dospě-
lých převažují nože uložené na levé straně pánve nebo 
proximálního konce femuru. Nože na pravé straně 
jsou méně frekventované a jsou rozloženy rovnoměr-
něji, od lebky po koleno. Nejčastější uložení nože uka-
zuje na původní zavěšení u opasku. Obdobný poměr 
polohy nože sledujeme i v případě pohřebiště okolo 6. 
kostela na Valech u Mikulčic (Profantová – Kavánová 
2003, 85). Například ve Velkých Bílovicích byly nože 
uloženy rovnoměrně od úrovně loktů po kolena (Mě-
řínský 1985, 28).

Nože v šestnácti případech pocházejí z dětských hro-
bů, u žen byly nalezeny devětkrát a u mužů šestkrát. 
V poměru k ostatním hrobům stejného pohlaví na po-
hřebišti však převažují ženy a muži nad dětmi. Srovná-
me-li tuto situaci s pohřebištěm okolo prvního koste-
la, docházíme k obdobnému poměru, jen s posunem 
ve prospěch mužských hrobů (text. tab. 18). Z hlediska 
věkových tříd převažují hroby dětí třídy infans Ib nad 
infans II. Stejný poměr shledáváme i v případě pohře-
biště okolo prvního kostela (text. tab. 19).

Délka nožů se pohybuje od 7,6 cm (H 148) 
do 20,5 cm (H 169), délka čepelí od 4,8 cm (H 116) 
do 13,7 cm (H 169), šířka čepelí od 0,8 cm (H 148) 
do 2,1 cm (H 169). Maximální délka nožů je ve pro-

spěch dospělých jedinců, především mužů. Zajímavé 
jsou nože s čepelí delší než 11 cm a širší než 1,5 cm 
(H 92, H 168, H 169), které se nacházejí v hrobech 
společně s ostruhami. K nim lze přiřadit nůž z hrobu 
H 60, který sice není celý, ale svými dochovanými roz-
měry (11,8 × 1,7 cm) do této skupiny určitě náleží. Roz-
měrově podobné nože se na pohřebišti okolo prvního 
kostela vyskytly v hrobech společně s ostruhami, seke-
rami a meči. V našem případě je zajímavý hrob H 92, 
kde podle antropologické analýzy měla být pohřbena 
žena. Největší nůž z hrobu H 169 o délce 20,5 cm s če-
pelí 13,7 cm dlouhou a 2,1 cm širokou je svou délkou 
blízký noži z hrobu H 174 (Kalousek 1971, 112). Velice 
dlouhý nůž byl v hrobě 12 na pohřebišti u 8. kostela 
v Mikulčicích, který svou celkovou dochovanou délkou 
29 cm je nejdelší (Kouřil 2008b, 67).

Typologií nožů přebíráme z práce A. Balcárkové, 
která ve své bakalářské práci zpracovala všechny nože 
z Pohanska (Balcárková 2006). Podle formování hřbetu 
a ostří definovala čtyři základní typy a skupinu nožů 
zvláštních tvarů, které se na Pohansku hojně nevysky-
tují. Typy vycházejí z těch, které již v 50. letech stanovil 

°

0 5 10 m A
B

F
G

H
I

Obr. 75. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nožem opatřeným zdobeným 
odlehčovacím žlábkem. Legenda: A – nůž se žlábkem, ostatní 
viz obr. 14.

Fig. 75. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves containing knives with a fuller. 
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V. Hrubý (1955a, 110). Na jeho členění navázal B. Do-
stál, který zjednodušil členění nožů na úkor sledování 
nasazení řapu na čepel (Dostál 1966, 74). Ve dvanácti 
případech je nejčastěji zastoupen nůž typu I s rovným 
hřbetem i ostřím, které je k hrotu obloukovitě zvednu-
té. Z dalších typů se pouze v jednom případě objevil 
nůž typu II s hřbetem skoseným k hrotu. Další nože 
náleží do skupiny zvláštních typů s esovitě prohnutým 
ostřím, které s největší pravděpodobností vzniká opo-
třebováním (Balcárková 2006, 72).

U šesti exemplářů byly identifikovány na čepelích 
odlehčovací žlábky, které snižují nároky na množství 
použitého materiálu čepele a zlepšují její pevnost (Čech 
– Křížek 2003). Ve čtyřech případech (H 140, H 148, 
H 169, H 176) jsou čepele natolik poškozeny korozí, 
že není možné žlábky detailně sledovat, kromě faktu, 
že se nacházely na levé straně. Nejlépe zachované od-
lehčovací žlábky jsou na nožích z hrobu H 114, které 
byly plátované mědí (obr. 75; tab. 13, H 114:2). Jde 
o další dva exempláře náležející do skupiny jedenácti 
nožů z pohřebiště okolo prvního kostela, z Velmožské-

ho dvorce a z Lesní školky, na které poprvé upozor-
nil P. Čáp (1982). V případě nožů z hrobu H 114 se 
po tvarové a rozměrové stránce jedná o dva identické 
nože, pouze v jednom případě (tab. 13, H 114:2) je 
trn ulomen ve dvou třetinách původní délky. Délka 
i šířka odlehčovacích žlábků je u obou nožů stejná: 
4,2 × 0,3 cm, což je méně než v případě dříve iden-
tifikovaných exemplářů, u kterých je průměrná délka 
žlábku 5,6 cm a šířka 0,4 cm. Výzdoba žlábků se jako 
u většiny omezuje na dvě řady půlobloučků, kladených 
těsně vedle sebe otevřenou polovinou k okraji prouž-
ku. Tak jako v případě hrobu H 114, se i v hrobě H 26/
VD našly dva identické páry nožů. Další navzájem 
shodné nože pocházejí z hrobů H 40/VD a H 309/VD 
a podle P. Čápa je podle způsobu provedení a použi-
tých nástrojů zřejmé, že byly vyrobeny ve stejné dílně 
(Čáp 1982, 293–294). Nože se zdobeným odlehčovacím 
žlábkem známe z Valů u Mikulčic135 a Starého Města136 
u Uherského Hradiště. Bohužel dodnes nebyly z těch-
to dvou ani z dalších lokalit obdobné nálezy zpracová-
ny a publikovány. Na Slovensku také není znám takový 

Obr. 76. Plátované nože z Břeclavi – Pohanska a Mohuče. 1–2: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 26; 3: Břeclav – 
Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 40; 4: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 140; 5: Břeclav – Pohansko, první 
kostel, nůž z hrobu H 296; 6: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 309; 7: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu 
H 353; 8: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 380; 9: Břeclav – Pohansko, Lesní školka, objekt 107; 10: Břeclav – 
Pohansko, Velmožský dvorec, čtverec A6–56; 11: Břeclav – Pohansko, první kostel, nůž z hrobu H 408 (vše Čáp 1982, obr. 14); 
12–13: Mohuč (Podle Wamers 1994, Abb. 25: 132, 133). 

Fig. 76. Copper-plated knives from Břeclav – Pohansko and Mainz. 1–2: Břeclav – Pohansko, first church, grave H 26; 3: Břeclav – 
Pohansko, first church, grave H 40; 4: Břeclav – Pohansko, first church, grave H 140; 5: Břeclav – Pohansko, first church, grave H 296; 
6: Břeclav – Pohansko, first church, grave H 309; 7: Břeclav – Pohansko, first church, grave H 353; 8: Břeclav – Pohansko, first church, 
grave H 380; 9: Břeclav – Pohansko, Forest Nursery, feature 107; 10: Břeclav – Pohansko, Magnate Court, square A6-56; 11: Břeclav – 
Pohansko, first church, grave H 408 (all according to Čáp 1982, Fig. 14); 12–13: Mainz (according to Wamers 1994, Abb. 25: 132, 133).   
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způsob výzdoby žlábku. Podle B. M. Szökeho byly nože 
se zdobeným žlábkem objeveny v Zalaváru.137 Z pro-
storu Čech nebyly zatím nože se zdobenými žlábky 
nalezeny. Častěji jsou ze západního prostředí, odkud 
pocházejí dva exempláře z Mohuče a v 9. a 10. století je 
řada případů evidována v anglosaské Anglii (Themse 
u Batterse a ze Sittinborough v Kentu; Wamers 1994, 
46, pozn. 206).

Rukojeti známe bezpečně jen ve dvou případech. 
Nůž z hrobu H 88 byl opatřen kostěnou rukojetí ve tva-
ru trubičky (délka 8,7 cm, průměr rukojeti 1,4 cm). 
Zvláštností nože je i trn rukojeti, který je čtvercový 
a prochází celou trubičkou. Domníváme se, že nůž byl 
vyráběn již s úmyslem opatřit jej touto rukojetí. Nepo-
dařilo se doposud zjistit, co vyplňovalo prostor trubič-
ky a umožňovalo tak spojení s trnem rukojeti. Pravdě-
podobně šlo o dřevo, jehož zbytky byly identifikovány, 
ale nevyzvednuty při preparaci. Stejně tak ale se mohlo 
jednat o zbytky dřevěné pochvy. Analogický exemplář 
k noži s kostěnou trubičkovou rukojetí z hrobu H 88 
nacházíme na pohřebišti u prvního kostela v hrobě 

H 12 (Kalousek 1971, 32, obr. 12). Zřejmě dřevěnou 
rukojeť měl nůž v hrobě H 95, který se nacházel u levé 
kyčle pohřbeného dítěte. Nůž se dochoval bez čepele, 
pouze s 9,6 cm dlouhým, 0,85 cm širokým a 0,4 cm 
tlustým trnem. Obdobný exemplář nacházíme opět 
na pohřebišti okolo prvního kostela v ženském hrobě 
H 232, kde se zachoval i s čepelí. Délka trnu tohoto 
exempláře je 7,9 cm, šířka 0,5 cm a tloušťka 0,3 cm. 

Pochvy nožů se dochovaly v pěti exemplářích (H 78, 
H 92, H 155, H 197 a H 201), většinou dřevěné, zakon-
zervované v korozních produktech nožů (H 78, H 92 
a H 155). Pochva nože H 201 se bohužel při vyzvedá-
vání zcela rozpadla. Pouze u nože z hrobu H 197 se 
podařilo identifikovat kování pochvy, které sestávalo 
z ohnutého železného plechu, spojeného minimálně 
jednou nýtem cca 2,5 cm od konce pochvy (tab. 32, 
H 197: 5,7) se zbytky kůže zachované v korozi.

Zajímavou skupinou na raně středověkých kostelních 
pohřebištích jsou nože s plnou rukojetí a kratší, někdy 
kovářsky velmi kvalitně zpracovanou čepelí (Hošek et al. 
2007). V případě nože z hrobu H 78 se dochovala pouze 
bronzová rukojeť se zbytkem železné čepele (obr. 76; tab. 
63:3). Rukojeť nože z hrobu H 78, ve kterém byla uložena 
dospělá žena, byla uložena v místě levé strany pánve, je 
dlouhá 8,8 cm, obdélníkového průřezu se zaoblenými 
rohy. V místě nasazení čepele je rukojeť plasticky zdobená 
třemi úzkými rýhami. Nejbližší analogie pocházejí z Valů 
u Mikulčic, kde se podobné nože nacházely v hrobech 
okolo baziliky (H 159, H 220; obr. 77:6–7) a na pohřebi-
šti okolo 6. kostela (H 44, H 63; obr. 77:8–9; Kavánová 
2013). Další pocházejí z Čech z pohřebiště v Klecanech 
II (obr. 77:1–3), Kanína a z III. nádvoří Pražského hradu 
(Profantová – Šilhová 2010). Rukojeť nože z hrobu H 78 
z pohřebiště u druhého kostela je ve srovnání s exemplá-
ři z Valů u Mikulčic jednodušší. Jeho tři rýhy na konci 
rukojeti lze snad s velikou volností přirovnat k výzdobě 
nože z hrobu H 44 od 6. kostela, který je ozdoben 
třemi rýhami na obou koncích a uprostřed. Průřezem 
rukojeti je exemplář z pohřebiště na severovýchodním 
předhradí atypický, stejně tak je jeho rukojeť kratší než 
ostatní známé nálezy.

Jak ukázaly poslední metalografické analýzy, je kvali-
ta těchto specifických nožů různá, převažují však kusy 
vyrobené kvalitním vlnkovým damaskem (Profantová 
– Šilhová 2010, 289–291). Jejich interpretace je růz-
ná a závisí na kvalitě kovářského zpracování. Známé 
exempláře z Klecan II a Bášťě byly na základě jejich 
povrchové úpravy cínem a metalografické analýzy če-
pelí interpretovány jako chirurgické nože – skalpely 
(obr. 77:1–5). Interpretace je podpořena analogický-
mi, kvalitními nálezy jak z doby římské (Profantová 
– Šilhová 2010, 292), tak i mladšími z východní Evro-
py (Hošek et al. 2007, 935–936). Ostatní zvláštní nože 
z Budče a Vraclavi byly interpretovány jako toaletní 
předměty, ačkoliv v prvním případě N. Profantová stá-
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Obr. 77. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem tzv. skalpelu. Legenda: 
A – hrob s tzv. skalpelem, ostatní viz obr. 14.

Fig. 77. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of the so-called  
scalpel. 
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le nevylučuje, že léčitelé mohli využívat nástroje nižší 
kvality (Profantová – Šilhová 2010, 290). B. Kavánová 
považuje interpretaci za násilnou, vzhledem k tomu, že 
nože z Valů u Mikulčic pocházejí z dětských hrobů. Do-
mnívá se, že jde buď o společenskou záležitost, nebo 
o chronologický jev, což by podle autorky vysvětlovalo, 
proč se hroby u baziliky nacházely na okraji pohřebiště 
(Kavánová 2013, 354), další alternativu využití těchto 
nožů ale nepředkládá. Stejně tak exemplář z pohřebiš-
tě u druhého kostela se nacházel na okraji.

Lokalita Počet hrobů
Počet hrobů 

s noži %
Mikulčice 8. kostel 25 2 8
Mikulčice 6. kostel 200 35 18
Mikulčice 12. kostel 79 15 19
Pohansko 1. kostel 407 126 31
Pohansko 2. kostel 154 31 20
Prušánky 1 312 87 28
Prušánky 2 359 103 29
Velké Bílovice 72 26 36
Klášteřisko 315 58 18
Dolní Věstonice 1296 315 24

Textová tabulka 16. Vybraná raně středověká jihomoravská 
pohřebiště s počty prozkoumaných hrobů a s počty hrobů 
s výskytem nože.

Hrob Celý Zlomek Hrob Celý Zlomek
H 67 1   H 78   2
H 83 1   H 82   1
H 87 1   H 95   1
H 88 1   H 116   1
H 92 1   H 120   1

H 105 2   H 129   1
H 114 2   H 130   1
H 117 1 1 H 155   1
H 140 1   H 183   1
H 143 1   H 192   1
H 148 1   H 196   1
H 168 1   H 197   3
H 169 1   H 198   1
H 176 1   H 200   1
H 60   1 H 201 1
H 64   1      

Textová tabulka 17. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Přehled hrobů s výskytem nože.

  Hroby   Hroby
  Nože Celkem %   Nože Celkem %
Dítě 16 97 16 Dítě 42 175 24
Muž 6 31 19 Muž 67 148 45
Žena 9 25 36 Žena 29 82 35

Textová tabulka 18. Porovnání obou kostelních pohřebišť 
na Pohansku na základě výskytu nože v hrobě podle 
antropologických kategorií dítě – muž – žena.

  Infans Ib Infans II Juvenis Young Adult
První kostel 16 10 10 38
Druhý kostel 29 10 13 48

Textová tabulka 19. Porovnání obou kostelních pohřebišť 
na Pohansku na základě výskytu nože v hrobě u dětí a mladých 
dospělých podle antropologických kategorií infans Ib – infans 
II – juvenis – young adult.

Obr. 78. Analogie k nožům s plnou rukojetí (tzv. skalpely). 
1: Klecany II, rekonstrukce vzhledu nože z hrobu H 22; 2–3: 
Klecany II, nože z hrobu 22 po konzervaci; 4–5: Bášť, nůž 
z hrobu 20/76 (vše Profantová – Šilhová 2010, obr. 4); 6: 
Mikulčice – Valy, 3. kostel, nůž z hrobu 159; 7: Mikulčice – Valy, 
3. kostel, nůž z hrobu 220; 8: Mikulčice – Valy, 6. kostel, nůž 
z hrobu 44; 9: Mikulčice – Valy, 6. kostel, nůž z hrobu 63 (vše 
Kavánová 2013, obr. 1). 

Fig. 78. The analogies to the knifes with full handle (so-
called scalpels). 1: Klecany II, the reconstruction of the knife 
from the grave H22; 2-3: Klecany II, knifes from the grave 22 
after preservation; 4-5: Bášť, knife from the grave 20/76 (all 
according to Profantová – Šilhová 2010, fig. 4); 6: Mikulčice – 
Valy, 3rd church, knife from the grave 159; 7: Mikulčice – Valy, 
3rd church, knife from the grave 220; 8: Mikulčice – Valy 6th 
church, knife from the grave 44; 9: Mikulčice – Valy, 6th church, 
knife from the grave 63 (all according to Kavánová 2013, fig. 1).  
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8.8  Nástroje, předměty denní potřeby 
a ostatní nálezy

8.8.1 Kružítkové rydlo

Artefakt, který lze zařadit do kategorie „předměty 
denní potřeby a nástroje“, byl nalezen v hrobě H 140, 
umístěném v interiéru rotundy u jihovýchodního na-
pojení hlavní lodi k apsidě (tab. 21). Jedná se o tzv. 
železné kružítkové rydlo nebo také kružítko se třemi 
hroty na pracovním konci nástroje (obr. 79; tab. 63:1). 

V hrobě H 140 byl pohřben juvenilní jedinec na pra-
hu dospělosti (Macháček et al. 2014, 126–127). Kružít-
kové rydlo bylo nalezeno ozubeným koncem směrem 
k nohám vně distálního konce kostí levého předloktí. 
Dochovaná délka celého artefaktu měří 7,3 cm, šířka 
pracovní části 0,6 cm, šířka pasivního konce 0,35 cm 
a délka zubů 0,2 cm. Mladý dospělec byl dále vybaven 
železným nožem s tzv. krevní rýhou, který ležel vně 
proximálního konce pravého femuru (tab. 64:5).138 

Kružítko mohlo být využíváno při zdobení povrchu 
výrobků z kosti a parohu. Předpokládá se, že pomocí 
tohoto nástroje se zhotovoval ornament v podobě kru-
hu se středovým bodem (Galuška 1996, 106; Vignatiová 
1992, 58). M. Slivka (1984, 381) interpretuje „trojhrotú 
vidlicu“ jako součást jednoduchého vrtáku rozpohybo-
vaného pomocí luku s tětivou obtočenou kolem dřevě-
né osy, na kterou byl upevněn železný konec nástroje.

Analogický ozubený nástroj byl nalezen na pohřebiš-
ti kolem kostela na Sadech u Uherského Hradiště (Ga-
luška 1996, 106, 135, 147). Železné kružítkové rydlo se 
nacházelo v hrobě 130/59. Hrob byl zahlouben blízko 
jižní stěny apsidy kostela s křížovou dispozicí do vrs-
tev obsahujících kousky malt, fragmenty zdiva a střeš-
ní krytiny. Pohřeb asi 20–25 letého muže byl vybaven 
pouze tímto artefaktem, ten ležel na pravé části hrudi. 

Další tyčinkovité artefakty ukončené na jedné straně 
třemi krátkými hroty nebo zuby byly nalezeny mimo 
funerální památky. Přímo z Pohanska pochází podob-
ný předmět ze západní části jižního předhradí z výplně 
objektu 86, který je interpretován jako výrazně zahlou-
bená protáhlá zemnice s otopným zařízením na pod-
laze (Vignatiová 1992, 25–26, 58, 175). Vyroben byl 
z hraněné tyčinky, na rozšířeném pracovním konci byly 
identifikovány tři krátké hroty, z nichž prostřední je 
delší než krajní dva.139 Ze starých výzkumů předhradí 
Levého Hradce je evidováno kružítkové rydlo s tordo-
vanou rukojetí (Píč 1889, 582, obr. III). Publikováno je 
však jako „ryhovadlo hrnčířské s třemi zuby“.140 Další nález 
tzv. kružítka pochází ze Starého Města u Uherského 
Hradiště (Hrubý 1957, 189, 193).

Pokud se přikloníme k interpretaci M. Slivky (1984, 
381) a budeme považovat tento předmět za druh jed-
noduchého vrtáku, pak můžeme hrob H 140 ze seve-
rovýchodního předhradí porovnávat s dalšími hroby, 
kde byl jednou ze součástí hrobové výbavy i kovový 

předmět interpretovaný jako vrták. Hroby s nástrojem 
považovaným za vrták jsou evidovány na nekropolích 
Sady u Uherského Hradiště – H 175/59, Velké Bílovi-
ce – H 49, Mikulčice – Klášteřisko/Kostelisko – H 974 
nebo Čakajovce – H 623 (Galuška 1996, 136, 151; 
Hanuliak 2004, 140, 310; Klanica 1985, 493; Měřínský 
1985, 111–113, 115). Sledované předměty se nacháze-
ly v místech levého předloktí (dvakrát), pravá strana 
hrudníku (jedenkrát), vnější pravá strana pánve (jeden-
krát), napravo od pravého kolenního kloubu (jeden-
krát), oblast kostí bérce (jedenkrát). Je tedy možné, že 
byly původně umístěny ve váčku z organického materi-
álu, který byl zavěšen buď na krku nebožtíka, nebo byl 
upevněn k případnému opasku. V případě H 175/59 
ze Sadů lze předpokládat, že nástroj byl k pohřbu při-
ložen (nacházel se pod zbytky celokovového vědra). 

Všechny vyjmenované hrobové celky obsahovaly 
pohřeb jedinců, kteří ve své době pravděpodobně za-
stávali významné místo v komunitě. Hroby ze Sadů se 
nacházely v blízkosti kostela141 a H 175/59 náležel jízd-
nímu bojovníkovi. Hrob 974 z Mikulčic – Klášteřiska 
obsahoval mimo jiné pozlacený terčík s vyobrazením 
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Obr. 79. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem kružítkového rydla. 
Legenda: A – hrob s rydlem, ostatní viz obr. 14.

Fig. 79. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of a graving tool.
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hlavy muže s dlouhými vlasy. Také se nacházel uvnitř 
tzv. dřevěné kultovní ohrady. Nové stratigrafické zhod-
nocení však současnost stavby a hrobu 974 vylučuje 
(Hladík – Mazuch 2010, 203–204). Hrob 49 z Velkých 
Bílovic patřil na nekropoli k nejlépe vybaveným hro-
bům a také příslušel jedinci náležícímu patrně k vrstvě 
bojovníků (hrob s bradaticí). Na základě uvedených in-
dicií L. Galuška vyslovil hypotézu, že se velmi pravdě-
podobně nejedná o hroby řemeslníků, naopak podle 
umístění hrobů v rámci struktury pohřebiště či podle 
složení hrobového inventáře lze soudit, že se jedná 
o významné či majetné členy velkomoravské společnos-
ti a přítomnost kovových vrtáků v hrobech obsahuje 
v sobě symbolické sdělení, které doposud nebylo řád-
ně pochopeno (Galuška 1996, 106). 

8.8.2 Jehla

Nález jehly jako součásti hrobového inventáře byl 
na pohřebišti identifikován pouze v jednom případě 
(obr. 80). Jedná se o hrob staré ženy H 78, pohřbené 
hlavou k západu (tab. 4, 81:2). Kromě bronzové jehly, 
která se nacházela na diafýze levé kosti vřetenní špič-
kou orientovanou k loketnímu kloubu, obsahovala vý-
bava ještě bronzovou rukojeť se zbytkem železné če-
pele – v levé části pánve pod velkým sedacím zářezem 

(tab. 81:1, 3; viz kapitola 8.7. Nože) a drobnou keramic-
kou nádobu opírající se o distální epifýzu pravé fibuly 
(tab. 81:4; viz kapitola 8.10. Keramické nádoby). V zá-
sypu hrobu byl nalezen ještě blíže nespecifikovatelný 
železný fragment a zlomek železného nože s rovným 
hřbetem a rovným ostřím. Tyto artefakty však nebyly 
zařazeny k hrobovému inventáři (tab. 67:11, 17).142

Bronzová jehla byla kompletně dochovaná. Délka 
artefaktu je 4 cm a max. průměr nepřesahuje 0,1 cm. 
Konec s ouškem pro navlečení nitě je mírně roztepán 
(tab. 63:4). 

Nálezy kovových jehel (bez evidované přítomnosti je-
helníčku) byly na Pohansku zachyceny i na pohřebišti 
kolem prvního kostela: ženský hrob H 99 s bronzovou 
jehlou a dále se třemi páry stříbrných náušnic veligrad-
ského typu, dvěma stříbrnými tepanými gombíky (Ka-
lousek 1971, 71–72, obr. 99); ženský hrob H 134, kde 
byl zlomek bronzové jehly nalezen v zásypu hrobové 
jámy (Kalousek 1971, 88, obr. 134); dětský hrob H 240 
(dítě kolem 7–8 let), kde byla železná jehla nalezena 
vedle nože napravo od pánve, v horní části hrudi se 
pak nacházely zbytky tepaných stříbrných gombíků 
(Kalousek 1971, 141, obr. 240). 

Bronzová jehla s jasnými nálezovými okolnostmi byla 
na pohřebišti kolem prvního kostela tedy objevena pouze 
v jednom hrobě (H 99, viz výše). Rozměrově se shoduje 
s exemplářem z H 78 z pohřebiště od rotundy – délka 
4 cm, síla 0,1 cm. Nacházela se pod pravým ramenem. 
Zahrocené kovové tyčinky nalézané v oblasti ramenných 

kloubů bývají dávány do souvislostí se spínáním šatů 
(Hanuliak 2004, 132; Jelínková 2005, 555, 557; Ungerman 
2007b, 134–144). Jehla z H 99/VD je pro tento účel pří-
liš subtilní, a navíc místo roztepaného konce svinutého 
v očko je artefakt ukončen navlékacím otvorem, lze tedy 
předpokládat, že se skutečně jednalo o jehlu.

Obecně lze říct, že nálezy železných či bronzových je-
hel nepatří k běžným součástem hrobové výbavy raně 
středověkých pohřebišť datovaných do velkomoravské-
ho či povelkomoravského horizontu. Vyskytují se jako 
samostatné nálezy nebo jako obsah jehelníčků (Dostál 
1966, 87; Hanuliak 2004, 132–133; Ungerman 2007b, 
143–144). Pokud jsou v hrobě objeveny fragmenty ten-
kých železných nebo bronzových tyčinek nelze s jisto-
tou potvrdit přítomnost jehly. Může se jednat o zlomky 
jehlic, přezek, hrotů kovových šídel nebo části z jiných 
artefaktů (Jelínková 2005, obr. 1, 3; Klanica 2006a, 76; 
Profantová v tisku).143

I když se jehly v hrobech nevyskytují moc často, místo 
jejich uložení není ujednocené, naopak, nápadný je vyso-
ký rozptyl evidovaných poloh. Na jihozápadním Slovensku 
M. Hanuliak (2004, 132) dokumentuje jehly na devíti 
nekropolích v 16 hrobech v 15 různých polohách: osm-
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Obr. 80. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem bronzové jehly. Legenda: 
A – hrob s jehlou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 80. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of a bronze needle. 
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krát různá místa kolem pánve a rukou, sedmkrát různá 
uložení v okolí lebky, hrudníku a dolních končetin. Š. 
Ungerman (2007b, 143) z pohřebiště Dolní Věstonice – 
Na pískách eviduje fragmenty železných tyčinek, které 
lze interpretovat jako jehly, ve třech hrobech na třech 
polohách – hrudník, pánev, vnitřní strana levého před-
loktí, což je analogická poloha uložení jehly v hrobové 
jámě H 78 na severovýchodním předhradí. V oblasti 
pravého nebo levého předloktí byly jehly nalezeny také 
na pohřebišti v Čakajovcích – H 194 a H 593 (Rejholcová 
1995, 25), nebo v hrobě 265/AZ na kostelním hřbitově 
v poloze Na Valách u Starého Města (Hrubý 1955b, 393). 
Ve všech uvedených případech byly hrobové celky určené 
jako pohřby jedinců ženského pohlaví.

V tradičním slovanském náboženství se připisovala 
ostrým železným předmětům ochranná moc. Při vlo-
žení artefaktu s hrotem ze železa do hrobu měl tento 
předmět ulehčit mrtvému přechod z jednoho světa 
do druhého, ale zároveň měl zabránit jeho návratu 
zpět mezi živé (Hanuliak 2004, 200; Navrátilová 2004, 
213–216). Reminiscence těchto rituálů lze zachytit 
i ve vrcholném středověku, či dokonce v novověku. 
Etnografické studie popisují zvyk ponechání jehly, 
kterou se zašíval pohřební rubáš, u mrtvého v rakvi. 
Speciálně ženám se do rakve přidávaly předměty, kte-
ré charakterizovaly jejich zařazení ve společnosti, mezi 
tyto milodary patřila i jehla, často zapíchnutá v klubku 
příze či kousku textilu (Navrátilová 2004, 216).144 Jeh-
la stejně jako například přeslen patří mezi předměty, 
které jsou a byly propojeny s ženským podílem práce 
umožňujícím fungování raně středověké společnosti, 
a je pravděpodobné, že v sobě skrývaly magickou sym-
boliku ženského elementu, která byla důležitou sou-
částí rozlučovacích pohřebních rituálů (Březinová 2007, 
13–15; Hanuliak 2004, obr. 132, 136).

V hrobě H 78 se spolu s jehlou vyskytl i úzký nůž, 
tzv. skalpel, který je považován za pravděpodobný raně 
středověký lékařský nástroj. Hroby s analogickými ná-
lezy jsou pokládány za poslední místa odpočinku lidí 
znalých v léčitelství. Takto je např. interpretován hrob 
22 z Klecan II, kde byly v ženském hrobě dva podobné 
nástroje nalezeny u pravé ruky pohřbené (Profantová 
– Šilhová 2010, 291–292, obr. 294). Z tohoto úhlu po-
hledu by tedy bylo možné pokládat jehlu z hrobu H 78 
za součást chirurgického vybavení léčitelky. 

Ovšem je docela možné, že přítomnost jehly v hro-
bové výbavě lze vysvětlit i bez náhledu mystickým 
prizmatem. Je pravděpodobné, že jehla vyskytující se 
v kombinaci s jehelníčkem, s nožem, pinzetou nebo 
s přeslenem byla částí souboru předmětů – tzv. (žen-
ského) neceséru, který pohřbená osoba používala 
v kaž dodenním životě, tyto předměty byly jejím osob-
ním majetkem, a proto byly uloženy k mrtvému jedinci 
i do hrobu jako součást pohřebního inventáře.

Jehly patří k artefaktům s téměř nulovou chronolo-
gickou citlivostí. Vyskytovaly se v hrobech v průběhu 

celého trvání Velké Moravy (Hanuliak 2004, obr. 143). 
Proto je nesmírně důležité sledovat ostatní artefakty, 
které byly evidovány v jednom nálezovém celku spolu 
s jehlou. V případě H 78 se jehla objevila s tzv. skal-
pelem, tj. s nožem s plnou rukojetí a kratší, někdy ko-
vářsky velmi kvalitně zpracovanou čepelí (viz kapitola 
8.7. Nože). Tento speciální typ nožů je chronologicky 
řazen do pozdního 9. a průběhu 10. století (Profantová 
– Šilhová 2010, 290). Hrob H 78 byl navíc orientován 
ve směru Z–V a nacházel se na severním okraji pohřebi-
ště. Západovýchodní orientace hrobů se vyskytuje pouze 
severně od rotundy a tyto hroby patří pravděpodobně 
k nejmladším na pohřebišti (viz kapitola 10. Prostorová 
struktura pohřebiště. Vztah hrobů a kostela).

Bronzový exemplář jehly z hrobu H 99 od prvního 
kostela se vyskytl v kombinaci s párem stříbrných sed-
mibubínkových náušnic, které patří na Pohansku k zá-
stupcům poslední fáze velkomoravské hmotné kultury 
(viz kapitola 8.1. Náušnice a záušnice). Hrobová jáma 
je orientovaná jako valná většina hrobů na Pohan-
sku a to ve směru JZ–SV, výkop hrobu však porušuje 
starší palisádový žlab, který vymezoval prostor kolem 
prvního kostela. Severovýchodní konec jámy H 99 byl 
porušen ale mladším hrobem H 84, který mimo jiné 
obsahoval keramickou nádobu netypického baňatého 
tvaru, zdobenou na horní výduti kombinací jednoho 
hřebenového pásu s jedním pásem svislých hřebeno-
vých vpichů (Kalousek 1971, obr. 84). Z naznačeného 
vyplývá, že stejně jako hrob H 78 od druhého kostela 
lze i hrob H 99 od prvního kostela zařadit k mladší fázi 
pohřbívání na lokalitě obecně.

8.8.3 Parohová schránka

Artefakt, který velmi pravděpodobně plnil funkci 
schránky na drobné předměty či sypké materiály, byl 
objeven v hrobě H 125, ležícím 7,5 m západně od kos-
tela (obr. 81). Hrob patřil nedospělému juvenilnímu 
jedinci, uloženému v natažené poloze s rukama umís-
těnýma v oblasti pánve, orientován byl ve směru JZ–
SV (tab. 17). Předmět byl nalezen v průběhu čištění 
a umývání antropologického osteologického materiálu 
z hrobu (tab. 63:6). Na základě rekonstrukce nálezové 
situace můžeme předpokládat, že parohový artefakt 
zřejmě původně ležel z vnější strany levého předloktí. 
Kromě schránky nebyla evidována žádná další součást 
hrobového inventáře. 

Poškozená mírně prohnutá schránka má v průřezu 
kónický tvar (obr. 82:2). Maximální délka artefaktu je 
10,6 cm. Vnější a vnitřní průměr většího konce schrán-
ky měří 3,6 a 2,8 cm, na druhém konci jsou rozměry 
vnějšího a vnitřního průměru 3,1 a 2,4 cm. Maximální 
tloušťka stěny schránky je 0,3 cm. Pod okraji obou kon-
ců se nachází otvory pro upevnění dna či uzavíracího 
víka. U menšího průměru je dochován pouze jeden 
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otvor o rozměrech 0,7 × 0,5 cm. Čtyři otvory u většího 
konce (patrně dna) jsou rozmístěny naproti sobě a jejich 
průměr je 0,2 cm. Celý povrch schránky je zdobený. 
Výzdobný motiv je tvořen geometrickým ornamentem, 
a to kruhem s centrálním bodem. Průměr kruhu je 
0,25 cm. U konce s větším průměrem je výzdoba pra-
videlnější. Záměrem bylo patrně vytvoření obvodových 
pásů složených s jednotlivých kruhů s centrálním bodem. 
Po vytvoření cca pěti pásů se výzdobní motiv rozpadá 
a pravidelnost i hustota jednotlivých pásů z vyrytých 
kruhů se vytrácí. Dvoučlenná schránka s analogickým 
ornamentem, jakým byl vyzdoben i nález z hrobu 125 
z pohřebiště od rotundy, se vyskytla v obj. 38 z Lesní 
školky (Dostál 1986, 102). Motiv rytého kruhu se stře-
dovým bodem odpovídá i rozměrem průměru kruhu 
(0,25 až 0,3 cm).145

Z Pohanska samotného byly doposud známy čtyři 
případy nálezu tzv. dvoučlenných a dva případy tzv. 
trojčlenných parohových schránek146 (Kavánová 1995, 
185, 187; Švecová 2000, 74–75). Nálezy schránek byly 
téměř vždy součástí zásypů sídlištních objektů. Obje-
veny byly v polohách Lesní školka (obj. 38), Jižní před-
hradí (obj. 1/IV, 176, 210) a Severovýchodní předhradí 
(obj. 119). 

Pouze jeden artefakt byl nalezen ve funerálním kon-
textu (Lesní školka, H 25, obr. 82:1). Tato schránka je 
však tvarově odlišná od exempláře z H 125 a i povrch 
artefaktu pokrývá zcela jiný typ výzdoby. V případě 
nálezu z hrobu H 25 jde o tzv. trojčlennou zdobenou 
schránku typu „Y“. Artefakt byl součástí hrobové výba-
vy mladého dospělého muže (výška asi 160 cm). Muž 
ležel v natažené poloze, s hlavou orientovanou smě-
rem k SSZ. Schránka ležela pod železným nožem mezi 
kostmi levého zápěstí a pánví. Kromě schránky a nože 
hrobový inventář obsahoval také větší jazykovité ná-
končí, trn z přezky, drobné jazykovité a obdélníkovité 
nákončí147 a pravou lopatku z tura domácího.148

Výzdobu schránky tvoří sedm podélných a 30 příč-
ných, šikmých pásů, které byly vyrobeny tzv. techni-
kou vrubořezu.149 Pásy vrubořezové klikatky vytváří 
na přední straně artefaktu motiv větvičky. Na bocích 
schránky je vyryt šestkrát se opakující ornament pře-
sýpacích hodin, vyplněný vertikálními rýhami. Propo-
jený pás motivu přesýpacích hodin pak vytváří obra-
zec pěti prázdných kosočtverců. Výzdoba je ukončena 
třemi podélnými rýhami, které se táhnou po celé dél-
ce artefaktu na okrajích ploché rubové strany (Dostál 
1981, 47).

Nejbližší územní i chronologickou analogií k obje-
vu kostěné dvoučlenné schránky ze severovýchodního 
předhradí je nález artefaktu z recentně rozrušeného 
hrobu H 159 na pohřebišti v Rajhradě (Staňa 2006, 
43, 61, 102). Pohřeb asi devítiletého dítěte byl vybaven 
železným nožem, nezdobenou kostěnou cylindrickou 
schránkou150 a bronzovým vybíjeným páskem. Předmě-
ty ležely mezi levou rukou a kyčelním kloubem. Zmač-

kaný bronzový plíšek ležel uvnitř schránky. Další hro-
bové nálezy kostěných nebo parohových schránek se 
hledají jen obtížně.151 Exemplářů z prostředí ovlivňova-
ného kulturou Velké Moravy datovaných do 9. století 
není mnoho. Jako příklad lze uvést starý nález z roku 
1857, pocházející údajně z hrobu prozkoumaného 
na Levém Hradci (Sklenář 2004, 540, 543), nebo z po-
hřebiště v Pitten (Friesinger, H. 1978, 99–100), avšak 
nutno podotknout, že stejně jako v případě Pohan-
ska – Lesní školky se jedná o tzv. trojčlenné parohové 
schránky. Ostatní nálezy schránek velkomoravského 
stáří jsou evidovány z kulturních vrstev anebo z výplní 
sídlištních objektů (Dostál 1981, 51–53; Kavánová 1995, 
184–194). 

Sledování výskytu trojčlenných parohových schránek 
a jejich vymapování ukazuje existenci čtyř základních 
geograficko-chronologických oblastí: 1. oblast avarských 
nebo také slovansko-avarských pohřebišť v období 7. až 
poč. 9. století; 2. hradiska z konce 8. století a z průběhu 
celého 9. století v oblasti mocenského i kulturního vlivu 
Velké Moravy; 3. pohřebiště tzv. podunajského typu 
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Obr. 81. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s nálezem parohové schránky. 
Legenda: A – hrob s parohovou schránkou, ostatní viz obr. 14.

Fig. 81. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a find of an antler box. 
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v Rakousku a v jihoslovanské oblasti Dalmácie z 9. sto-
letí; 4. sídliště a hradiska z oblasti středního a dolního 
Polabí a Pobaltí v 10. až 11. století (Dostál 1981, 54; Pro-
fantová 1992, 640). Lze uvažovat o tom, že zvyk nošení 
parohových schránek se do slovanského prostředí dostal 
vlivem avarské kultury. V 9. století již výskyt tohoto typu 
artefaktu u Slovanů můžeme pokládat za součást jejich 
vlastního artefaktuálního vybavení.

Největší dosud publikovaný soubor parohových 
schránek z České republiky patří nálezovému fondu 
z Mikulčic. Na základě výskytu dvoučlenných/cylin-
drických schránek téměř výhradně v horizontech da-
tovaných do předvelkomoravského horizontu vyslovila 
B. Kavánová názor, že se může jednat o starší a jedno-
dušší formu parohových schránek, které pak vývojově 
směřovaly k trojčlenné podobě (Kavánová 1995, 186–
187). Pro Pohansko však tento závěr neplatí. Dvoj- 
i trojčlenné schránky se vyskytly v kontextech s vyspě-
lou velkomoravskou keramikou (Dostál 1981, 48–49; 
Vignatiová 1992, 157), navíc nález dvoučlenné schrán-
ky z hrobu H 125 je na základě datace celé nekropole 
od druhého kostela řazen do období sklonku osídlení 
této lokality.

8.8.4 Zdobená bronzová rukojeť

Jedním z artefaktů, který nelze zařadit do žádné z ka-
tegorií běžných nálezů, je bronzový předmět dosud 
neznámé funkce (Macháček 2015a), který byl objeven 
v hrobě H 166 v interiéru rotundy (obr. 83). 

Jedná se snad o plochou bronzovou rukojeť či 
schránku lichoběžníkovitého tvaru (délka 61 mm, šíř-
ka 9–15 mm, tloušťka 7 mm v užší části – 12 mm). 
Částečně dutý předmět je uprostřed zdoben plastic-
kým přesekávaným žebrem, jeho okraje jsou vroubko-
vány. Širší část je zakončena odnímatelným uzávěrem. 
Z rentgenového snímku vyplývá, že je s tělem artefaktu 
propojena jakýmsi nástavcem. V užší distální části je 
patrný oválný otvor o rozměrech 4 × 3 mm, který je 
zčásti zanesen korozními produkty. Širší část je oba-
lena textilií, která se zachovala díky korozi na ploše 
40 × 20 mm v několika vrstvách na sobě. Struktura tka-
niny je poněkud netypická. Spíše než běžnou tkaninu 
vyrobenou na tkalcovském stavu připomíná strukturu 
tkanice, zhotovené na příručních stávcích a používané 
ve funkci pevného, příp. i zdobeného popruhu (Březi-
nová – Přichystalová 2014, 164–165, 167). Analogie dis-
kutovaného předmětu známe z různých míst východní 
periferie karolínského světa. Na Velké Moravě se kro-
mě Pohanska našel ve dvou exemplářích i v Mikulči-
cích a po jednom na Sadech u Uherského Hradiště 
a v Rajhradicích. Z karpatské kotliny pochází jeden 
exemplář z hrobu u kostela sv. Hadriana v Zaláváru 
(obr. 84).

Dva analogické předměty z Mikulčic se našly v hrobě 
50 u 6. kostela (dvouapsidová rotunda) a hrobu 314B 
u 3. kostela (basilika). Jedná se o výrobky materiálově, 
tvarově i rozměrově shodné s předmětem z Pohanska, 
a to i včetně tkaniny v terminální části. U dvouapsidové 
rotundy byl inkriminovaný nález (ivn. č. 594–587/60; 
obr. 84:2) uložen pod pravou částí pánve 30–40 letého 

Obr. 82. Vyobrazení parohových schránek z Pohanska, které tvořily součást hrobové výbavy; 1: Břeclav – Pohansko, Lesní školka, 
schránka z hrobu H 25 (podle Dostál 1981, obr. 3:4); 2: Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, schránka z hrobu H 125.

Fig. 82. Depiction of antler boxes from Pohansko which were included in grave goods; 1: Břeclav – Pohansko Forest Nursery, box 
from grave H 25 (according to Dostál 1981, Fig. 3:4); 2: Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb, box from grave H 125.
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muže. Je popisován jako dutý bronzový předmět ne-
známého účelu (ozdobná rukojeť?), jehož strany jsou 
zdobeny řadou zářezů. Ve středu je umístěna plastická 
lišta, která je také přesekávaná. Předmět je tvořen dvě-
ma částmi, jak je patrné z rentgenového snímku. Jednu 
z nich tvoří polokulovitý, zvláštním páskem připojený 
uzávěr. Na povrchu této části se nachází výrazný otisk 
tkaniny na železné korozi. Délka je 63 mm, max. šíř-
ka 18 mm (Poulík 1963, 144; Profantová 2003, 21–22, 
86–87).

V hrobě se spolu s ním našel pár bronzových a pozla-
cených ostruh, bohatě zdobených vrubořezem, podobně 
provedené průvlečky, jazykovité nákončí s rostlinnými 
ornamenty a známé pozlacené záponky ve tvaru ptáč-
ků, které bývají spojovány s křesťanskou symbolikou. 
Hrob 50 patřil k nejdůležitějším na celém pohřebišti 
(Profantová 2003, 93), o čemž svědčí i jeho prestižní po-
loha nejblíže jižní stěny apsidy (k významu této polohy 
obecně: Eibl 2005, 234–235). Někdy se o něm dokonce 
uvažovalo jako o hrobu knížete Svatopluka, i když kon-

krétní důkazy chybí (Měřínský 2006, 902–903), a jedná 
se tak pouze o nepodloženou spekulaci. 

Druhá analogie k diskutovanému předmětu se na-
šla v hrobě 314B u západní stěny nartexu mikulčické 
baziliky (obr. 84:4). Je popisována jako litý bronzový 
předmět jazykovitého tvaru s ozdobně přesekávanými 
okraji a plastickou lištou na podélné ose. Na povrchu 
se nacházely rzí konzervované zbytky tkaniny; rozmě-
ry 62 mm × max. 22 mm. Kromě inkriminovaného 
předmětu hrob obsahoval i bohatě zdobené parohové 
výrobky (hrot a dutou rukojeť), rameno ostruhy s plo-
ténkou zdobenou žlutým kovem (původně byl v hro-
bě dokumentován pár ostruh), železnou břitvu a dal-
ší zlomky neidentifikovatelných železných předmětů. 
V rámci celého pohřebiště sice hrob nepatřil k těm nej-
důležitějším, jeho poloha i vybavení však svědčí o tom, 
že i zde byl pohřben významnější člen zdejší komunity. 

Tvarově i materiálově podobný předmět, ovšem bez 
výzdoby, pochází z rozměrného hrobu 142/59 na Sa-
dech u Uherského Hradiště (obr. 84:5). L. Galuška po-
važuje diskutovaný artefakt za bronzovou rukojeť nože 
(Galuška 1996, 61). Jeho detailní popis není v publikaci 
uveden. Z kresby je však zřejmé, že morfologicky patří 
do stejné typologické skupiny jako předcházející před-
měty. Shodný je i polokulovitý uzávěr s jakýmsi nástav-
cem, který zapadá do těla předmětu. Tento předmět je 
dlouhý 52,5 mm a široký maximálně 20 mm (Profantová 
2003, 86–87). Patřil muži (20–25 let), který ležel uvnitř 
západní přístavby sadského kostela v rakvi sbité z de-
sek spojených velkými skobami. V hrobě se dále našly 
ostruhy a váček s křesací soupravou, zlomek skleněné 
antické nádoby (asi ve funkci amuletu; Galuška et al. 
2012, 77–78), parohový prstenec a prubířský kámen se 
stopami olova, mědi, cínu a zinku (Ježek – Zavřel 2013, 
118, 121). Interpretace inkriminovaného bronzového 
artefaktu není bezproblémová. Sám L. Galuška připomí-
ná, že funkčnost nože s takovou rukojetí by musela být 
omezena, protože hmotnost rukojeti značně převyšuje 
hmotnost čepele (Galuška 1996, 105). Na kresebné ta-
bulce je bronzový předmět vyobrazen dvakrát – jednou 
samostatně a podruhé s čepelí nože (Galuška 1996, 150, 
obr. 185). Je otázkou, zda spojení obou artefaktů není 
až dodatečnou rekonstrukcí, která neodpovídá původní 
nálezové situaci. V popisu hrobu se totiž uvádí, že bron-
zová rukojeť ležela u pravého boku zemřelého, zatímco 
čepel se našla spolu s jinými předměty na hromádce 
mezi zbytky kůže, patrně z váčku (Galuška 1996, 135).

Bronzová rukojeť byla objevena i v hrobě dospělé-
ho muže (40–50 let) č. 18 v Rajhradicích (obr. 84:6). 
Předmět dlouhý 49 mm má elipsovitě zploštělý tvar 
a podobně jako ostatní předměty této kategorie i „do-
vnitř vsazený klobouček“. Jeho povrch je však poně-
kud jinak utvářen. Člení se na osm podélných plošek 
a ve zúžené části je zdoben osmi příčnými plastickými 
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Obr. 83. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobu s bronzovým předmětem neznámé 
funkce (držadlo?). Legenda: A – hrob s bronzovým předmětem, 
ostatní viz obr. 14.

Fig. 83. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of the grave with a bronze object of unknown 
purpose (a handle?). 



133

8. Hrobové nálezy

žebírky, která jsou přesekávána podélnými rýžkami. 
Uvnitř se zachovaly železné korozní produkty, což ved-
lo Č. Staňu k opatrnému závěru, že by se mělo jednat 
o rukojeť nože. Jeho čepel se však, stejně jako v ostat-
ních případech, nenašla. V hrobě se navíc nacházel jiný 
kompletní nůž a spolu s ním i ocílka, rohovcový úštěp 
a zlomky železné přezky (Staňa 2006, 137, 142, 165). 
Na rozdíl od předcházejících lokalit se v Rajhradicích 
nedochovaly základy kostela. Nelze však zcela vyloučit, 
že se i přesto jednalo o kostelní hřbitov. Podle Č. Stani 
se totiž uprostřed hřbitova nacházel mimořádně velký, 
skoro prázdný prostor, protažený v západovýchodním 
směru. Snad zde původně stála dřevěná křesťanská 
svatyně, jejíž pozůstatky byly zničeny zemními prace-
mi, které lokalitu zasáhly (Staňa 2006, 21). Pokud by 
tomu tak opravdu bylo, pak by se hrob 18 nacházel 
ve vzdálenosti pouhých šesti metrů od jižní stěny ono-
ho hypotetického kostela.

V maďarském Zalaváru (středověkém Mosaburgu) 
u kostela sv. Hadriana nalezl B. Szöke předmět, který 
je skoro identický s exempláři z Pohanska a Mikulčic 
(obr. 84:3). I on je uprostřed zdoben plastickým žeb-
rem a má odnímatelnou vrchní část, která je s tělem ar-
tefaktu spojena pomocí zasunovacího nástavce. B. M. 
Szöke ho interpretuje jako držadlo toaletní pomůcky 
(Szöke 2010, 41). Na rozdíl od moravských lokalit se na-
šel v periferní části pohřebiště v hrobě (č. 125/2000), 
kde nebyl doprovázen žádnými dalšími milodary. 

Hroby, v nichž se diskutované předměty našly, býva-
jí datovány od poloviny 9. do počátku 10. stol. Hrob 

H 166 z Pohanska u Břeclavi byl překryt dětským po-
hřbem. Mladší hrob H 167 obsahoval záušnici s očkem 
z roztepaného drátku. Tento jednoduchý šperk se vy-
skytuje na Moravě poměrně vzácně. V okolních zemích 
(Čechy, Slovensko) bývá datován do období okolo roku 
900, ale především do první poloviny 10. stol. (viz kapi-
tola 8.1. Náušnice a záušnice). Vzhledem k této skuteč-
nosti lze hrob H 166 zařadit někam do závěru 9. stol. 

O něco starší mohl být hrob 142/59 z interiéru kos-
tela na Sadech u Uherského Hradiště, který na lokalitě 
nepatřil k nejmladším. V západní přístavbě se nacházel 
pod mladší zděnou příčkou a L. Galuška (1996, 86) jej 
proto datoval již do třetí čtvrtiny 9. stol. Naopak hrob 
č. 125/2000 ze Zalávaru reprezentuje pozdní fázi po-
hřbívání v okolí kostela sv. Hadriana. Vzhledem k jeho 
superpozici nad výplní sídlištního objektu s keramikou 
9. stol. i vzhledem k jeho odlišné orientaci předpo-
kládá B. Szöke, že patří až do 10. stol. Větší diskuse 
byla spojena s hrobem 50 z pohřebiště u 6. mikulčic-
kého kostela. J. Poulík ho nejprve řadil již do první 
pol. 9. stol. (Poulík 1963, 47). Jeho datování však bylo 
později kritizováno s tím, že hrob náleží až do 2. pol. 
9. stol. (Galuška – Poláček 2006, 135–136; Wachowski 
1992, 51–52). N. Profantová se k datování hrobu 50 
vyjadřuje nejednoznačně. Na jednu stranu ho s otaz-
níkem řadí do nejstaršího velkomoravského horizontu 
VM1, který prý nepřesahuje roky 855/60, na stranu 
druhou konstatuje, že „datování počátku pohřbívání se 
opírá především o dětský hrob 70, nikoli o svědectví hrobu 
50“ (Profantová 2003, 88, Anm. 14). Chronologii ce-
lého pohřebiště u 6. kostela nakonec podrobil revizi 

Obr. 84. Bronzový předmět neznámé funkce (držadlo?) z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska (hrob H 166) a jeho 
analogie: 1: Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 166; 2: Mikulčice, 6. kostel – hrob 50 (Profantová 2003, Abb. 
36); 3: Zalavár – Vársziget – hrob 125/2000 (Szőke 2010, Abb. 19), 4: Mikulčice, 3. kostel – hrob 314B; 5: Uherské Hradiště – Sady – 
hrob 142/59 (Galuška 1996, Abb. 85); 6: Rajhradice – hrob 18 (Staňa 2006, 165). 

Fig. 84. Bronze object of unknown purpose (a handle?) from the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko (grave H 166) 
and its analogues: 1: Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb – grave H 166; 2: Mikulčice, 6th church – grave 50 (Profantová 
2003, Abb. 36); 3: Zalavár – Vársziget – grave 125/2000 (Szőke 2010, Abb. 19), 4: Mikulčice, 3rd church – grave 314B; 5: Uherské 
Hradiště – Sady – grave 142/59 (Galuška 1996, Abb. 85); 6: Rajhradice – grave 18 (Staňa 2006, 165). 



134

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

J. Košta, který se pokusil vyvrátit názory J. Poulíka i N. 
Profantové. Nálezy z hrobu 50, především honosné 
ostruhy a součásti garnitur, pak klade na základě pře-
svědčivých argumentů až do průběhu 2. poloviny 9. 
stol., stejně jako vznik celého pohřebiště i stavbu sa-
motné rotundy (Košta 2008, 287–293).

Typologicky jednotná skupina šesti bronzových 
předmětů tvoří zajímavou součást materiální kultury 
východního okraje pozdně karolínského světa. Jejich 
funkce zůstává bohužel dosud nevyjasněna. Bývají po-
važovány za držadla hygienických pomůcek, příp. oz-
dobné rukojeti. S velkou pravděpodobností se nejedná 
o součásti nožů, protože s výjimkou Sadů u Uherského 
Hradiště se v jejich blízkosti nikdy nenašla železná če-
pel. Typické je naopak, že širší konec mívají obalen 
textilií (tkanicí či popruhem). Nelze vyloučit, že jejich 
dutým středem byly protaženy části vyrobené z orga-
nických materiálů, které se do dnešních dnů nezacho-
valy – např. žíně, kožené pásky, rostlinná vlákna, pera 
či dřevěný hrot. Takový předmět by mohl sloužit třeba 
jako kropáč, vějíř či hygienická pomůcka.

Přestože otázka jejich funkce není uzavřena, je již 
dnes zřejmé, že diskutované předměty hrály v kultuře 
Velké Moravy mimořádně důležitou roli. Vyplývá to 
z jejich nálezového kontextu. Nacházíme je při výzku-
mech církevní architektury a kostelních hřbitovů, často 
v hrobech umístěných na prestižních místech – v inte-
riéru (dva případy) či těsně u vnější strany zdí kostelů 
(dva či tři případy). Patří zároveň do skupiny nálezů, 
které spojují karolínskou Panonii, reprezentovanou 
Mosaburem/Zalávarem, s velkomoravskými centry 
na řece Moravě a Dyji.

8.9 Fragmenty textilu

Fragmenty textilu zachované v korozních produktech 
kovových artefaktů, které tvořily součást hrobové výba-
vy hrobů z pohřebiště kolem rotundy, byly již podrob-
ně zpracovány v článku H. Březinové a R. Přichystalo-
vé, uveřejněném v Památkách archeologických (2014, 
158–170). Pro potřeby kompletní analýzy všech druhů 
artefaktů nalezených v hrobech uvádíme ze zmiňova-
né studie pouze stručný výtah podstatných informa-
cí o fragmentech tkanin ulpělých na povrchu těchto 
předmětů.

Celkem byly fragmenty textilu identifikovány v 11 
vzorcích ze sedmi hrobů (obr. 85; text. tab. 20):

Textilní fragmenty pocházely z hrobů tří dospělých 
jedinců, ve dvou případech se jednalo o muže (H 60 
a H 166) a v třetím případě velmi pravděpodobně 
o muže (H 92 – hrob s výbavou jezdce), dále pak z hro-
bu juvenilního jedince, pravděpodobně mužského 
pohlaví (H 105) a tří dětských hrobů (H 95, H 120, 
H 197). Všechny dětské hroby patřily jedincům ve vě-
kové kategorii infans Ib. V případě H 95 můžeme 
uvažovat o pohřbu dívky, protože inventář obsahoval 
náhrdelník složený z korálků, fosilních ulit a kaptorgy, 
dále skleněný gombík a bronzové náušnice v nefunkč-
ní poloze.

Z jedenácti vzorků se podařilo určit celkem devět-
krát typ tkalcovské vazby. Šestkrát šlo o plátnovou 
vazbu, jedenkrát o plátnovou vazbu se vzorem a stopy 
keprové vazby 2/1 byly identifikovány na dvou před-
mětech.

Kousky látky byly identifikovány třikrát na rolnič-
ce, dvakrát na sekeře a ostruze a po jednom případu 

Číslo hrobu Inv. č. Předmět/materiál Tkalcovská 
vazba

Dostava osnova/
útek/10 mm

Tloušťka nití 
osnova/útek

Zákrut nití 
osnova/útek

Poznámka

H 60 P 235310
sekera/Fe

plátnová 16–20/16–20 
nití/10 mm

0,4/0,4 mm Z/Z
 

H 92 P 243548 ostruha/Fe plátnová 10/10 nití/10 mm 0,4/0,4 mm Z/Z  
H 95 P 243562 závěsek/Fe plátnová 12/12 nití/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z  kopřiva
H 105 P 243617/1 sekera/Fe plátnová 22/14 nití/10 mm 0,2–0,3/0,2–

0,3 mm
Z/Z  

H 105 P 243617/1 sekera/Fe keprová 2/1 neurčitelná 0,4–0,5/0,4–
0,5 mm

S/S  

H 105 P 243617/3,4 dvě ostruhy/Fe plátnová 12/14 nití/10 mm 0,4–0,5/0,4–
0,5 mm

Z/Z  vlna

H 120 P 243723 zlomek/Fe plátnová se 
vzorem

neurčitelná neurčitelná neurčitelný vzorující 
nitě o síle 
0,3–0,4 mm, 
zákrut Z

H 120 P 243721 gombík/Br,Cu neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný  
H 166 P 245901 rukojeť/Br keprová 2/1 28/12 nití/10 mm 0,5–0,6/0,2–

0,3 mm
slabý S/Z  

H 197 P 246273 pochva nože/Fe neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný  
H 197 P 247045, 

247046, 
247047

tři rolničky/Fe plátnová 10–12/16 
nití/10 mm

0,4–0,5/0,3–
0,4 mm

Z/Z  

Textová tabulka 20. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Přehled textilních nálezů z pohřebiště u druhého kostela (podle 
Březinová – Přichystalová 2014, tab. 1).
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na kaptorze, noži, pochvě nože a gombíku (Březinová – 
Přichystalová 2014, obr. 4:5, 5:8, 8a, 8b, 6:14,15, 16, 18, 
18a, 19). Na sekeře nomádského typu z hrobu H 105 
byly dokonce objeveny fragmenty ze dvou různých tex-
tilií (keprová vazba, materiál neurčen / plátnová vazba 
z lněného vlákna). Naopak pozůstatky shodné tkaniny 
byly objeveny na všech třech rolničkách z hrobu H 197.

Velmi významným objevem byla identifikace vzoro-
vání na dvou malých fragmentech odloučených z po-
vrchu železného nože. V struktuře plátnové vazby byly 
patrny silnější nitě uspořádané do drobného geomet-
rického vzoru. Špatný stav dochování textilního frag-
mentu nedovoluje bližší určení. Na základě porovnání 
se zachovalými mikulčickými textilními zlomky lze vy-
slovit předpoklad, že se mohlo jednat o kosočtvercový 
motiv (Březinová 2013, 195).

Dalším výjimečným zjištěním bylo určení tkaniny vy-
robené z lýkových vláken, nejpravděpodobněji z kopři-
vy. Tato textilie byla identifikována na železné kaptorze 
z dětského hrobu H 95. Další fragment z kopřivové 
tkaniny byl objeven i na ostruhách z dětského hrobu 

205 z pohřebiště od prvního kostela (Březinová – Při-
chystalová 2014, obr. 11; Kalousek 1971, 126–127). Pro 
období raného středověku se jedná o vůbec první ná-
lez textilie vyrobené z vláken kopřivy na našem území 
(Březinová 1997, 125). 

Surovinu, ze které byla tkanina vyrobena, se poda-
řilo určit ještě ve dvou případech. Na sekeře z hrobu 
H 105 ulpěla textilie utkaná ze lnu v plátnové vazbě 
(Březinová – Přichystalová 2014, obr. 10). Ze stejného 
hrobu, ale z kousků přichycených k ostruhám, pochází 
textilie v plátnové vazbě vyrobená z vlny. 

8.10 Keramické nádoby

Na kostelním hřbitově severovýchodního předhradí 
obsahovalo keramiku pět hrobů, pomineme-li ovšem 
izolované střepy, které se do zásypu hrobových jam do-
stávaly z okolní kulturní vrstvy. Ve čtyřech případech 
jsou k dispozici celé nádoby (hroby H 63, H 83, H 78, 
H 55). V hrobě H 80 zůstala zachována jen spodní část 
se dnem (obr. 86). 

Znamená to, že se keramika, jako intencionální milo-
dar, vyskytla u 3,3 % všech pohřbů. To je skoro stejné 
zastoupení, jak na hřbitově u prvního kostela na Po-
hansku, kde byla keramika zjištěna ve 14 ze 407 hrobů 
(3,4 %). To je zajímavá shoda, neboť na většině kostel-
ních hřbitovů z velkomoravského období se hroby s ke-
ramikou vyskytovaly jen v mizivém množství. Obvykle 
netvoří ani 1 % z celku. Existují však i výjimky, jako 
např. církevní komplex na Sadech, kde zastoupení ke-
ramiky dosáhlo 8 %. Stranou ponecháváme pohřebiště 
Na Valách ve Starém Městě s 6,7 % , které existovalo 
již před výstavbou tamějšího kostela (Dostál 1994b, 7). 
Hroby z pozdních kostelních pohřebišť, která spadají 
do stejného časového horizontu jako hřbitov ze seve-
rovýchodního předhradí Pohanska, povětšinou vůbec 
žádné keramické milodary neobsahují (7., 8. a 12. kos-
tel z Mikulčic: Kavánová 2003, 280–281; Kouřil 2008b, 
67–74, 2010, 60–62). V tomto směru se výrazně odlišu-
je pouze pohřebiště u 9. mikulčického kostela, kde z 81 
hrobů jich keramiku obsahovalo devět (11 %). V tomto 
případě je však na místě obezřetnost, neboť pohřebiště 
existovalo až do vrcholného středověku a ne všechny 
velkomoravské hroby, zvláště ty bez nálezů, byly správ-
ně identifikovány (Měřínský 2005, 121, 131). Tento 
problém se ostatně týká i pohřebiště na Sadech, kde 
velkomoravské hroby překrylo rozsáhlé mladohradišt-
ní pohřebiště (Galuška 1996, 76). Nepřirozeně vysoké 
zastoupení keramiky na obou těchto lokalitách nazna-
čuje, že publikovaný počet velkomoravských pohřbů je 
zde oproti skutečnosti silně podhodnocen. 

I pokud bychom však akceptovali vysoký podíl hrobů 
s keramikou u 9. mikulčického kostela či na Sadech, 
je to hodnota stále velice nízká v porovnání s venkov-
ským prostředím. Zde se zastoupení hrobů s keramic-
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Obr. 85. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Plán s vyznačením polohy hrobů, v nichž byly identifikovány 
na kovových předmětech zbytky textilu. Legenda: A – hroby se 
zbytky textilu, ostatní viz obr. 14.

Fig. 85. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves where remains of textile were 
identified on metal objects. 
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kými nádobami běžně pohybuje mezi 35 až 40 %, ně-
kdy to je i více (Dostál 1994b, 7; Měřínský 1985, 50–51). 
Důvody těchto rozdílů musíme hledat v oblasti sociál-
ní a především náboženské. Nádoby v hrobech zjev-
ně obsahovaly potravinové milodary (Hanuliak 1990, 
164) – např. medem oslazené kaše (Pokorný – Mařík 
2006, 567). Zvyk jejich ukládání do hrobů vycházel spí-
še z mizejícího světa pohanství a novému náboženství 
byl cizí. Diskrepance mezi kostelními a nekostelními 
pohřebišti se projevila i na samotném Pohansku, kde 
malá pohřebiště založená na různých místech aglome-
race obsahují skoro čtyřikrát více keramických nádob 
12,4 % hrobů než hroby z okolí křesťanských svatostán-
ků (Dostál 1982a, 184). I tento rozdíl můžeme vysvětlit 
jak rozdíly ve sféře sociální, tak i náboženské. 

Vliv křesťanství na přítomnost keramických miloda-
rů v hrobech však považujeme za dominantní, neboť 
se projevil i v jiných částech slovanského světa. Ukáz-
kovým příkladem jsou chorvatská kostrová pohřebiš-
tě, kde se keramika objevuje pouze v tzv. horizontu 

pohřbů s pohanskými znaky, který trval do poloviny 
9. stol. Na mladších křesťanských pohřebištích u kos-
telů keramika již zastoupena nebyla vůbec (Petrinec 
2009, 223). Také u nás v průběhu raného středověku 
keramika z hrobů postupně mizí, přestože se nejedná 
přímo o kostelní hřbitovy (Hanuliak 1990, 163–164; 
Klanica 2006a, 70). Tento proces je však mnohem 
pozvolnější než v Chorvatsku. Ještě na bohatých po-
hřebištích z předpolí Pražském hradu (např. Lumbe-
ho zahrada), datovaných do konce 9. a průběhu ce-
lého 10. stol., se keramické nádoby vyskytovaly v ne-
malém počtu – např. Lumbeho zahrada s 9,4 % všech 
hrobů (Frolík a kol. 2014, 61). Z kostelních pohřebišť 
10. stol., např. z okolí budečské rotundy, však kera-
mika zmizela i v Čechách (Bartošková 2014, 61; Šolle 
1990, 167). Neznáme ji ani z hrobů ve vnitřním areálu 
Pražského hradu, kterému již dominovaly křesťanské 
svatyně (Tomková 2005a, 290). Chyběly i na kostelním 
hřbitově uvnitř libického hradiště, přestože na nekos-
telních pohřebištích, často bohatě vybavených, v okra-
jových polohách aglomerace byly poměrně hojné 
(Mařík 2009, 131–133; Turek 1976, 1978). To vše jsou 
jasné doklady negativního postoje církve k ukládá-
ní potravinových milodarů do hrobů v okolí kostelů. 
V tomto kontextu překvapí jejich relativně vysoký po-
díl na Pohansku. Církevní představitelé zde byli z ne-
známého důvodu asi obecně více tolerantní ke starým 
zvyklostem, o čemž svědčí např. neobvyklá orienta-
ce kostelů vzhledem ke světovým stranám (Macháček 
et al. 2014, 115). Pozoruhodně přesně se shoduje se 
směrem, v němž vycházelo slunce o letním slunovratu 
(Macháček – Pleterski 2000; Rajchl 2001, 131).

Z hlediska věku a pohlaví zemřelých, kteří na po-
hřebišti u rotundy dostali do své hrobové výbavy ke-
ramickou nádobu, převažují dospělí nad dětmi v po-
měru 3 : 2.152 Z dospělých jsou to dva muži středního 
věku a starší žena. Také u prvního kostela na Pohan-
sku evidujeme více keramiky v hrobech dospělých než 
u dětí, a to v poměru 8 : 6 (Dostál 1994b, 8). Naopak 
na menších mimokostelních pohřebištích a v rozptýle-
ných hrobech na Pohansku, které zpracoval B. Dostál, 
se u většiny evidovaných keramických milodarů jedna-
lo o hroby dětské, méně často i ženské (Dostál 1982a, 
184). Keramika zde pravděpodobně hrála poněkud 
jinou roli než na kostelních hřbitovech. Za evidentní 
a statisticky potvrzený lze tento jev považovat na ploše 
tzv. Lesní školky, kde dětské hroby s keramikou domi-
novaly nad hroby dospělých v poměru 11 : 2 (Machá-
ček 2010, 324–325). Méně výrazná byla jejich převaha 
v prostoru Jižního předhradí, kde byl poměr pohřbů 
děti a dospělých s keramikou 22 : 18 (Přichystalová 
2011b). Obecně jsou však na raně středověkých nekro-
plích pohřbeni v hrobech s keramikou spíše dospělí 
než děti, což na základě reprezentativní kolekce 2830 
raně středověkých hrobů ze Slovenska doložil M. Ha-
nuliak. V tomto ohledu se pohřebiště u rotundy nevy-
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Obr. 86. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů s výskytem nádob. Legenda: A – 
běžná keramika vyšší kvality, B – funerální keramika nižší kvality, 
ostatní viz obr. 14.

Fig. 86. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with 
marked position of graves containing vessels. Key: A – ceramic 
vessels of higher quality, B – funeral ceramics of lower quality.
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Obr. 87. Keramické nádoby vyšší kvality z pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska a jejich analogie z polohy Lesní 
školka a Velmožský dvorec na Pohansku: 1: Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 55; 2: Pohansko, Velmožský dvorec 
– objekt 44 (inv. č. P17669); 3: Pohansko, Lesní školka – objekt 9 (inv. č. P85769); 4: Pohansko, Lesní školka – objekt 263 (inv. 
č. P201682_1); 5: Pohansko, Severovýchodní předhradí – hrob H 63; 6: Pohansko, Lesní školka – objekt 111a (inv. č. P167025); 7: 
Pohansko, Velmožský dvorec – objekt 29 (inv. č. P34418); 8: Pohansko, Lesní školka – objekt 224 (inv. č. P194446; Dostál 1975, 459, 
465; Macháček 2002). 

Fig. 87. Ceramic vessels of higher quality from the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko and their analogies from 
Forest Nursery and the Magnate Court sites at Pohansko: 1: Pohansko, North-eastern suburb – grave H 55; 2: Pohansko, Magnate 
Court – feature 44 (inv. No. 17 669); 3: Pohansko, Forest Nursery – feature 9 (inv. No. 85769); 4: Pohansko, Forest Nursery – 
feature 263 (inv. No. 201682_1); 5: Pohansko, North-eastern suburb – grave H 63; 6: Pohansko, Forest Nursery – feature  111a 
(inv. No. 167 025); 7: Pohansko, Magnate Court – feature 29 (inv. No. 34 418); 8: Pohansko, Forest Nursery – feature 224 (inv. No. 
194446) (Dostál 1975, 459, 465; Macháček 2002). 
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myká běžnému standardu s tím rozdílem, že nádoby 
se obecně vyskytují spíše v hrobech ženských než muž-
ských (Hanuliak 1990, 164).

Všechny nádoby byly v hrobech u druhého kostela 
umístěny vždy u nohou zemřelého. Nejčastěji ve stře-
du, jednou u pravého chodidla a v jednom případě 
poněkud stranou vlevo. To je pozice zcela obvyklá jak 
na pohřebišti u prvního kostela, tak i na řadě dalších 
raně středověkých lokalit u nás i v okolních zemích 
(Dostál 1994b, 8; Hrubý 1955a, 82). Dvě v našem soubo-
ru největší nádoby, z hrobu H 55 a H 63, se nacházely 
asi 20–30 cm nad úrovní skeletu v zásypu hrobu. Tento 
jev, který byl v třech případech zaregistrován i u první-
ho kostela na Pohansku (hroby H 116, H 253, H 343) 
či třeba na pohřebišti v Nemilanech (Přichystalová – Ka-
lábek 2014, 254), zřejmě souvisel s určitými přechodo-
vými rituály, provozovanými během pohřebního obřa-
du (viz kapitola 6.5. Pohřební praktiky a rituály). Je 
zajímavé, že dva z uvedených pohřbů (H 116 a H 343) 
z pohřebiště u prvního kostela na Velmožském dvorci 
leží v místech, která indikují pozdní datování – hrob 
H 116 s orientací kolmou na většinu hrobů byl vysu-
nut na okraj pohřebiště do vnitřního prostoru dvorce 
a hrob H 343 ležel vně dvorce v okrajové řadě hrobů 
separátní skupiny, která zasahovala do přístupového 
prostoru k bráně, a byla tedy pravděpodobně založena 
až po zániku mladší palisády. Podle B. Dostála „tyto hro-
by byly pravděpodobně vyhloubeny po zániku dvorce, v době 
úpadku křesťanského kultu, na sklonku 9. a v počínajícím 
10. století“ (Dostál 1994a, 228; 1994b, 18–19).

Z hlediska morfologického patří všechny nádoby 
z pohřebiště na severovýchodním předhradí k hrn-
cům. Nejedná se však o nic překvapivého. Mezi kerami-
kou dosud objevenou na Pohansku totiž tento základní 
tvar naprosto převažoval s podílem větším než 99 %, 
a to jak v hrobových, tak i sídlištních kontextech (Do-
stál 1975, 141–143). Není to pouze lokální, ale naopak 
výrazně nadregionální jev, který není vázán na určité 
etnikum, ale má spíše civilizační charakter (Macháček 
2001a, 235–236). Absenci jiných forem nádobí, pře-
devším z okruhu stolní keramiky (např. misky, talíře, 
poháry) lze vysvětlit různě. U. Gross předpokládá, že 
chudé tvarové spektrum raného středověku odpovídá 
nenáročným požadavkům své doby a k jeho rozšíření 
dochází až ve 13. stol. v souvislosti se zvyšujícími se 
reprezentačními nároky šlechty, která později ovlivnila 
i měšťanstvo (Gross 1987, 200).

Na základě kritérií technologických a typologických 
můžeme nádoby z hrobů od rotundy rozdělit do dvou 
skupin. První z nich zahrnuje keramiku, která je po-
měrně primitivní, špatně vypalovaná a jednoduše tva-
rovaná i zdobená. Hlavním reprezentantem je spodní 
část nádoby s tlustým dnem (tloušťka 1 cm) z hrobu 

H 80, která je tak nekvalitní, že se rozpadla i během 
exkavace. Do hrobu byla původně vložena asi celá, 
ale do dnešních dnů se nedochovala. Dalšími zástupci 
první skupiny jsou hrnce z hrobů H 78 a H 83. Byly 
vyrobeny z hrubého materiálu jen o něco lépe vypalo-
vaného než předchozí nádoba. Jedná se o hrnce, které 
bychom mohli charakterizovat jako běžnou hradištní 
keramiku podprůměrné kvality. Zdobeny jsou svazky 
hřebenových pásu (H 83) nebo nepravidelnými, jako-
by roztřesenými rýhami rytými jednozubým nástro-
jem (H 78). Jejich okraje jsou buď prostě kuželovitě 
seřezány, či poněkud netradičně zašpičatěny. Na jedné 
z nádob jsou na vnitřní stěně patné hrubé stopy for-
mování, které hrnčíř nepovažoval za nutné zahladit. 
U této skupiny se jedná o jednoduchou podomácku 
vyráběnou keramiku, nelze vyloučit ani to, že se jde 
o tzv. funerální keramiku, vyrobenou jen proto, aby 
posloužila při pohřebních obřadech. K tomuto úče-
lu zřejmě sloužilo i několik stejně nekvalitních hrnců 
z pohřebiště u prvního kostela, které popsal a interpre-
toval jako funerální keramiku B. Dostál (Dostál 1994b, 
13–14). Funerální keramika není specifikem Velké 
Moravy, poměrně často se objevuje již na pohřebištích 
z doby avarského kaganátu na jižním Slovensku (Čilin-
ská 1966, 128–136; Točík 1963, 166–167). Její výroba 
zde přetrvává po celou dobu existence těchto nekro-
polí, až do závěru 8. stol. (Odler – Zábojník 2011, 154)

Druhou skupinu tvoří dvě nádoby (hrob H 55 
a H 63), které můžeme klasifikovat jako kvalitní zboží, 
produkované pro potřeby „živých“ obyvatel velkomo-
ravské aglomerace (obr. 87). Lze je přiřadit k vyhra-
něným typům, které na Pohansku definovali B. Dostál 
(Dostál 1975, 160–164, 1994a) a J. Macháček (Macháček 
2001a, 137–141, 259–260). Důkladné statisticko-typolo-
gické vyhodnocení prokázalo, že keramika tohoto dru-
hu pochází z profesionálních dílen a její výroba podlé-
hala jasně stanoveným výrobním normám, jak v oblasti 
materiálu a morfologie, tak i výzdoby a rozměrů (Ma-
cháček 2001a, 259).

Typologicky vůbec nejvýraznější skupinu z Pohan-
ska označuje J. Macháček jako skupinu A, zatímco 
B. Dostál jako skupinu 1a (Dostál 1975, 161; Machá-
ček 2001a, 137–138). Jsou pro ni typické kuželovitě či 
válcovitě seříznuté okraje s vytaženou spodní i hor-
ní hranou. Ploška okraje bývá profilována plastickou 
středovou lištou. Keramika této skupiny je zdobena 
hustým rýhováním, provedeným jednozubým nástro-
jem, které obvykle pokrývá větší část povrchu. Hrn-
číři ji vyráběli z hrubšího materiálu. Jedná se převáž-
ně o širší hrnce středních velikostí se sytě hnědými 
a tmavošedými skvrnami. Právě k této skupině patří 
nádoba z hrobu H 63 z pohřebiště u rotundy. Liší 
se jen v některých detailech, např. chybí povytažení 
horní a spodní hrany okraje. Nejvíce se podobá např. 
hrnci z obj. 20 či obj. 87 z velmožského dvorce (Do-
stál 1975, 456, tab. 448:451, tab. 477:453). Z pohřebiš-
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tě u prvního kostela bychom do stejné skupiny mohli 
s jistými výhradami přiřadit hrnce z hrobů H 343 a H 
404 (Dostál 1994a, 228, 1994b, 11, 13). Keramika typo-
logické skupiny A (Dostálova skupina 1a) je na Pohan-
sku poměrně vzácná.153 Jinde se objevuje ještě méně – 
z Mikulčic zmiňuje M. Mazuch jen několik exemplářů 
(Mazuch 2013). Svého vrcholu dosahuje ve 4. vývojové 
fázi keramiky z Pohanska – Lesní školky, což zname-
ná někdy v poslední třetině 9. stol. (Macháček 2010, 
201–207). Mimo velmožský dvorec se zřetelně váže 
na obytné objekty (zemnice), kde se vyskytuje spo-
lečně s jezdeckou výstrojí, šipkami, součástmi zámků, 
železnými kováními, vědry apod. J. Macháček uvažuje 
o tom, že v nich žili lidé, kteří se lišili od převažující 
části populace a zřejmě patřili k vojenské složce teh-
dejší společnosti – tvořili snad širší družinu velkomo-
ravského panovníka. Každopádně měli nadstandardní 
přístup k nejkvalitnější keramice, k níž patřila právě 
i typologická skupin A (Macháček 2010, 524–525).

Druhým reprezentantem řemeslně vyráběné kerami-
ky z kostelního pohřebiště na severovýchodním před-
hradí je hrnec z hrobu H 55. Nezaměnitelné znaky, 
k nimž patří především kolmo prožlabený okraj a hře-
benová výzdoba v podobě pásu mezi dvěma vlnicemi, 
ho řadí do tzv. mikulčického okruhu. 

Zabírá především meziříčí a okolí dolních toků Dyje 
a Moravy s centry v Mikulčicích a na Pohansku (Ma-
cháček 2001a, 247–248; Mazuch 2013). Keramika s pro-
žlabenými a kalichovitě prohnutými okraji se objevuje 
v tomto regionu i na vesnických pohřebištích (Dostál 
1966, tab. X, tab. XVI; Měřínský 1985, 56) a sídlištích 
(Kavánová – Vitula 1990, obr. 5; Klanica 2008; Macháček 
2001b, 41, 60; Mazuch 2007). Dominuje však na centrál-
ních lokalitách – především v Mikulčicích. B. Dostál ji 
na Pohansku označil jako 4. skupinu a J. Macháček jako 
skupinu B. Je charakterizována okraji prožlabenými 
jak kolmo, tak šikmo či okraji vodorovně seříznutými 
s různě vytaženými vnějšími hranami. Okraj bývá kali-
chovitě prohnutý. Na zkoumaných nádobách či jejich 
fragmentech se objevuje výzdoba v podobě hřebenové 
výzdoby. Typická hřebenová vlnice bývá symetrická, 
středně vysoká a středně hustá, objeví se však i různé 
kombinace skloněných, nízkých, příp. i hustých vlnic. 
Keramika skupiny B je standardně vyrobena z hrubého 
materiálu, redukčně vypalovaného do světlých šedých 
až bělavých tónů. Kvalita výpalu bývá hodně vysoká. 
Objeví se však i exempláře hůře vypálené, označené J. 
Macháčkem jako skupiny B_2, do které byly zahrnuty 
nádoby se shodnými okraji a výzdobou jako u skupiny 
B, vyrobené však z hrubého, špatně páleného materi-
álu a bez kalichovitého prohnutí okraje. Právě taková 
je nádoba z hrobu H 55 z pohřebiště u rotundy (Ma-

cháček 2001a, 142). Keramika typologických skupin B 
a B_2 dosahuje svého největšího výskytu na Pohansku 
ve vrcholné velkomoravské fázi (3. chronologická sku-
pina J. Macháčka),154 která je datována do druhé polo-
viny 9. stol. (Macháček 2010, 201–207). Podobně o této 
keramice smýšlí na základě podrobného rozboru mi-
kulčických statigrafií i M. Mazuch, který dokonce řadí 
vrchol výroby a užívání keramiky mikulčického okruhu 
až do závěru velkomoravského období, tedy do po-
kročilé druhé poloviny 9. stol. a k počátku 10. stol. 
(Mazuch 2013, 102). To je docela dobře možné, neboť 
typologicky shodnou keramiku nacházíme v Olomou-
ci i na vzdáleném Litoměřicku, kam se asi přesunuli 
hrnčíři (s nimi i někteří bojovníci a jistě i další složky 
společnosti) z postupně upadajícího jádra Velké Mo-
ravy někdy v první pol. 10. stol. (Bláha 1980, 30–36; 
Bubeník – Meduna 1994, 186; Mazuch 2013, 92–93; Mě-
řínský 1986, 49).

Na pohřebišti u prvního kostela na Pohansku se 
keramika s prožlabeným okrajem objevila pouze 
v jediném exempláři v hrobě H 375, kde tvořila ce-
lek s romboidní šipkou a ostruhou typu IA s rela-
tivně delším bodcem155 (Dostál 1994b, 12–13), kte-
rá bývá nyní datována až do druhé pol. 9. stol. (viz 
výše). Hrob H 375 se nacházel na okraji tzv. II skupi-
ny hrobů, která z jihovýchodu lemovala přístupovou 
cestu k bráně knížecího dvorce na vnější straně jeho 
ohrazení. Měl i neobvyklou orientaci V–Z. Takto ori-
entované hroby patří na pohřebišti povětšinou k těm 
stratigraficky nejmladším. Zvláště ilustrativní je situa-
ce hrobů H 121 a H 265. Ty překrývaly starší hroby, 
které navíc samy superponovaly mladší palisádu dvor-
ce (Kalousek 1971, 82–83, 155–156). Sám hrob H 375 
s nádobou typologické skupin B (Dostálova 4. skupi-
na) však nebyl ve II. skupině nejmladší, neboť byl pře-
vrstven hrobem H 376 bez nálezů. V rámci celého po-
hřebiště ovšem spadal s velkou pravděpodobností až 
do závěrečné fáze.

Podle svých rozměrů (výška: 8,9–13,8 cm, průměr 
ústí: 7,8–12,7 cm) patří nádoby z pohřebiště u rotundy 
mezi nejmenší hrnce z Pohanska. Do této velikostní 
kategorie s obsahem okolo 1 l spadá i většina keramiky 
z okolí prvního kostela. Šlo o běžnou výbavu slovan-
ské domácnosti (Dostál 1994b, 10). Při experimentech 
prováděných I. Pleinerovou se ukázalo, že nádoby s ob-
sahem 1 l byly vhodné k pití, k namáčení mouky, k při-
lévání vody do větších hrnců při vaření a jako nádoba 
na mléko. V raně středověké domácnosti patrně měly 
největšího využití (Pleinerová 1986, 162,165; Pleinerová 
– Neustupný 1987, 91–95). Jako nejběžnější keramika, 
a v některých případech možná i jako osobní nádobí 
zemřelého, se také dostaly do hrobů.
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(6. mikulčický kostel, Rajhradice aj.) datuje od druhé 
pol. 9. stol. do počátku století následujícího. S uvede-
ným vročením je v souladu radiokarbonové datování 
kostry z hrobů H 143, které však připouští širší časo-
vý interval pohřbu zemřelé (v letech 870–903 cal AD 
/27,0 % nebo 918–965 cal AD /35,5 %; viz kapitola 
9.6. Radiokarbonové datování koster z pohřebiště). 
Mezi šesti hroby datovanými radiokarbonovou meto-
dou je hrob H 143 každopádně nejstarší. Nálezy, které 
v něm byly objeveny, reprezentují počátek pohřbívání 
u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska, 
stejně jako šestikošíčkové náušnice (Dostál 9–26) z hro-
bů H 82 a H 171, které řadíme podle analogií z české-
ho prostředí do stejného horizontu. 

Do širšího velkomoravského horizontu běžně řadíme 
i stříbrné hrozníčkové náušnice se zdobeným obloukem, 
které jsou bohatě zastoupeny na všech centrálních lokali-
tách Velké Moravy. Vyráběly se snad již od konce 8. stol., 
kdy se poprvé objevují ve variantě se zdobeným dolním 
i horním obloukem v Chorvatsku (Trilje), až do první 
poloviny 10. stol., kdy se jimi zdobily ženy v raně přemy-
slovských centrech (Frolík a kol. 2014, 49–50; Ungerman 
2005). Hrozníčkové náušnice v různých variantách jsou 
velmi časté v mladší skupině velkomoravského ženského 
šperku (Galuška 2013, 250). Na Pohansku je známe z hro-
bu H 136 (typ Dostál 8–21a typ Dostál 8–15), který ležel 
na úplném okraji pohřebiště, a z hlediska horizontální 
stratigrafie tak patří k nejmladším na lokalitě. Tomu 
odpovídá i radiokarbonové datování kostry, které uka-
zuje, že se hrozníčkové náušnice se zdobeným spodním 
obloukem dostaly do země spolu se svojí majitelkou 
nejdříve na počátku 10. stol., spíše však až v jeho druhé 
polovině (899–923cal AD/14,3 % nebo 947–1020 cal 
AD/81,1 %; viz kapitola 9.6. Radiokarbonové datování 
koster z pohřebiště).

Lidový šperk podunajský, který u rotundy převážně 
reprezentují bronzové náušnice, je datován dosti širo-
ce a není pro přesnější chronologickou fixaci velko-
moravského horizontu relevantní (Měřínský 1985, 32). 
Ani jeho datování však nevylučuje počátky pohřbívání 
na přelomu 9. a 10. stol.

9.1 Chronologie hrobových nálezů

Jednotlivé skupiny hrobových nálezů (šperk – zbraně, 
jezdecká výstroj a součást mužského kroje – nástroje 
a předměty denní potřeby – keramika) jsme detailně 
popsali v samostatných kapitolách,156 kde je shromáž-
děna i relevantní literatura. Při vyhodnocení nálezů se 
ukázalo, že některé artefakty mohou zpřesnit datování 
funerálních aktivit v okolí rotundy na Pohansku. V této 
části knihy se pokusíme shrnout všechna významná 
zjištění, která pomohou časově zařadit kostelní pohře-
biště jako celek. V zásadě platí, že se nálezy seskupují 
do dvou základních chronologických horizontů – vel-
komoravského a povelkomoravského. V následujícím 
textu je proto pojednáme odděleně.

9.1.1 Velkomoravský horizont

Velkomoravský horizont reprezentují artefakty, jakými 
jsou veligradský šperk, ostruhy s ploténkami, sekery-
-bradatice či typická keramika (obr. 88A).

K chronologicky citlivým nálezům se tradičně řadí 
šperk (viz kapitola 8.1. Náušnice a záušnice), a to zvláš-
tě různé typy náušnic (Dostál 1966, 35–44). K nejvýraz-
nějším reprezentantům této kategorie patří na severo-
východním předhradí Pohanska stříbrné sedmibubín-
kové náušnice (typ Dostál 9–14), které zdobí granulace 
v podobě maltézských křížů. Datujeme je do užšího ča-
sového intervalu druhé pol. 9. stol. až počátku 10. stol., 
tedy vrcholné až pozdní velkomoravské fáze, Objevují 
se nejen na moravských, ale i na českých nekropolích. 
L. Galuška je považuje za typický projev „módy moc-
ných“ z terminální fáze Velké Moravy (Galuška 2013, 
244–251). Do stejného horizontu patří i granulované 
stříbrné náušnice s plechovým sloupečkem a esovitou 
kličkou (typ Dostál 10–11), které nesou shodný motiv. 
Oba šperky se na pohřebišti u rotundy v hrobě H 143 
kombinují s pozlacenými gombíky, zdobenými palme-
tami v srdcovitém meandru. I tento typicky velkomo-
ravský šperk se podle analogií k výzdobnému motivu 
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Při řešení otázky, jak datovat velkomoravskou fázi 
pohřbívání u rotundy na Pohansku, příliš nepomohou 
skleněné korálky (viz kapitola 8.5.1. Korálky). Oba nej-
více zastoupené typy – příčně členěné korálky a oli-
vovité podélně členěné korálky – se datují od druhé 
poloviny resp. konce 8. stol. až do 10. stol. Olivovité 
korálky jsou relativně mladší, neboť jejich výskyt vrcho-
lí až někdy v poslední třetině 9. století a první polovině 
10. století (Košta – Tomková 2011, 329–334). 

Ke zpřesnění datování kostelního pohřebiště ze se-
verovýchodního předhradí přispívají zbraně a jezdecká 
výstroj (viz kapitola 8.6. Zbraně, jezdecká výstroj a sou-
část mužského kroje). Velkomoravské ostruhy, které 
známe z hrobů u rotundy (tři páry), patří k běžnému 
typu IA. Ten se po revizi původní chronologie nyní da-
tuje od druhé pol. 9. stol. do počátku století následují-
cího (Chorvátová 2015, 59; Košta 2008, 283–287; Kouřil 
– Tymonová 2013, 138–144). Exempláře z hrobu H 169 
z Pohanska měly bodec dlouhý 2,9 cm, což je hranič-
ní hodnota, která posouvá tyto ostruhy až na konec 
9. stol. Velkomoravská bradatice z hrobu H 60, která 
reprezentuje typickou zbraň velkomoravského bojovní-
ka, patří k lehčí variantě IB. Ta přežívá mnohem dále 
než těžší varianta IA s dlouhými trny (Galuška 1996, 
60–61; Kouřil 2004, 70). Exemplář z pohřebiště u ro-
tundy tedy může pocházet i z druhé pol. 9. stol.

Původně nefunerální keramiku z kostelního pohře-
biště na severovýchodním předhradí řadíme k nezamě-
nitelným zástupcům vyspělých velkomoravských typů 
(skupina A a skupina B podle J. Macháčka). Tyto ná-
doby jsou nejen na Pohansku, ale např. i v Mikulčicích 
datovány do mladší velkomoravské fáze, což v absolut-
ních datech znamená druhou polovinu resp. poslední 
třetinu 9. stol. (Macháček 2001a, 2010, 201–207; Mazuch 
2013). Ani keramické milodary se tak neliší od chrono-
logické pozice ostatních velkomoravských nálezů. 

Z výše uvedeného souhrnu vyplývá, že funerální 
aktivity v okolí druhého kostela na Pohansku začínají 
podle nálezů z hrobů někdy ve druhé polovině 9. stol., 
nejspíše až v jeho závěrečné čtvrtině. Rozhodující pro 
předložené datování je především výskyt těch variant 
velkomoravských náušnic veligradského typu, které L. 
Galuška popisuje jako součást „módy mocných“ z kon-
ce Velké Moravy. Analogické exempláře známe i z pro-
středí raně středověkých českých elit – hlavně z pohře-
biště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Přestože 
nelze přeceňovat význam historického kontextu pro 
datování archeologických nálezů, můžeme v tomto pří-
padě poměrně spolehlivě odhadnout, kdy se pozdní 
velkomoravský šperk poprvé objevil v Praze a za jakých 
okolností. Podle Z. Smetánky, který se celou otázkou 
detailně zabýval, to nemohlo být dříve než v posled-
ních dvou desetiletích 9. století či v prvním desetiletí 
století následujícího – tedy v době, kdy nestabilní poli-

tická a společenská situace vyhnala z Moravy zkušené 
zlatníky. Ti našli své nové zákazníky mezi rodící se eli-
tou raně přemyslovských Čech, která potřebovala zvý-
šit svůj osobní status veřejnou manifestací exkluzivních 
výrobků s vysokou sémiotickou hodnotou. Další mož-
nosti, jak došlo k přesunu šperků či výrobních tech-
nologií z Moravy do Čech, jsou sice možné, ale méně 
pravděpodobné (Smetánka 2003, 38–49). 

Lze konstatovat, že na základě svědectví hrobových 
nálezů se u rotundy na Pohansku začalo pohřbívat 
v době, kdy Velká Morava již dosáhla svého zenitu a tě-
žiště historického vývoje našich zemí se začalo postup-
ně přesouvat do středu Čech.

9.1.2 Povelkomoravský horizont

Mladší horizont kostelního pohřebiště na severový-
chodním předhradí Pohanska označujeme jako povel-
komoravský. Chápeme jím období, kdy Velká Morava 
již sice zmizela z hledáčku letopisců a kronikářů, její 
obyvatelé však ještě dožívali ve starých centrech, a celá 
společnost procházela hlubokou transformací způso-
benou počátečním kolapsem (Biermann – Macháček 
2015). Z typologicko-chronologického hlediska je ono 
období reprezentováno na pohřebišti především šper-
kem – záušnicemi, olověnými artefakty, z mužské vý-
bavy pak nomádskými militarii a pozdními variantami 
ostruh (obr. 88B). 

Stříbrné záušnice se mezi hrobovými nálezy objevily 
čtyřikrát ve třech případech zakončené očkem a v jed-
nom esovitou kličkou (viz kapitola 8.1. Náušnice a zá-
ušnice). Datujeme je od první třetiny 10. století podle 
analogií z Čech a ze Slovenska, kde se objevují buď 
v hrobech historicky známých osobností, nebo společ-
ně s mincemi (Profantová 2013a, 34; Rejholcová 1995, 
56, 69; Tomková 2005a, 299). Obě varianty archaických 
záušnic z tenkého drátu společně přežívají až do druhé 
poloviny 10. stol., přičemž varianta s očkem je postup-
ně vytlačena „progresivními“ exempláři s esovitým za-
končením. Není bez zajímavosti, že z celých Mikulčic, 
odkud známe více než 2500 hrobů, uvádí L. Poláček 
jen tři celky s archaickou záušnicí z tenkého drátu 
a s esovitou kličkou (Poláček 2008, 288–289, 296). Zdá 
se, že povelkomoravský horizont je v hrobových nále-
zech z Mikulčic zastoupen již jen velmi slabě.

Do povelkomoravského období částečně spadá i vý-
skyt plasticky zdobených olověných knoflíků s ouškem 
na vysokém krčku. Kromě Pohanska se analogické 
exempláře vyskytovaly i na jiných moravských lokali-
tách (Mikulčice, Staré Město – Na Valách, Dolní Věsto-
nice – Na pískách). Většinou se uvažuje o jejich datová-
ní v rozmezí od konce 9. do prvních desetiletí 10. stol. 
(Kouřil 2008b, 71; Ungerman 2007b, 135–136).

Pro datování povelkomoravského horizontu je mi-
mořádně důležitý hrob juvenilního jedince H 105, 
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Obr. 88. Výběr nálezů velkomoravského (A) a povelkomoravského (B) horizontu z pohřebiště na severovýchodním předhradí 
Pohanska. Různá měřítka. 

Fig. 88. Selected finds from the Great Moravian (A) and post-Great Moravian (B) horizon from the cemetery in the north-eastern 
suburb at Pohansko. Various scales. 
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v němž se kombinovaly dva pozdní elementy – staro-
maďarská bojová sekera/fokoš a ostruhy s velmi dlou-
hým bodcem (viz kapitola 8.6. Zbraně, jezdecká výstroj 
a součást mužského kroje). Sekera dokládá průniky 
nomádských kulturních prvků do velkomoravského 
prostředí, k nimž mohlo dojít nejdříve na konci 9. či 
na počátku 10. stol., patrně však ještě o něco později 
(Kouřil 2006, 69, 74, 2008a, 117–118). Podobné zbraně 
se ojediněle objevují i na jiných lokalitách v regionu, 
jako jsou např. Mikulčice, Bojná, Gars – Thunau, Sta-
rá Kouřim. Jejich datování se opírá o analogie z Ma-
ďarska, Bulharska či širšího území východní Evropy. 
Pozdní datování hrobu H 106 podtrhují i ostruhy typu 
Bašelj s extrémními bodci, jejichž délka dosahovala až 
5 cm. To je běžné u ostruh 10. stol. z Čech či Německa, 
avšak naprosto neobvyklé u starších velkomoravských 
exemplářů (Goßler 1998, 511; Kind 2002, 288). Z žád-
né velkomoravské lokality nejsou dosud známy ostru-
hy podobných parametrů. Je zvláštní, že hrob H 105, 
ačkoli se z typologicko-chronologického hlediska jeví 
jako jeden z nejmladších na celé lokalitě, patří ve sku-
pině hrobů datovaných radiokarbonovou metodou 
mezi ty starší. Ani radiokarbonová data však nevylu-
čují, že by zde pochovaný mladík mohl zemřít až v 10. 
stol. (vzhledem k průběhu kalibrační křivky to mohlo 
být v intervalu let 875–903 cal AD/25,1 % či 918–965 
cal AD/39,0 % na hladině pravděpodobnosti 68,2 % – 
viz kapitola 9.6. Radiokarbonové datování koster z po-
hřebiště).

Shrneme-li naše informace o mladším horizontu 
pohřebiště, pak můžeme konstatovat, že závěr funerál-
ních aktivit na severovýchodním předhradí Pohanska 
spadá podle klíčových hrobových nálezů do první pol. 
10. stol., s možným přesahem i do jeho druhé polo-
viny. Nejmladší hroby již nepatřily té Velké Moravě, 
kterou známe z písemných pramenů, ale náleží období 
následujícímu, o němž již letopisy a kroniky na Moravě 
mlčí. 

9.2  Synchronizace pohřebišť u prvního 
a druhého kostela na Pohansku 
na základě hrobových nálezů

Důležitou součástí diskuse o chronologii hrobových 
nálezů z Pohanska je i synchronizace dvou zdejších 
kostelních pohřebišť. Je nutné zjistit, zda se obě nekro-
pole časově překrývaly, příp. jak dlouho jejich souběh 
trval. Výsledek takové komparace není významný pou-
ze z hlediska datace, ale i pro historicko-sociální inter-
pretaci dvou blízkých kostelů a komunit, které u nich 
pohřbívaly.

Pohřebiště u prvního kostela bylo publikováno pou-
ze formou katalogu (Kalousek 1971). Jeho komplexní 
vyhodnocení dosud chybí. Nedisponujeme odtud žád-
nými absolutními daty (C14). Můžeme tak vycházet 

pouze ze srovnání hrobových nálezů. Zaměříme se 
přitom na chronologicky citlivé artefakty, které evi-
dujeme jak v hrobech u rotundy na Severovýchodním 
předhradí, tak u prvního kostela na Velmožském dvor-
ci. Na jejich základě provedeme vlastní synchronizaci, 
která je založena na předpokladu, že se typologicky po-
dobné předměty dostávaly do hrobů přibližně v tom 
samém období. Inkriminované nálezy sumarizujeme 
v tabelárním přehledu (text. tab. 21).

Z uvedeného souhrnu vyplývá, že minimálně 33 
hrobů z pohřebiště u prvního kostela obsahovalo ná-
lezy, které jsou typologicky shodné s předměty z okolí 
rotundy na severovýchodním předhradí (obr. 89–91). 
Obě nekropole tak s velkou pravděpodobností fun-
govaly po jistou dobu současně. Jak dlouhá ta doba 
byla, není snadné odhadnout. Můžeme vycházet pou-
ze z poznatků o horizontální a vertikální stratigrafii 
pohřebiště u prvního kostela. Z prostorové distribuce 
hrobů se společnými nálezy na plánu hřbitova vyplývá, 
že pohřby, které by mohly být podle nálezů na obou 
nekropolích současné, se na velmožském dvorci (s jedi-
nou výjimkou – hrob 82/VD s hrozníčkovou náušnicí, 
který však superponuje starší hrob) neobjevují uvnitř 
tzv. kultovní ohrady starší fáze ohrazení. Nenachází se 
tak v nejbližším okolí kostela, kde bychom očekávali 
nejstarší jádro pohřebiště. Čtyři hroby z našeho výbě-
ru (75/VD,157 174/VD, 148/VD, 197/VD) dokonce pů-
vodní kultovní ohradu překrývaly. Hroby 38/VD a 40/
VD nadto porušovaly palisádový žlab starší fáze dvorce 
i na jiných místech. Ostatní hroby se nacházely spí-
še při okrajích nekropole. Na severozápadě nápadně 
lemovaly z vnitřní strany mladší palisádu dvorce. Po-
měrně hojně se vyskytovaly i v separátní skupině, která 
byla založena vně mladší palisády u vstupu do dvorce. 
Více hrobů z našeho výběru se nacházelo v superpozi-
ci nad staršími pohřby (29/VD, 70/VD, 82/VD, 104/
VD, 135/VD, 330/VD). Některé hroby byly naopak 
samy porušeny (9/VD, 63/VD, 174/VD, 375/VD). 

Je zjevné, že kostelní pohřebiště na severovýchod-
ním předhradí bylo podle hrobových nálezů založeno 
až v okamžiku, kdy se v prostoru velmožského dvorce 
již po nějakou dobu pochovávalo. Počátky funerálních 
aktivit na velmožském dvorci však nejsou úplně vyjas-
něny. Podle B. Dostála měly souviset až s vybudováním 
mladší fáze opevnění dvorce a s rozšířením kostela 
o nartex, tedy někdy po polovině 9. stol. Argumentuje 
faktem, že zdi kostela (kromě malého přístavku) nikde 
nenarušují okolní hroby, které svatostánek (na rozdíl 
od starší fáze opevnění) plně respektují. Na druhou 
stranu však připouští, že první hroby se mohly začít 
hloubit již těsně po výstavbě nejstarší fáze kostela – 
lodě s apsidou, tedy před dostavbou nartexu, která 
byla možnou příčinou přebudování staršího opevně-
ní (Dostál 1975, 240, 244). Kostel měl být dodatečně 
vestavěn do kultovní (předkřesťanské) ohrady, kde se 
do té doby nepohřbívalo. Ohrada údajně stála již před 
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vybudováním kostela a měla souviset s pohanskou sva-
tyní. Byla součástí starší fáze dvorce (Dostál 1975, 28–
29, 102–104). Je však otázkou, zda tato ohrada naopak 
neplnila funkcí hřbitovního ohrazení,158 jak by nazna-
čovala její formální podoba s ohrazením rotundy na se-
verovýchodním předhradí či u jiných velkomoravských 
kostelů, či zde nemohla tuto funkci získat dodatečně 
(viz kapitola 5. Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení 
a původní povrch).

Na základě našich dosavadních znalostí lze klást po-
čátek pohřbívání u rotundy (a patrně i vznik druhého 
kostela) nejdříve do období, kdy proběhla velká pře-
stavba velmožského dvorce a byla vztyčena jeho mladší 
palisáda. Vyloučit nelze ani o něco pozdější datová-
ní. Obě pohřebiště následně koexistovala vedle sebe. 
Otázkou zůstává, zda se u rotundy pohřbívalo nakonec 

o něco déle, jak by mohly naznačovat výraznější nálezy 
z povelkomoravského horizontu, či zda obě nekropole 
skončily současně někdy v průběhu 10. stol. Odpověď 
by mohlo přinést např. radiokarbonové datování vět-
ších sérií vzorků z obou nekropolí a jejich následná 
komparace. 

9.3 Vertikální stratigrafie

V místech kostelního pohřebiště na severovýchodním 
předhradí Pohanska byly výzkumem prozkoumány 
hroby, sídlištní objekty a palisádové žlábky, které jsou 
v řadě případů ve vzájemném stratigrafickém vztahu. 
Detailněji se budeme zabývat především jednoznačný-
mi superpozicemi, které bezpochyby vznikly v raném 

Artefakt (typ) Pohřebiště u prvního kostela
(Velmožský dvorec)

Pohřebiště u druhého kostela
(Severovýchodní předhradí)

náušnice s  oboustranným klasovým 
hrozníčkem (typ Dostál 8–10)

H 38, H 96 – zlato
(Kalousek 1971, 42–44, 70)

H 63,2, H 119, H 132 – pozlacený bronz

hrozníčková náušnice s očkem (typ Dostál 
8–11)

H 82 (Kalousek 1971, 63–64) H 52

hrozníčkové náušnice se zdobeným spod-
ním obloukem (typ Dostál 8–21)

více hrobů – např. H 63, H 70, H 97, H 136 
(Kalousek 1971, tab. 27)

H 136

sedmibubínkové náušnice s  granulací 
v  podobě maltézských křížů (typ Dostál 
9–14)

H 135 (Kalousek 1971, 89–91) H 143

náušnice se šesti/sedmi košíčky (typ  
Dostál 9–26)

H 197 – zlato (Kalousek 1971, 123–124), 
H 152 – zlato, sedmikošíčkové (Kalousek 
1971, 99–100)

H 82, H 171 – oba stříbro

náušnice s oboustranným spirálovitým vál-
covitým závěskem (typ Dostál 7–17)

H 330 (Kalousek 1971, 179–180) H 64, H 171

náušnice s  trubičkovitým závěskem (typ 
Dostál 7–19)

H 1 (Kalousek 1971, 27) H 95, H 108

záušnice s očkem či esovitou kličkou H 75 (zřejmě sekundárně přemístěný nález 
z H 45, H 44 či H 76), H 104 (Kalousek 1971, 
60–61,74–75)

H 117, H 167, H 122

tepaný gombík s palmetami v srdcovitém 
meandru

H 9 (Kalousek 1971, 31, tab. 29) H 143

tepaný gombík s  trojúhelníkovými poli 
a očky

H 329 (Kalousek 1971, 178–180) H 120

nezdobený hladký gombík H 351, 335 – měď (Kalousek 1971, 182, 192) H 103 – mosaz
skleněný gombík H 29, H 69 – zelený (Kalousek 1971, 39–40, 

58)
H 95 – zelený s očky, H 137 – modrý, H 171 
– zelený

příčně členěný korálek složený ze dvou 
vrstev skla

H 69 (Kalousek 1971, 58, tab. 35) H 95

olivovitý podélně členěný korálek H 127 – velikostní skupina B-C (Kalousek 
1971, 84–85, tab. 35:10,11)

H 95, H 108 – oba velikostní skupina A 

rolnička H 98, H 10/OH – železo (Dostál 1975, 
339–341; Kalousek 1971, 71), H 113 – slitina 
stříbra a mědi (Kalousek 1971, 78–79)

H 197 – železo

ostruha s dlouhým bodcem H 338 (Kalousek 1971, 184–185) H 105
bradatice (typ IB) H 174, H 148 (Kalousek 1971, 97–98, 111–

114)
H 60

nože plátované mědí H 26, H 40, H 309 (Čáp 1982, 293–294) H 114
keramická nádoba (typologická skupina – 
Macháček A)

H 343, H 404 (Dostál 1994a, 228, 1994b, 
11, 13)

H 63

keramická nádoba (typologická skupina – 
Macháček B)

H 375 (Dostál 1994b, 12–13) H 55

Textová tabulka 21. Břeclav – Pohansko. Synchronizace pohřebišť u prvního a druhého kostela na Pohansku na základě hrobových 
nálezů.
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Obr. 89. Výběr nálezů z pohřebišť u prvního kostela na Pohansku u Břeclavi (Velmožský dvorec), které mají své analogie 
na severovýchodním předhradí – náušnice a záušnice: 1–2: hrob H 38; 3: hrob H 96; 4: hrob H 82; 5–6: hrob H 136; 7–8: hrob H 63; 
9–10: hrob H 70; 11: hrob H 97; 12–15: hrob H 135; 16–17: hrob H 197; 18–19: hrob H 152; 20: hrob H 330; 21: hrob H 1; 22: hrob 
H 75; 23: hrob H 104 (Kalousek 1971). 

Fig. 89. Selected finds from cemeteries at the first church at Pohansko near Břeclav (Magnate Court) which have analogues in the 
north-eastern suburb – earrings and temple rings: 1–2: grave H 38; 3: grave H 96; 4: grave H 82; 5–6: grave H 136; 7–8: grave H 63; 
9–10: grave H 70; 11: – grave H 97; 12–15: grave H 135; 16–17: grave H 197; 18–19: grave H 152; 20: grave H 330; 21: grave H 1; 22: 
grave H 75; 23: grave H 104 (Kalousek 1971). 



146

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obr. 90. Výběr nálezů z pohřebišť u prvního kostela na Pohansku u Břeclavi (Velmožský dvorec), které mají své analogie 
na severovýchodním předhradí – kovové a skleněné gombíky, skleněné perly, rolničky: 1–2: hrob H 9; 3–4: hrob H 329; 5: hrob 
H 335; 6–7: hrob H 351; 8: hrob H 29; 9–11: hrob H 69; 12–13: hrob H 127; 14–15: hrob H 98; 16: hrob OH 10; 17: hrob H 113 
(Kalousek 1971). 

Fig. 90. Selected finds from cemeteries at the first church at Pohansko near Břeclav (Magnate Court) which have analogues in the 
north-eastern suburb – metal and glass gombíks, glass pearls, jingle bells: 1–2: grave H 9; 3–4: grave H 329; 5: grave H 335; 6–7: 
grave H 351; 8: grave H 29; 9–11: grave H 69; 12–13: grave H 127; 14–15: grave H 98; 16: grave OH 10; 17: grave H 113 (Kalousek 
1971). 
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Obr. 91. Výběr nálezů z pohřebišť u prvního kostela na Pohansku u Břeclavi (Velmožský dvorec), které mají své analogie 
na severovýchodním předhradí – ostruhy, sekery, nože plátované mědí, keramické nádoby: 1–2: hrob H 338; 3–4: hrob H 26; 5: hrob 
H 40; 6: hrob H 148; 7: hrob H 174; 8: hrob H 343; 9: hrob H 404; 10: hrob H 375 (Kalousek 1971). 

Fig. 91. Selected finds from cemeteries at the first church at Pohansko near Břeclav (Magnate Court) which have analogues in the 
north-eastern suburb – spurs, axes, copper-plated knives, ceramic vessels: 1–2: grave H 338; 3–4: grave H 26; 5: grave H 40; 6: 
grave H 148; 7: grave H 174; 8: grave H 343; 9: grave H 404; 10: grave H 375 (Kalousek 1971).
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středověku. Překryvy, které nelze bezpečně doložit, 
např. v místech, kde jen hypoteticky rekonstruujeme 
průběh palisádového žlabu z ohrazení hřbitova, zmíní-
me pouze okrajově. Věnovat se nebudeme ani recent-
ním výkopům a betonovým základům stavby z 30. let 
20. století, které sice řadu hrobů narušily, ale pro raně 
středověkou chronologii nemají žádný význam.

Ze 154 hrobů na pohřebišti je 56 hrobů bez jaké-
hokoliv stratigrafického vztahu. Ostatních 98 hrobů 
je buď narušeno jiným hrobem, nebo narušuje hrob, 
objekt či palisádový žlab. Všechny hroby respektují zá-
klady kostela a žádný hrob v jakékoliv úrovni není na-
rušen sídlištním objektem nebo palisádovým žlabem 
z raného středověku. Z plánu je zřejmé, že sídlištní ob-
jekty i palisádové žlábky jsou vždy superpovány hroby, 
a ve zkoumaném prostoru patří tedy k nejstarším. Ač-
koliv některé z hrobů jsou v prostorovém kontaktu se 
zasypaným základovým žlabem kostela (H 181 a H 182), 
nikdy nenarušily jejich výkopy základové zdivo kostela, 
který respektují, a proto je považujeme za mladší.

Do první skupiny patří hroby, které superponu-
jí palisádový žlábek (obr. 92). Tento žlábek byl na ji-
hozápadní a jihovýchodní straně hroby respektován, 
ale v severovýchodní části byl ve čtyřech případech 
narušen mladšími hroby (H 71, H 75, H 126, H 133). 
Problematický je hrob H 94, který se nachází v prosto-
ru možného jihovýchodního vstupu do ohrady. Přímý 
stratigrafický vztah hrobové jámy se žlábkem nebyl evi-
dován, ale není vyloučeno, že recentní zásah u jihozá-
padní kratší strany hrobové jámy, který palisádový žlá-
bek Z03 zasáhl, mohl zlikvidovat i stratigrafický vztah 
hrobu H 93 se žlábkem Z03. Vzhledem k jeho pozici 
nelze vyloučit, že patří ke skupině hrobů překrývající 
palisádový žlábek. Na jihozápadní straně ohrazení evi-
dujeme kontakt mezi palisádovým žlábkem a hrobem 
H 122. Překryv hrobové jámy a žlábku však není v pů-
dorysu veliký, a není proto vyloučeno, že hrob pouze 
těsně přiléhal k ohrazení v době, kdy nadzemní část 
ohrady byla ještě funkční. Rekonstruovaný průběh 
žlábku dále na jihozápadní, severovýchodní a severo-
západní straně nám umožňuje hypoteticky uvažovat 
o vztahu s dalšími třemi hrobovými jámami, a to H 112 
na jihozápadě a hroby H 80 a H 82 na severní polo-
vině severovýchodní strany ohrazení. Hroby na seve-
rozápadní straně ohrady, stejně jako na té protilehlé, 
ji zřejmě respektovaly. Snad jen hroby H 84 a H 135 
mohly být ve vztahu k ohrazení, ale stále na hypotetic-
ké úrovni. Stejnou situaci máme i ve východním rohu, 
který se také nedochoval a kde snad hrob H 63,1 mohl 
žlábek porušit. Tento hrob svou Z-V orientací vyboču-
je ze skupiny okolních hrobů v těchto místech. Hroby 
této skupiny jsou bez nálezů, pokud nepočítáme nálezy 
získané z prosévání a proplavování výplně.

Do druhé skupiny náleží hroby ve stratigrafickém 
vztahu se sídlištními objekty. Jedná se o 21 hrobů, 

z nichž se 15 nachází mimo prostor vymezený palisádo-
vými žlábky (obr. 93). Z těchto patnácti vyčleněných 
hrobů je jen jeden překryt dalším hrobem (H 177), 
všechny ostatní hroby (H 53, H 55, H 66, H 78, H 79, 
H 161, H 165, H 177, H 178, H 180, H 187, H 190, 
H 194, H 196, H 199) pouze superponují sídlištní ob-
jekty (objekty č. 126, 130, 134, 137, 141, 142, 144, 162, 
163). Hroby, které jsou lokalizovany uvnitř žlábkem 
vymezené plochy (H 117, H 123, H 146, H 163), stra-
tigraficky překrývají pět sídlištních objektů (objekty č. 
137, 139, 141, 142, 161). Pouze v jediném případě jsou 
superponované objekty ještě ve vzájemném překryvu 
(objekty č. 141 a 142).

Největší skupinu tvoří vzájemně se porušující hroby 
(obr. 94). Nejčastěji evidujeme základní situaci, kdy je-
den hrob narušuje druhý. Vícenásobné či víceúrovňové 
superpozice hrobů jsme identifikovali na čtyřech mís-
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Obr. 92. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán 
s vyznačením polohy hrobů, které superponují palisádový 
žlábek. Legenda: A – hroby v superpozici, B – hroby hypoteticky 
superponující, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce ohrazení, 
G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná 
plocha. 

Fig. 92. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan 
with marked positions of graves in superposition with the 
palisade trench. Key: A – graves in superposition, B – graves 
hypothetically in superposition, E – other graves.
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Obr. 93. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán s vyznačením polohy hrobů ve stratigrafickém vztahu se sídlištními 
objekty. Legenda: A – hroby v superpozici, B – sídlištní objekty, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované 
ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná plocha. 

Fig. 93. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with marked positions of graves in stratigraphic relationship with 
settlement features. Key: A – graves in superposition, B – settlement features, E – other graves. 
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Obr. 94. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán s vyznačením polohy hrobů ve vzájemné superpozici. Legenda: 
A – hroby ve vzájemné superpozici, E – ostatní hroby, F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – 
prozkoumaná plocha. 

Fig. 94. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with marked positions of graves in superposition with one another. Key: 
A – graves in superposition with one another, E – other graves. 
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Obr. 95. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán s vyznačením vývoje pohřebiště na základě vertikálně stratigrafických 
vztahů. Legenda: 0 – bez stratigrafického vztahu, 1–5 stratigrafická úroveň (1 – stratigraficky nejmladší, 5 – stratigraficky nejstarší), 
B – sídlištní objekty, F – rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná plocha. 

Fig. 95. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Plan with marked development of the cemetetry based on vertical stratigraphic 
relationships. Key: 0 – without stratigraphic relationship, 1–5 stratigraphic level (1 – stratigraphically youngest, 5 – stratigraphically 
oldest), B – settlement features, F – reconstruction of enclosure, G – surviving enclosure, H – church foundations, I – excavated 
area. 
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tech. Dvojnásobná superpozice dětských hrobů H 144, 
H 159 a H 160 západně od lodi kostela je vzhledem 
k absenci nálezů v hrobech méně významná. Další více-
násobnou superpozici jsme zjistili jihozápadně od lodi 
v prodloužení její podélné osy. Jde o šest hrobů ve třech 
stratigrafických úrovních (H 116, H 157, H 156, H 184, 
H 185 a H 189). Chronologický přínos této skupiny je 
relativně malý, protože v hrobě H 116 se nacházel jen 
železný nůž a v hrobě H 157 drobná železná nákončí. 
Ostatní hroby nálezy neobsahovaly. Skupina hrobů se-
verně od apsidy kostela vytvářela nejsložitější vícená-
sobnou stratigrafii, kterou jsme na pohřebišti prozkou-
mali. Jedná se o pět úrovní hrobů (H 77, H 108, H 146, 
H 155, H 172, H 173 a H 175), z nichž jen v hrobech 
H 108 a H 155 byly nálezy. Jen jednou se vícenásobná 
superpozice nacházela mimo předpokládaný prostor 
ohrazení pohřebiště (H 134, H 139, H 171). Jednodu-
ché superpozice jsou rovnoměrně rozloženy na celé 
ploše pohřebiště. Skládky lidských kostí, které byly 
v řadě případů prozkoumány a označeny jako hroby, 
jsou dokladem déletrvajícího používání pohřebiště při 
udržování určitých prostorových a rituálních zvyklostí, 
které snad mohou souviset s významem místa pohřbu, 
případně s rodinnými svazky. Vzhledem k předpo-
kládanému významu některých míst v těsné blízkosti 
kostela není vyloučeno, že některé superpozice, pre-
zentované skládkami kostí, představují opakované po-
hřbívání do stejných jam (skládka H 74 a hroby H 87 
a H 88, skládky H 85 a H 148 a hrob H 154). Obdobná 
situace se jednou objevila i mimo areál vymezený pa-
lisádovým žlábkem, kdy hrob ženy H 52 narušil starší 
dětský hrob, který byl přesunut vedle H 121, případně 
z něj ve svrchní partii hrobu H 52 zůstalo několik kostí 
označených jako hrob H 57.

Kombinace různých typů stratigrafických vztahů se 
vyskytly ojediněle. Dvakrát v souvislosti s ohrazením 
areálu, kdy mladší hrob narušuje starší hrob a součas-
ně palisádový žlábek (H 59, H 71, Z01 a H 133, H 131, 
H 132, Z01). Jednou byl tento vztah rekonstruován 
na jihozápadní straně (H 112, H 109). V případě prv-
ní superpozice již starší hrob H 71 narušil palisádový 
žlábek. Ve druhém případě hrob H 133 narušil starší 
hrob H 132 a současně žlábek Z01.

Celkový vývoj pohřebiště na základě vertikálně stra-
tigrafických vztahů lze rekonstruovat následovně. Nej-
starší vrstvu zde tvoří sídlištní objekty. Základy kostela 
a palisádový žlábek hřbitovní ohrady jsou patně mlad-
ší, ale přímý stratigrafický vztah mezi nimi a sídlišt-
ními objekty zaznamenán nebyl. Na jejich vzájemný 
vztah usuzujeme pouze na základě rekonstruovaného 
průběhu žlábku v severovýchodním úseku, kde pali-
sáda hypoteticky přecházela přes sídlištní objekty č. 
141 a 142. Další chronologickou vrstvu lokality tvořily 
hroby uvnitř ohrady, které patří do stratigraficky star-
ší skupiny hrobů. Následují hroby, které tuto skupinu 

superponují, případně porušují již nefunkční ohrazení 
hřbitova (obr. 95). 

Ve srovnání se situací na pohřebišti okolo kostela 
v poloze Velmožský dvorec jsou u rotundy na předhra-
dí stratigrafické vztahy jednodušší. Dvě fáze opevnění 
velmožského dvorce, hřbitovní ohrada a tři fáze výstav-
by kostela generují mnohem rozmanitější kombinace 
několikanásobných superpozic, které ve spojení s bo-
hatou výbavou hrobů umožňují i bez využití radiokar-
bonového datování mnohem přesnější rekonstrukci 
chronologického vývoje pohřbívání (Dostál 1969, 1978). 

9.4 Chronologie podle sídlištní keramiky

Na pohřebišti v okolí druhého kostela na Pohansku 
jsme v několika případech zaregistrovali superpozici 
mezi hroby a objekty. Hroby vždy překrývaly sídlištní 
jámy. Uvedené zjištění sehrává důležitou roli v diskusi 
o počátcích pohřebiště a při jeho synchronizaci s jiný-
mi částmi sídlištní aglomerace na Pohansku. Datování 
vychází z logické premisy, že nálezy ze sídlištních ob-
jektů musí být starší než hroby, které leží nad nimi. 
Pro funerální aktivity na severovýchodním předhradí 
lze tímto způsobem stanovit terminus post quem. Sídlišt-
ních objektů porušených hroby bylo na lokalitě celkem 
jedenáct (objekty č. 126, 130, 134, 137, 139, 141, 142, 
144, 161, 162, 163). Jejich datování se zakládá přede-
vším na keramice. 

Na Pohansku se keramice věnuje dlouhodobá pozor-
nost, neboť zde tvoří nejpočetnější skupinu artefaktů, 
podobně jako i na jiných raně středověkých sídlištích. 
Během dlouhodobých systematických výzkumů se zde 
podařilo vypracovat detailní typologii, na jejímž zákla-
dě vznikl chronologický systém, podle něhož dělíme 
keramické nálezové celky z Pohanska do pěti skupin 
(Macháček 2001a, 2010, 112–207).

Základní chronologický předěl raně středověkého 
osídlení můžeme položit mezi předvelkomoravskou 
a velkomoravskou fázi. Časně slovanské a starohradišt-
ní osídlení z doby předcházející vzniku Velké Moravy 
již bylo vyčleněno B. Dostálem (Dostál 1982b, 1985). 
Obsahuje charakteristické nálezy keramiky pražského 
typu a nádoby středodunajské kulturní tradice. Ty lze 
dobře synchronizovat jak s urnami z žárového pohřebi-
ště, které bylo na Pohansku prozkoumáno, tak i s nále-
zy z dalších moravských lokalit (Macháček 2000). Vyzní-
vání celého předvelkomoravského horizontu můžeme 
klást někdy do druhé pol. 8. stol. (Dostál 1993a, 1994a; 
Macháček 2000, 36–37), příp. na počátek století násle-
dujícího.

Přesnější datování velkomoravských sídlištních ob-
jektů na základě keramiky je úkolem mnohem obtíž-
nějším (Dostál 1993b, 50). Abychom dosáhli požadova-
ných výsledků, musíme zpracovat velké soubory frag-
mentarizované keramiky (Dostál 1994b, 20). Vhodná 
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metodika, stejně jako základní typologicko-chronolo-
gické schéma vývoje keramiky, již byla pro Pohansko 
připravena. Vychází z principů multivariační statistiky 
(Macháček 2001a).

Aby bylo uvedenou metodiku možno aplikovat, musí 
nejdříve proběhnout formalizovaná deskripce kerami-
ky. Deskriptivní systém, který jsme navrhli pro popis 
keramiky z Pohanska, lze zařadit mezi „vyšší popisné 
soustavy s převahou ohodnocených znaků“ podle definice 
I. Pavlů (Pavlů 1978, 242). Ty jsou na rozdíl od velice 
komplikovaných a rozsáhlých primárních popisných 
systémů mnohem jednodušší. Vycházejí ze zkušenos-
ti, že potřebám archeologické deskripce stačí seznamy 
o několika desítkách znaků. Abychom mohli takový 
systém vytvořit, museli jsme při jeho tvorbě vycházet 
z předběžného modelu, kterým pro nás byla práce B. 
Dostála (Dostál 1975, 125–182, 1994a). Tento vstupní 
model byl následně testován a zdokonalován (Machá-
ček 2001a), přičemž byly postupně vyřazovány méně 
podstatné znaky. Výsledkem je jednoduchý a ověřený 
popisný systém vyššího řádu, s jehož pomocí lze roz-
sáhlé soubory efektivně zpracovávat (Macháček 2010, 
114–207).

Některé části deskriptivního systému jsou zúženy, 
např. popis keramické hmoty, což souvisí s jejím rela-
tivně stejnorodým charakterem (např. druhem ostři-
va), jiné jsou naopak rozšířeny, např. motivy ryté vý-
zdoby. Zcela bylo upuštěno od popisu celkového tvaru 
a druhu nádob. V keramice z Pohanska totiž v napros-
té většině (více než 99 %) převažují hrnce, které jsou 
z 80 % vejčité či soudkovité (Dostál 1975, 141–143).

V deskriptivním systému je jako strukturující enti-
ta chápán nálezový celek, tzn. obsah většinou zahlou-
beného archeologického objektu, tak jak byl vydělen 
autorem výzkumu. Základem deskripce je kvantifika-
ce keramiky shodných kvalit v nálezovém celku (např. 
kvantifikace určité kategorie fragmentů z nádob s urči-
tým typem okraje, které jsou zdobeny určitým druhem 
výzdoby a vyrobeny z určitého materiálu v konkrétním 
sídlištním objektu).

Jádrem bádání o relativní chronologii raně středověké-
ho osídlení na Pohansku je hledání formálních struktur, 
které extrahujeme z matice, v jejíchž řádcích jsou umís-
těny jednotlivé keramické nálezové celky ze sídlištních 
objektů (objekty) a ve sloupcích znaky keramiky (de-
skriptory). Pole matice obsahují procentuálně vyjádřené 
poměry mezi těmito znaky v konkrétních objektech. 
Vypočítané poměry jsou vztaženy k celkovému kvantu ke-
ramiky nesoucímu znaky dané kategorie (např. výzdoba, 
okraje, materiál) v nálezovém celku. Způsob kvantifikace 
keramiky, na kterém jsou založeny naše výpočty, souvisí 
s konkrétní kategorií deskriptorů. Vycházejíce z poznatků 
získaných při analýze postdepozičních procesů (Machá-
ček 2001a, 67–106) snažili jsme se vybrat takový druh 
kvantitativních dat, s jejichž pomocí bychom co nejvíce 

minimalizovali dopady postdepozičních procesů. Proto 
jsme v případě keramické hmoty pracovali s hmotností, 
výzdobu jsme kvantifikovali počtem fragmentů a znaky 
související s okrajem pomocí počtu jedinců (min. počet 
nádob) v nálezovém celku. Pracujeme pouze s těmi znaky, 
které nesou nejvýznamnější informace o charakteru ke-
ramiky a které jsou prokazatelně strukturující z hlediska 
našich otázek (Macháček 2001a, 168–194). Zpracovává-
ny jsou pouze reprezentativní soubory keramiky, které 
obsahují minimálně 100 fragmentů nebo 2000 gramů 
keramiky (Macháček 2010, 144). Těch bylo z prostoru 
pohřebiště na severovýchodním předhradí pět. Pochází 
z objektů č. 126, 130, 134, 137 a 142. S pomocí keramiky 
a statistických postupů můžeme proto datovat jen méně 
než polovinu objektů, které byly superponovány hroby. 
Abychom mohli provést smysluplné statistické vyhod-
nocení, musíme soubor nálezových celků s keramikou 
(objektů deskriptivní matice) výrazně rozšířit. Využijeme 
k tomu nálezů z blízkého prostoru tzv. Lesní školky, 
které byly statistickým způsobem zpracovány již dříve. 
Vznikne tak deskriptivní matice tvořená 114 řádky (ke-
ramické nálezové celky z jednotlivých sídlištních objektů 
Severovýchodního předhradí a tzv. Lesní školky) a 40 
sloupci (znaky keramiky/deskriptory) (text. tab. 22):

Znaky keramiky/deskriptory
Zkratka Popis

J keramika z jemné plavené hlíny
TUHA materiál s příměsí tuhy
V_ruce_slabe keramika vyráběná buď v ruce, či 

s využitím slabě formujícího obtáčení
Okr_A_H okraj zaoblený, vyrobený z hrubého ma-

teriálu
Okr_A_J okraj zaoblený, vyrobený z jemného ma-

teriálu
Okr_B1_J okraj prostě kuželovitě či válcovitě 

seříznutý, vyrobený z jemného materiálu
Okr_B1_H okraj prostě kuželovitě či válcovitě 

seříznutý, vyrobený z hrubého materiálu
Okr_B2 okraj kuželovitě či válcovitě seříznutý 

s vytaženou spodní hranou
Okr_B3 okraj kuželovitě či válcovitě seříznutý 

s vytaženou horní hranou
Okr_B4 okraj kuželovitě či válcovitě seříznutý 

s vytaženou spodní i horní hranou
Okr_B4profpl okraj kuželovitě či válcovitě seříznutý 

s vytaženou spodní i horní hranou a plas-
tickou středovou lištou

Okr_C okraj nálevkovitě seříznutý (různé modifi-
kace)

Okr_D1 okraj prostě vodorovně seříznutý
Okr_D2_4 okraj vodorovně seříznutý s vytaženou 

vnější či vnitřní hranou
Okr_E okraj prožlabený (různé modifikace)
Okr_G1 okraj zesílený a bohatě profilovaný
Okr_G2 okraj zesílený a seřezaný
Vyz_A1 hřeb. pás
Vyz_A2 hřeb. pásy vedle sebe
Vyz_B1 jedna hřeb. vlnice
Vyz_C3 hřeb. pás(y) mezi dvěma hřeb. vlnicemi
Vyz_C5 hřeb. pás(y) nad hřeb. vlnicemi
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Znaky keramiky/deskriptory
Zkratka Popis

Vyz_C7 hřeb. vlnice a (či) hřeb. pásy přes sebe
Vyz_D2 rýhy
Vyz_E1 vlnovka
Vyz_E2 vlnovky
Vyz_F1 vlnovka nad rýhami
Vyz_F4 kombinace vlnovek a rýh
Vyz_F5 blučinský motiv
Vyz_G hřeb. ornament s rýhami či vlnovkami
Hreb_vpich hřeb. vpichy (samostatně či v kombinaci 

s dalšími motivy)
Zasek záseky (samostatně či v kombinaci 

s dalšími motivy)
Vpich vpichy jednozubým nástrojem 

(samostatně či v kombinaci s dalšími mo-
tivy)

Plast_vyz_lista plastická lišta
Plast_vyz_
vyval_hrdlo

plastické vývalky na hrdle a v podhrdlí

Znacka_plast plastická značka na dně
Hrdlo_vyz umístění výzdoby na hrdle
HRVLD hřebenová vlnice starohradištního chara-

kteru
HRVLF hřebenová vlnice nepravidelná
HVVNHVHH_1 hřebenová vlnice nízká hustá

Textová tabulka 22. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Znaky sídlištní keramiky a jejich zkratky. Základní 
deskriptivní systém.

Aplikovanou statistickou metodou je již ověřená 
analýza hlavních komponent (PCA). Do této analýzy 
vstupuje výše popsaná deskriptivní matice. Nálezo-
vé keramické celky (objekty / archeologické entity) 
představují body v mnoharozměrném prostoru, jejichž 
poloha je daná znaky keramiky (deskriptory / arche-
ologickými kvalitami). Body nejsou většinou rozptýle-
ny všude rovnoměrně; vytvářejí určité struktury, např. 
jsou některým směrem rozptýleny ve větší délce než 
jiným. Studiem jejich rozložení lze zjistit vztahy mezi 
kvalitami, mezi objekty, objevit hlavní trendy existující 
v datech, a odhadnout, které deskriptory se na těchto 
trendech podílejí (Shennan 1988, 241–244, 261).

Praktický postup provádění výpočtu hlavních kom-
ponent a jejich interpretace velmi názorně i s příkla-
dy popisuje E. Neustupný (Neustupný 1993, 128–149, 
1997, 237–258). Na konci tohoto postupu vznikne ma-
tice faktorových koeficientů, které udávají, jak je určitý 
deskriptor typický pro daný faktor jako celek. Faktorů 
může být maximálně tolik, kolik je v deskriptivní ma-
tici deskriptorů. Pro další průběh analýzy však volíme 
počet faktorů menší. V tom nám pomáhají hodnoty 
tzv. vlastního čísla (Eigenvalue) jednotlivých faktorů.

Pro získání jednoznačného výsledku transformu-
jeme faktory tzv. rotací, v našem případě rotaci Va-
rimax. Výsledkem postupných transformací matice 
faktorových koeficientů je tzv. jednoduchá struktura, 

tzn. taková forma faktorové matice, ve které má kaž-
dý deskriptor velmi vysoký koeficient pouze vzhledem 
k jednomu faktoru, zatímco k ostatním faktorům má 
koeficient co nejbližší nule. Rotované faktory je mno-
hem snazší interpretovat. Faktorové koeficienty nabý-
vají hodnot od 1 do -1, přičemž deskriptory s vysokým 
kladným faktorovým koeficientem jsou pro daný fak-
tor vysoce typické, zatímco deskriptory s koeficientem 
okolo nuly jsou pro faktor nevýznamné. Deskriptory 
s vysokými zápornými hodnotami stojí v protikladu 
k deskriptorům s vysokými kladnými hodnotami a je 
pro ně typický jejich opak.

Jestliže chceme zjistit, jak je ten který faktor charak-
teristický pro každý z objektů původního deskriptiv-
ního systému, vypočítáme tzv. faktorové skóre, které 
tuto typičnost vyjadřuje. Čím vyšší je absolutní hod-
nota faktorového skóre, ať již kladného či záporného, 
tím typičtější je objekt pro kladnou či zápornou stranu 
faktoru (Neustupný 1997, 237–244).

Řešení, které jsme vypočítali na základě deskriptivní 
matice tvořené keramickými nálezovými celky z objek-
tů superponových hroby na pohřebišti u rotundy a ze 
sídlištních objektů v tzv. Lesní školce na Pohansku, se 
v zásadě neodlišuje od dosud známých výsledků (Ma-
cháček 2010, 150–156). Jeho základem jsou čtyři fakto-
ry, jejichž počet byl určen podle posledního výrazného 
poklesu mezi hodnotou vlastního čísla čtvrtého a pá-
tého faktoru, který je dobře patrný i na grafu vlast-
ních čísel (Neustupný 1997, 241). V tabulce faktorových 
koeficientů jsou pro větší přehlednost zobrazeny jen 
hodnoty větší než 0,1 (obr. 96, text. tab. 23).

Obr. 96. Břeclav – Pohansko. Keramika ze sídlištních objektů 
na Pohansku u Břeclavi, Lesní školka a Severovýchodní 
předhradí. Analýza hlavních komponent (PCA). Sutinový graf. 

Fig. 96. Břeclav – Pohansko. Pottery from settlement features 
at Pohansko near Břeclav – Forest Nursery and North-eastern 
suburb. Principal Component Analysis (PCA). Scree plot. 
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Rotated Component Matrixa

Component
1 2 3 4

V_ruce_slabe -0,90 -0,14
Okr_A_H -0,89
HRVLD -0,88 -0,15
Okr_B1_H 0,41 0,15 -0,39 0,32
Okr_B3 0,25 -0,25 0,11 0,17
Vyz_E2 0,24 -0,17 -0,16
Zasek 0,66
Hreb_vpich 0,66 0,10 -0,19
Plast_vyz_vyval_hrdlo 0,57 -0,18
Plast_vyz_lista 0,50 0,15
Vyz_E1 0,27 -0,46 0,11 -0,32
HVVNHVHH_1 0,45 -0,13 0,14
TUHA 0,12 0,44
Okr_G1 0,16 -0,36 0,11
Okr_D1 0,35
Vyz_F4 0,25 -0,33 -0,10
Vpich 0,14 0,23
Vyz_C3 -0,13 0,15
Vyz_C5 0,13 -0,11
J 0,76 0,21
Vyz_D2 0,22 0,62 0,10
Okr_B1_J 0,62 0,11
Okr_A_J 0,60
Okr_B4profpl 0,17 0,50
Vyz_A2 0,30 -0,38 0,11
Okr_B4 0,11 -0,29 0,14
Vyz_C7 0,25
Znacka_plast 0,10 0,22
Okr_B2 -0,22 0,55
Okr_E 0,20 -0,10 -0,53
Vyz_G 0,13 0,50
Vyz_A1 0,29 -0,11 -0,49
Vyz_B1 0,19 0,23 -0,37 -0,49
Okr_D2_4 0,17 0,33 -0,42
Okr_G2 0,17 0,40
Okr_C 0,14 -0,23 0,29 -0,39
HRVLF 0,23 0,38
Vyz_F1 0,13 0,38
Vyz_F5 0,33
Hrdlo_vyz 0,26 -0,12 0,33
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.

Textová tabulka 23. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí a Lesní školka. Tabulka faktorových koeficientů/zátěží 
(PCA). Keramické nálezové celky ze sídlištních objektů.

Faktor 1 je stejně jako ostatní faktory bipolární. Do-
minuje v něm však záporná strana, kde vystupují znaky 
jako výroba v ruce či s využitím pouze slabě formující-
ho obtáčení (V_ruce_slabe), okraj zaoblený, vyrobený 
z hrubého materiálu (Okr_A_H) a neuměle rytá hře-
benová vlnice starohradištního charakteru (HRVLD). 
Deskriptory stojící v opozici na kladné straně faktoru 
nemají tak vysoká faktorová skóre. Objevuje se zde 
okraj prostě kuželovitě či válcovitě seříznutý, vyrobený 
z hrubého materiálu (Okr_B1_H), některé výzdobné 

motivy ryté jednozubým nástrojem (Vyz_E1, Vyz_E2, 
Vyz _F4) a umístění výzdoby na hrdle (Hrdlo_vyz).

Vysoké kladné koeficienty k faktoru 2 má skupina 
znaků souvisejících s vhloubenou i plastickou výzdo-
bou. Jsou to záseky (Zasek), vpichy jednozubým nástro-
jem (Vpich), hřeb. vpichy (Hreb_vpich), plastická lišta 
(Plast_vyz_lista), plastické vývalky na hrdle a v podhr-
dlí (Plast_vyz_vyval_hrdlo) a nízká hustá hřebenová 
vlnice (HVVNHVHH_1). Tyto deskriptory doplňuje 
dále materiál s obsahem tuhy (TUHA) a některé dal-
ší znaky s nižším faktorovým koeficientem, jako např. 
okraj prostě kuželovitě či válcovitě seříznutý, vyrobe-
ný z hrubého materiálu (Okr_B1_H), či okraj kuželo-
vitě či válcovitě seříznutý s vytaženou spodní i horní 
hranou a plastickou středovou lištou (Okr_B4profpl). 
Na opačné záporné straně faktoru se objevují znaky 
jako výzdoba v podobě jednoduché vlnovky (Vyz_E1) 
a kombinace vlnovek a rýh (Vyz_F4), či okraj zesílený 
a bohatě profilovaný (Okr_G1) a okraj kuželovitě či 
válcovitě seříznutý s vytaženou spodní nebo horní hra-
nou (Okr _B3, Okr _B2).

Nejvyšší koeficienty faktoru 3 jsou kladné a souvisejí 
s následujícími deskriptory: jemný plavený keramický 
materiál (J), výzdoba v podobě rýh (Vyz_D2), okraj 
zaoblený, vyrobený z jemného materiálu (Okr_A_J), 
okraj prostě kuželovitě či válcovitě seříznutý, vyrobený 
z jemného materiálu (Okr_B1_J), a okraj kuželovitě či 
válcovitě seříznutý s vytaženou spodní i horní hranou 
a plastickou středovou lištou (Okr_B4PROF). V menší 
míře souvisejí s kladnou stranou faktoru 1 i znaky jako 
okraj vodorovně seříznutý s vytaženou vnější či vnitř-
ní hranou (Okr_D2_4), okraj nálevkovitě seříznutý 
(Okr_C), hřeb. vlnice či hřeb. pásy přes sebe (Vyz_C7) 
a plastická značka na dně (Znacka_plast). V protikladu 
k těmto deskriptorům stojí deskriptory se zápornými 
koeficienty. Je to především okraj prostě kuželovitě 
či válcovitě seříznutý, vyrobený z hrubého materiálu 
(Okr_B1_H), jedna hřeb. vlnice (Vyz_B1), hřeb. pásy 
vedle sebe (Vyz_A2), okraj kuželovitě či válcovitě se-
říznutý s vytaženou spodní i horní hranou (Okr_B4) 
a hřebenová vlnice nepravidelná (HRVLF).

Faktor 4 je výrazně bipolární. Na jeho záporné stra-
ně stojí tyto znaky: okraj prožlabený (Okr_E), vodo-
rovně seříznutý s vytaženou vnější či vnitřní hranou 
(Okr_D2_4) a okraj nálevkovitě seříznutý (Okr_C), 
dále i výzdoba v podobě jednoho hřebenového pásu 
(Vyz_A1), jedné hřebenové vlnice (Vyz_B1) či jedné vl-
novky (Vyz_E1). Stejně silnou strukturu vytváří na zá-
porné straně faktoru kombinace znaků: okraj kuželo-
vitě či válcovitě seříznutý s vytaženou spodní hranou 
(Okr_B2), zesílený a seřezaný (Okr_G2) a prostě kuže-
lovitě či válcovitě seříznutý, vyrobený z hrubého mate-
riálu (Okr_B1_H), dále hřebenový ornament s rýhami 
či vlnovkami (Vyz_G), vlnovka nad rýhami (Vyz_F1), 
klasický blučinský motiv (Vyz_F5) a umístění výzdoby 
na hrdle (Hrdlo_vyz).
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Formální struktury, existující v datech, byly již dříve 
validovány a převážně interpretovány jako chronologické 
horizonty (Macháček 2010, 154–185). Definovali jsme pět 
základních skupin, k nimž podle hodnot faktorových 
skóre přiřazujeme jednotlivé nálezové celky s kerami-
kou. K chronologické skupině 1 patří objekty, které 
mají hodnoty faktorového skóre prvního faktoru <= –4. 
K chronologické skupině 2 náleží celky mající skóre 
faktoru 4 >= 0,2 a k chronologické skupině 3 celky se 
skóre faktoru 4 <= –0,2. Skupina 4 je definovaná vzta-
hem objektů k faktoru 3. Objekty, které řadíme k této 
skupině, mají skóre faktoru 3 >= 0,9. Do poslední, páté 
chronologické skupiny patří objekty s faktorovým skóre 
faktoru 2 >= 1 (Macháček 2010, 182) (obr. 97, 98). 

Číselná řada použitá pro označení chronologických 
skupin byla volena tak, aby starší skupiny nesly nižší 
pořadové číslo než skupiny mladší. Chronologická 
skupina 1 spadá ještě do období před vznikem Velké 
Moravy – tedy časně slovanské či starohradištní perio-
dy. Do skupiny 2 patří celky s nálezy z počátku vývoje 

velkomoravské keramiky na Pohansku. Skupina 3 je 
tvořena objekty s keramikou z vrcholné velkomoravské 
fáze a skupina 5 objekty ze samého závěru velkomorav-
ského vývoje na Pohansku. Na této ose je částečně pro-
blematická pouze pozice skupiny 4. V tomto případě 
se jedná o strukturu, kterou nelze na základě validace 
považovat za primárně chronologickou a je v zásadě 
současná se skupinou 3 (Macháček 2010, 179–207).

Podle hodnot svých faktorových skóre byly všechny 
datovatelné objekty ze severovýchodního předhradí 
zařazeny buď do první, či třetí chronologické skupiny 
– tedy fáze časně slovanské (SVP_126; obr. 99) či vr-
cholně velkomoravské (SVP_130, SVP_134, SVP_137, 
SVP_142; obr. 100–103, 104:6, 105). 

S únosnou mírou nejistoty můžeme datovat i někte-
ré další objekty, u nichž malý počet nalezených střepů 
neumožnil aplikaci statistických metod. Obsahovaly 
však natolik charakteristickou keramiku, že i je může-
me přiřadit s vysokou pravděpodobností k jednotlivým 
chronologickým skupinám. Objekt SVP_139 bezespo-

Obr. 97. Břeclav – Pohansko. Keramika ze sídlištních objektů na Pohansku u Břeclavi, Lesní školka a Severovýchodní předhradí. 
Analýza hlavních komponent (PCA). Graf faktorových skóre podle sídlištních objektů. Chronologické skupiny 1–5. 

Fig. 97. Břeclav – Pohansko. Pottery from settlement features at Pohansko near Břeclav – Forest Nursery and North-eastern 
suburb. Principal Component Analysis (PCA). Scatter plot of factor scores by settlement features. Chronological groups 1–5. 
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ru patří do chronologické skupiny 1, neboť obsahuje 
v ruce vyráběnou keramiku pražského typu a několik 
fragmentů s hřebenovou výzdobou (obr. 104:1–3). Ob-
jekt SVP_141 je velkomoravského stáří, přesnější urče-
ní však není možné (obr. 104:4–5).

K jednotlivým chronologickým skupinám byla již 
dříve s pomocí širších analogií a dendrochronologic-
kých analýz přiřazena absolutní data (Macháček 2010, 
201–207). Zatímco první skupina spadá do širokého 
období od 6. do 8./9. stol., je třetí skupina datována 
do úzkého intervalu mezi poslední čtvrtinou 9. stol. 
a počátkem 10. století. Keramika tzv. mikulčického 
okruhu s prožlabenými okraji, která je vůdčím ty-
pem třetí skupiny, se podobně datuje i v sousedních 
Mikulčicích (Mazuch 2013, 102). Uvedená zjištění jsou 
významná při posuzování funerálních aktivit v okolí 
rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska. Ty 
nemohou být starší než uvedené období. Probíhaly zde 

tedy buď na konci 9. stol. či v průběhu století následu-
jícího. 

Z hlediska synchronizace s ostatními úseky Pohan-
ska hraje klíčovou roli především tzv. velmožský dvo-
rec s prvním kostelem. Zde byly s pomocí keramiky 
datovány dva klíčové nálezové celky z objektů 20/VD 
a 116/VD (Macháček 2010, 154–160). Ty se nacházely 
ve významném stratigrafickém vztahu k palisádovým 
žlabům z ohrazení dvorce. Mladší velkomoravská kera-
mika třetí chronologické skupiny, známá z objektů su-
perponovaných hroby na pohřebišti severovýchodního 
předhradí, se nachází i v zemnici 20/VD, která sama 
porušovala žlábek z mladší fáze ohrazení velmožského 
dvorce. Naopak starší velkomoravskou keramiku z ob-
jektu 116/VD, který byl tímto žlábkem porušen, z do-
sud datovaných objektů v okolí rotundy na předhradí 
neznáme. Znamená to, že v okolí rotundy se pohřbíva-
lo v době, kdy ohrazení velmožského dvorce ztratilo 

Obr. 98. Břeclav – Pohansko. Keramika ze sídlištních objektů na Pohansku u Břeclavi, Lesní školka a Severovýchodní předhradí. 
Analýza hlavních komponent (PCA). Graf faktorových skóre podle sídlištních objektů. Chronologické skupiny 1–5.

Fig. 98. Břeclav – Pohansko. Pottery from settlement features at Pohansko near Břeclav – Forest Nursery and North-eastern 
suburb. Principal component analysis (PCA). Scatter plot of factor scores by settlement features. Chronological groups 1–5. 



158

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

1

3

8

O 126 0 5 cm

2

4

5

6 7 9

Obr. 99. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 126. 

Fig. 99. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
feature 126. 
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Obr. 100. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 130, 134. 

Fig. 100. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
features 130, 134. 
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Obr. 101. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 134. 

Fig. 101. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
feature 134. 
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Obr. 102. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 134, 137. 

Fig. 102. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
features 134, 137. 



162

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Obr. 103. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 137.

Fig. 103. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the area of the church 
cemetery – feature 137. 
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Obr. 104. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 139, 141, 142. 

Fig. 104. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
features 139, 141, 142. 
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Obr. 105. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Keramika ze sídlištních objektů, které byly v prostoru kostelního 
pohřebiště porušeny hrobem – obj. 142. 

Fig. 105. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Pottery from settlement features cut by a grave in the church cemetery area – 
feature 142. 
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svoji funkci. Nelze však zcela vyloučit, že funerální akti-
vity zde započaly o něco dříve, neboť podle B. Dostála 
prožlabené a jiné „progresivní“ formy okrajů souvisely 
již s mladší fází velmožského dvorce (Dostál 1975, 170). 
Keramika chronologické skupiny 3 tak mohla obíhat 
jak v době, kdy velmožský dvorec ještě plnil svoji funk-
ci, tak i nějaký čas po zániku jeho palisády. Je to zá-
roveň období největšího sídelního boomu na Pohan-
sku, kam spadá většina datovaných sídlištních objektů 
z řemeslnického areálu v Lesní školce (Macháček 2010, 
200, 433–436) i Jižního předhradí (Pokorná 2011, 98), 
a následujícího úpadku.

Shrneme-li poznatky vyplývající ze zpracování sídlišt-
ní keramiky severovýchodního předhradí, pak může-
me konstatovat, že pohřebiště z okolí rotundy existo-
valo v samotném závěru velkomoravského Pohanska 
s pravděpodobným přesahem do období povelkomo-
ravského. Mohlo být současné s poslední fází velmož-
ského dvorce, existovalo však i po zániku jeho palisády, 
ostatně stejně jako pohřebiště u prvního kostela, jehož 
hroby ve vícero případech mladší palisádový žlábek 
velmožského dvorce překryly (Dostál 1975, 243, 247, 
1994b, 116–117). 

9.5 Chorologie pohřebiště

Prostorová distribuce chronologicky citlivých nálezů 
na pohřebišti okolo druhého kostela nevykazuje prů-
kazné doklady plošného vývoje. Pro následující úvahy 
o horizontálně stratigrafickém vývoji pohřebiště je pro-
to klíčový prostorový vztah mezi hroby na jedné straně 
a kostelem, resp. ohrazením hřbitova, na straně druhé. 
Opomenout nelze ani vzájemné superpozice hrobů, 
a tedy stratigrafii vertikální. 

Modelování horizontálního vývoje pohřbívání je za-
loženo na předpokladu, že nejdříve byl postaven kos-
tel, uvnitř kostela a okolo něho se začalo následně po-
hřbívat. Funerální aktivity probíhaly zpočátku v rámci 
ohrazení hřbitova. V další fázi bylo ohrazení porušeno 
a pohřbívání pokračovalo dále do okolí.

Pokud připustíme, že kostel postavila sociálně výše 
postavená osoba či rodina, a ta si nárokovala symbolicky 
nejdůležitější místa, potom byly jako první zahloubeny 
hroby v lodi kostela a jižně od něj. Je dokonce možné, 
že kostel byl přímo vybudován jako pohřební kaple či 
memoria. Jedním z prvních pohřbených by potom mu-
sel být některý z dospělých v lodi. Tento závěr ovšem 
nelze na základě terénních pozorování ani potvrdit, ani 
vyvrátit. Vychází pouze z hypotetického modelu. 

Předpokládáme, že současně se začalo pohřbívat 
uvnitř ohrady jihozápadně od kostela, kde bychom 
mohli očekávat jedince z těch skupin či rodin, kte-
ré byly úzce provázány s osobou zakladatele chrá-
mu. Tomu by nasvědčovaly převažující mužské hroby 

v těchto místech – snad družiníků velmože. Tyto pod-
skupiny vykazují v orientaci hrobů pravidelnost, kte-
rou bychom mohli interpretovat jako projev organizo-
vaného pohřbívání. 

Další současnou podskupinou jsou hroby severně a se-
verovýchodně od kostela, které však už vykazují jednak 
odchylky od hlavní orientace a také se nacházejí na méně 
významném místě, ovšem stále v blízkosti kostela. 

Prostor uvnitř hřbitovní ohrady byl asi zaplněn po-
měrně rychle, protože hrob H 105 v jejím nejzazším 
rohu je podle radiokarbonového datování stejně starý 
jaké hroby v těsné blízkosti kostela. Význam a hlavně 
přesnost radiokarbonové metody však nelze v tomto 
případě přeceňovat. Archeologické nálezy totiž přece 
jenom ukazují určitý časový posun mezi hroby z těs-
né blízkosti kostela a okraje ohrazené plochy (srovnej 
např. hrob H 105 s hrobem H 143).

Do první fáze pohřebiště jsou řazeny i ty hroby, kte-
ré se nacházejí po obou vnějších stranách severozápad-
ní a jihovýchodní stěny ohrazení. Jejich zařazení je však 
diskutabilní a nelze vyloučit jejich příslušnost až do ná-
sledující vývojové fáze. Zejména jde o severní skupin-
ku hrobů, která je od hrobů nacházejících se severně 
od lodi kostela oddělena výraznou mezerou.

Další vývoj pohřbívání se po vyplnění ohrazeného 
prostoru v terénu projevil narušením palisádového 
žlábku, především na severovýchodní a jihozápadní 
straně hřbitova. Do druhé fáze jsme zařadili i stratigra-
ficky mladší hroby, přestože se některé nachází i v blíz-
kosti kostela.

Závěrečnou fázi pohřbívání reprezentují hroby v se-
verní části pohřebiště orientované většinou Z-V. Tyto 
hroby nejsou stratigraficky porušeny hroby první nebo 
druhé fáze. Na nejsevernějším okraji nekropole se na-
chází hrob adultního jedince (H 136), který byl pomocí 
radiokarbonové metody datován do poloviny 10. stole-
tí. Tak je severní skupina pevně ukotvena i z hlediska 
absolutně chronologického.

Poslední skupinu, kterou ale nespojujeme přímo 
s vývojem kostelního hřbitova, tvoří hroby lokalizované 
na jižním okraji prozkoumané plochy. Z prostorového 
hlediska je nemůžeme jednoznačně připojit k ostat-
ním hrobům. Některé z hrobů byly překryty destrukcí 
nadzemního domu (H 97, H 192, H 197).

Zatímco hroby první i druhé fáze prostorově souvi-
sejí s kostelem, jsou hroby nejmladší, severní skupiny 
izolované. Jejich prostorovou výjimečnost i odlišnost 
v orientaci hrobových jam spojujeme se závěrem po-
hřbívání na lokalitě. Podobný jev byl sledován i v pří-
padě stejně orientovaných hrobů na pohřebišti okolo 
prvního kostela.

Výše představenou horizontální stratigrafii lze chá-
pat pouze jako projev určité obecné tendence. Úzce 
souvisí s členěním pohřebiště do skupin, které byly 
definovány v kapitole Prostorová struktura pohřebiště. 
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Vzhledem k relativně krátké existenci celého pohřebi-
ště a možnému paralelnímu pohřbívání v jednotlivých 
skupinách by detailnější dělení bylo zbytečně kompli-
kované a těžko odůvodnitelné.

9.6  Radiokarbonové datování koster 
z pohřebiště

První radiokarbonové datování hrobů z pohřebiště 
okolo druhého kostela a dalších hrobů z prostoru síd-
liště bylo provedeno z důvodu upřesnění stáří kostro-
vého hrobu H 206, objeveného v roce 2013. Hrob se 
nacházel již mimo prostor pohřebiště v neurčitém 
stratigrafickém vztahu s nárožím palisádového žláb-
ku. Zvláštností byla orientace a poloha pohřbeného, 
kdy hlava směřovala k jihovýchodu a mrtvý byl uložen 
na levém boku ve skrčené poloze. Vzhledem k čas-
tému výskytu keramiky kultury s lineární keramikou 

jsme chtěli vyloučit možnost, že by kostra, pro raný 
středověk v atypické poloze, patřila do neolitu. Pro-
to byly dva vzorky kostry zaslány do radiokarbonové 
laboratoře v Poznani. Současně byly zaslány i dva vzor-
ky z hrobu H 105 z pohřebiště, který se svým atypic-
kým inventářem jevil jako pozdní. Analýza vročila oba 
hroby do raně středověkého období, přičemž přinesla 
poměrně zajímavé upřesnění jejich datace. Přistoupili 
jsme proto k analýze dalších hrobů – zejména těch, 
které byly zajímavé z hlediska své polohy na pohřebiš-
ti, resp. nálezů. Postupně byly datovány hroby H 105, 
H 117, H 136, H 143, H 153 a H 154 (obr. 106). Všech-
ny analýzy byly provedeny v radiokarbonové laborato-
ři v Poznani (Poznan Radiocarbon Laboratory, Adam 
Mickiewicz University in Poznań).

Zpracované vzorky měly hodnotu kolagenu vyšší než 
1 %, což je v literatuře považováno za bezpečnou hra-
nici k zajištění kvalitního datování (van Klinken 1999). 
Dalším důležitým ukazatelem dobře zachované kosti 
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Obr. 106. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. A) Chorologie pohřebiště; B) Vyobrazení hrobů analyzovaných 
radiokarbonovou metodou a jejich pravděpodobné chronologické zařazení na základě kalibrace provedené pomocí programu 
OxCal. Legenda: 1–3 – vývojové skupiny pohřebiště, N – hroby nesouvisející přímo s vývojem pohřebiště, E – ostatní hroby, F – 
rekonstrukce ohrazení, G – dochované ohrazení, H – základy kostela, I – prozkoumaná plocha.

Fig. 106. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. A) Cemetery chorology; B) Graves analysed with the radiocarbon method 
and their assumed chronological classification based on calibration carried out using the OxCal program. Key: 1–3 –  cemetery 
development groups, N – graves not directly related to cemetery development, E – other graves, F – enclosure reconstruction, G – 
enclosure relics, H – church foundations, I – excavated area.
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je poměr uhlíku a dusíku, který by se měl pohybovat 
v hodnotách mezi 2,9–3,6 (DeNiro 1985).

Bohužel podle kalibrační křivky došlo právě v 9. 
století k pomalému poklesu aktivity C14, s rychlostí 
přibližně srovnatelnou s poločasem rozpadu, které se 
na křivce projevuje jako tzv. plató (obr. 107 – plató 
vyznačeno černým obdélníkem). V tomto období ne-
lze efektivně zúžit výsledný interval datování (Nývlto-
vá-Fišáková 2012, 94; Světlík – Dreslerová – Tomášková 
2009), pracovat tak lze pouze s celým 9. stoletím (Barta 
– Bóna – Keleši 2015, 698). Zmíněné plató končí naštěs-

tí těsně před rokem 900, takže konec 9. stol. a celé 10. 
stol. je možné již kalibrovat s mnohem větší přesností.

Z každé jednotlivé kostry vždy byly analyzovány dva 
vzorky. V textové tabulce 24 uvádíme nekalibrovaná 
data BP (radiokarbonové roky před rokem 1950) i data 
v kalibrovaném rozsahu AD s pravděpodobností 2 sigma 
(95,4 %). Kalibrace byla provedena pomocí programu 
OxCal (v 4.2 Web interface build number: 96 Bronk 
Ramsey – Lee 2013), při použití kalibrační křivky InCal13 
(Reimer et al. 2013). Funkcí R_COMBINE byly srovnávány 
vzorky z jednoho hrobu, funkcí SUM potom zpracovány 
všechny kombinované vzorky z pohřebiště.

Hrob Lab. 
Code

Age 
BP

N C coll AD (95,4 %) – 
OxCal – IntCal13

H 105_1 Poz-
67984

1180 
±30

1,2 6,1 3,8 730–736 (0,7 %), 
769–901 

(87,5 %), 921–951 
(7,2 %)

H 105_2 Poz-
67985

1115 
±30

2,1 7,9 6,3 779–789 (1,2 %), 
869–1013 
(94,2 %)

H 136_1 Poz-
76104

1055 
±30

1,1 5,2 2 898–924 
(11,5 %), 944–
1025 (83,9 %)

H 136_2 Poz-
76105

1080 
±30

0,4 2,5 2,3 894–930 
(27,2 %), 938–
1018 (68,2 %)

H 153_1 Poz-
76106

1140 
±30

1,7 6,4 10 777–793 (5,5 %), 
802–848 

(11,3 %), 855–981 
(78,6 %)

H 153_2 Poz-
76107

1110 
±30

3,9 10,3 7,2 879–1013 
(95,4 %)

H 154_1 Poz-
76108

1170 
±30

3,5 9,1 8,7 771–903 
(80,8 %), 918–

965 (14,6 %)
H 154_2 Poz-

76109
1090 
±30

1,2 5,2 6,7 892–1014 
(95,4 %)

H 143_1 Poz-
79824

1140 
±30

2,3 8,1 4,2 777–793 (5,5 %), 
802–848 

(11,3 %), 855–981 
(78,6 %)

H 143_2 Poz-
79825

1160 
±30

2,7 9,4 3,3 773–906 
(71,8 %), 916–

968 (23,6 %)
H 117_2 Poz-

79826
1145 
±30

1 5,8 9,7 776–794 (7,0 %), 
800–975 
(88,4 %)

H 117_1 Poz-
79827

1070 
±30

1,9 8 8,7 895–928 
(20,9 %), 940–
1021 (74,5 %)

Textová tabulka 24. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Radiokarbonové datování koster. Nekalibrovaná 
data BP (radiokarbonové roky před rokem 1950) i data 
v kalibrovaném rozsahu AD s pravděpodobností 2 sigma 
(95,4 %).

Pokud vycházíme z rozšířeného 95,4 % intervalu 
nejistoty, pak byli na stanovené hladině pravděpodob-
nosti zemřelí pohřbeni v intervalu od konce 8. století 
do konce první čtvrtiny 11. století (obr. 108). V přípa-
dě nejstarších hrobů, podle radiokarbonového datová-
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Obr. 108. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Sumární křivka ze všech 
měření.

Fig. 108. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating of skeletons. Summary curve from all 
measurements. 

Obr. 107. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Kalibrační křivka s vyznačeným plató. 

Fig. 107. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Calibration curve with the plateau marked.



168

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

ní, je použitá hladina pravděpodobnosti příliš široká. 
Nižší hladina pravděpodobnosti (68,2 %) sice zužuje 
interval odhadu, přesto jsou nejstarší hroby vlivem 
plató kalibrační křivky řazeny již od konce 8. století. 
Vzhledem k celkovému chronologickému vývoji a kon-
textu lokality jsou však věrohodnější ty navrhované 
intervaly, které odpovídají konci 9. stol. až první po-
lovině 10. století. Kolísání kalibrační křivky umožňuje 

alternativní datování koster. První varianta předpoklá-
dá počátek pohřbívání v poslední čtvrtině 9. století 
a konec nejpozději v závěru první čtvrtiny 10. století. 
Druhá varianta pak klade počátek pohřbívání podle 
analyzovaných hrobů nejdříve na konec první čtvrti-
ny 10. století a závěr pohřbívání nejdříve na počátek 
poslední čtvrtiny 10. století, či až do první čtvrtiny 11. 
století. Vždy však musíme uvažovat i o variantě, že sku-

Obr. 110. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 105. 

Fig. 110. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 105.

Obr. 111. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 117. 

Fig. 111. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 117. 

Obr. 109. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Radiokarbonové datování koster. Kombinované křivky hrobů seřazeny 
podle stáří.

Fig. 109. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. The skeletons radiocarbon dating. Combined curve graves sorted by age.
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tečná doba, kdy jedinec zemřel, se může nacházet mezi 
definovanými intervaly. Obě dvě varianty zachovávají 
jen s malými obměnami vzájemné relativní stáří koster.

I přes výše uvedené nejednoznačnosti vyplývající z li-
mitů radiokarbonové metody jsou získané výsledky pří-
nosné pro poznání chronologie analyzovaných hrobů. 
Srovnání kombinovaných výstupů ukazuje (obr. 109), 
že jako nejstarší je zařazena bohatá žena z hrobu H 143 
(obr. 113), která na nižší hladině pravděpodobnosti 
(68,2 %) mohla zemřít nejpravděpodobněji v intervalu 
let 870–903 (27,0 %) nebo 918–965 (35,5 %). Kostra 
z hrobu H 105 (obr. 110) má obdobné chronologické 
intervaly 875–903 (25,1 %) a 918–965 (39,0 %). Mrtvá 
v hrobě H 154 (obr. 115) mohla být pohřbena nejdřív 
mezi léty 890–903 (14,6 %), nebo mezi lety 918–966 

(53,6 %). Téměř identické intervaly pocházejí z hrobu 
H 153 z interiéru rotundy (obr. 114). Starý muž mohl 
zemřít v rozpětí let 893–904 (12,8 %) nebo 917–967 
(55,4 %). Později byl pohřben nebožtík z hrobu H 117 
(obr. 111), a to buď mezi roky 898–925 (32,7 %) nebo 
944–974 (35,5 %). Nejmladším, respektive posledním 
zemřelým ze skupiny analyzovaných koster je žena 
z okrajového hrobu H 136 (obr. 112), která při 68,2 % 
hladině pravděpodobnosti mohla zemřít v intervalu 
mezi roky 970–1016. Vzhledem ke kompaktnímu vý-
sledku můžeme v tomto případě použít i vyšší hladinu 
pravděpodobnosti (95,4 %). Podle této varianty žena 
zemřela buď mezi léty 899–923, nebo mnohem prav-
děpodobněji v rozpětí let 947–1020.

Obr. 114. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 153. 

Fig. 114. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 153.  

Obr. 115. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 154. 

Fig. 115. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 154. 

Obr. 113. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 143. 

Fig. 113. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 143. 

Obr. 112. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Radiokarbonové datování koster. Kombinované datum pro hrob 
H 136. 

Fig. 112. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. 
Radiocarbon dating. Combined date for grave H 136.
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10.  PROSTOROVÁ STRUKTURA 
POHŘEBIŠTĚ. VZTAH HROBŮ 
A KOSTELA

Při vyhodnocování prostorového uspořádání kostelní-
ho hřbitova na severovýchodním předhradí Pohanska 
budeme postupovat podle metodiky, kterou vypraco-
val na anglosaské lokalitě Raunds Furnells archeolog 
Andy Boddington. Podle něj je nutné sledovat na plá-
nu lokality několik klíčových charakteristik. Těmi jsou: 
1) rozmístění hrobů a jejich prostorové relace ke kos-
telu, 2) výskyt superpozic hrobů v různých částech 
nekropole, 3) pravidelné prostorové struktury, jakými 
jsou např. řady, které mohou být rovné, zahnuté; dob-
ře i špatně definované; oddělené mezerami, či jinak 
přerušené (Boddington 1996, 53). K uvedeným para-
metrům lze doplnit i 4) orientaci hrobů ke světovým 
stranám a 5) vztah mezi hroby a ohrazením pohřebiště.

S pomocí uvedených parametrů členíme pohřebiš-
tě u rotundy na Pohansku do 20 skupin, označených 
písmeny A až U (obr. 116, text. tab. 25). Při jejich vy-
hledávání jsme nevyužili žádných formalizovaných či 
automatizovaných postupů, neboť skupiny jsou značně 
heterogenní a nevytváří jednoduché struktury, které 
lze běžnými exploratorními metodami identifikovat. 
Museli jsme vystačit s vizuální evaluací plánů pohřebi-
ště, přičemž naši práci významným způsobem zefektiv-
nilo použití geografických informačních systémů (GIS 
– ArcMap).

V následujícím textu jednotlivé skupiny charakteri-
zujeme z hlediska jejich prostorových vztahů ke kostelu 
(vzdálenost od středu kostela, poloha), orientace po-
dle světových stran, velikosti a hloubky hrobových jam 
u adolescentů a dospělých, dále podle tělesné výšky 
dospělých jedinců, konstrukce hrobů, počtu, pohlaví 
a věku zemřelých a v neposlední řadě i podle jejich 
hrobové výbavy. Tyto znaky poslouží nejen pro valida-
ci definovaných skupin, ale především přispějí k jejich 
pozdější intepretaci v kategoriích živé kultury. Využi-
jeme kontingenčních tabulek a kvantifikace výskytu 
konkrétních jevů ve skupinách, deskripční statistiku 
(průměr, medián či maximální a minimální hodnota) 
i některé grafy (krabicový graf/boxplot) (text. tab. 26–
44, obr. 137–140).

10.1 Skupina A

Hroby, které jsme zařadili do skupiny A (obr. 117), 
patří bezesporu k nejdůležitějším na celém pohřebišti. 
Vyplývá to především z faktu, že se nacházejí v interié-
ru kostela. Jedná se o pět jedinců – dva muži, dvě děti 
a jeden adolescent. Nebyla zde pochována žádná žena, 
a z tohoto důvodu je podíl mužských hrobů v této sku-
pině nejvyšší na celém pohřebišti. Rozmístění hrobů 
definovala hlavní podélná osa kostela, procházející ap-
sidou a středem lodi. Hroby leží buď přímo na podélné 
ose (H 153) nebo paralelně vedle ní. Z hlavní osy pře-
bírají i svoji orientaci: kostry leží v JZ–SV směru s leb-
kou na JZ a s pohledem (resp. s obličejem) zemřelých 
směřujícím do apsidy kostela. Hroby obou dospělých 
mužů (H 153 a H 166) jsou lokalizovány poblíž před-
pokládaného vstupu do kostela, zatímco dva nedospělí 
jedinci (H 140 a H 176) lemují průchod z lodi do ap-
sidy. Dětský hrob H 167, z něhož se zachoval pouze 
fragment lebky, se nacházel v superpozici nad hrobem 
H 166. Jeho primární poloha je však nejasná. Velikost 
i hloubka hrobových jam je v rámci pohřebiště nad-
průměrná. V rotundě byl pohřben i nejvyšší muž z celé 
místní populace. Tři hroby vykazují stopy kamenných 
či dřevěných konstrukcí. Nejzajímavější úpravu jámy 
evidujeme u hrobu H 153, který se nacházel v prestiž-
ní poloze na hlavní ose kostela (k výkladu této polohy 
viz dále). Hrob je výjimečný svým trapezovitým tvarem 
a je navíc doplněný pečlivou kamennou úpravou stěn 
v podobě nízké nasucho kladené zídky, tvořené dvěma 
řadami kamenů nad sebou. Z hlediska milodarů není 
skupina A nejbohatší. Evidujeme pouze jeden stříbr-
ný šperk a dva nože. K exkluzivním předmětům však 
patří bronzová zdobená rukojeť neznámé funkce, jejíž 
analogie známe z nejvýznamnějších velkomoravských 
nekropolí (Macháček 2015a).

10.2 Skupina B

Skupin B je lokalizována v těsné blízkosti jižní strany 
kostela (obr. 118), která bývá na kostelních pohřebiš-
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Obr. 116. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Plán pohřebiště se všemi identifikovanými skupinami hrobů (A – U). 

Fig. 116. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Cemetery plan with all the identified grave groups (A – U).
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tích obecně považována za nejprestižnější (Eibl 2005, 
234). Na jižní straně kostela pohřbívala v raném středo-
věku společenská elita, jak ukazuje příklad rezidence 
obodritských knížat ve Starigardu (Gabriel 1988, 61–65; 
Gabriel – Kempke 2011, 14–17) či poloha nejvýznamněj-
ších hrobů na pohřebišti u 6. kostela Mikulčicích (Pou-
lík 1963, 144; Profantová 2003, 93). Na anglosaském 
hřbitově v Raunds Furnells byla tato zóna vyhrazena 
především mužům (Boddington 1996, 55–57).

Hroby skupiny B jsou vzdáleny od středu kostela v prů-
měru jen 5,2 m, což je v rámci pohřebiště nejmenší 
hodnota, odhlédneme-li od hrobů z interiéru svatostán-
ku. V této části hřbitova bylo pochováno 16 jedinců, 
přičemž mezi dospělými převažovali muži (25 %) nad 
ženami (13 %). Dva nejvýznamnější hroby však patřily 
nadprůměrně vysokým ženám. Jednoznačně dominuje 
hrob H 154, v němž sice chyběly milodary, ale jeho jáma 
je zdaleka největší a nejhlubší na celé nekropoli (objem: 
4,73 m3, hloubka: 1,23 m). Přiléhá z jižní strany těsně 
k lodi kostela. Ukazuje, že velikost hrobu determinoval 
spíše sociální status zemřelého než jeho genderová role. 
Druhý ženský hrob H 143 sice není tak velký, zato je 
s třemi páry stříbrných náušnic a dvěma silně zlacený-
mi gombíky nejbohatší na Severovýchodním předhra-
dí. Svojí výbavou konkuruje nejvýznamnějším hrobům 

z pohřebiště u prvního kostela na Velmožském dvorci 
– H 63, H 99, H 135, H 158, H 256, H 342, H 394 (Ka-
lousek 1971, 53–55, 71–72, 89–90, 103–105, 148–150, 
186–187, 211–212). Nachází se těsně u napojení apsidy 
a lodi kostela. Na podobném místě byl pohřben i jeden 
z nejvýznamnějších jedinců z mikulčické aglomerace – 
muž z hrobu 50 u 6. kostela (dvouapsidové rotundy). 
Hrob obsahoval bohatou výbavu, která, kromě prestižní 
polohy u jižní zdi východní apsidy, svědčí o mimořádném 
společenském postavení nebožtíka (Poulík 1963, 144; 
Profantová 2003, 21–22. 93). Někdy se o něm spekula-
tivně uvažovalo jako o samotném knížeti Svatoplukovi 
(Měřínský 2006, 902–903).

Také ostatní hrobové jámy skupiny B jsou většinou 
nadprůměrně velké a některé i dobře vybavené. Evidu-
jeme zde největší výskyt šperků z drahých kovů v rámci 
celého pohřebiště.

Ve skupině B se však objevují i mělce zahloubené 
malé jámy se skládkami sekundárně uložených kostí, 
které ukazují, že se v tomto prostoru pohřbívalo opa-
kovaně do stejných hrobů, přičemž starší pozůstatky 
byly vyzvednuty a znovu pietně uloženy mimo původní 
hrobovou jámu. Celkem 10 hrobů (62 %) se vzájemně 
překrývá. Takové chování opět podtrhuje prestiž a vý-
znam jižní strany kostela. Existovala velká motivace být 

Obr. 117. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina A. 

Fig. 117. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group A.

Obr. 118. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina B. 

Fig. 118. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group B.
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pohřben ad sanctos, což vedlo k porušování starších 
hrobů.

Hroby skupiny B vytváří tři řady v prostoru mezi 
jihovýchodní stěnou kostela a hřbitovní ohradou. Plně 
zformovaná je však pouze prostřední z nich s třemi do-
spělými jedinci, dítětem (infans Ia) a třemi skládkami 
kostí. V jedné linii s ní jsou umístěny i hroby obou 
dospělých mužů z interiéru kostela. Jedná se patrně 
o symbolické vyjádření (příbuzenských?) vztahů mezi 
těmito lidmi, kteří byli pochováni na nejprestižněj-
ších místech celého hřbitova. Okrajová řada v severo-
východním směru je nepravidelná a tvořená hrobem 
starší ženy s bohatou výbavou a dětmi. Jejím pokra-
čováním jsou hroby nedospělých z interiéru kostela. 
V druhé krajní řadě na opačné straně skupiny B je 
pohřben pouze starší dospělý muž a malé dítě. Za tě-
mito hroby probíhá prázdný koridor, který prochází 
pohřebištěm k jednomu ze dvou možných míst, kde se 
mohl nacházet potenciální vstup do kostela (Macháček 
et al. 2014, 115). Všechny hroby skupiny B (s výjimkou 
skládek kostí) jsou víceméně orientované podle hlavní 
osy kostela. Šest hrobů vykazuje stopy vnitřních kon-
strukcí z kamene (tři hroby) či dřeva (tři hroby).

10.3 Skupina C

Skupinu C tvoří poměrně dlouhá (cca 11 m) řada 11 
hrobů, které přiléhají těsně k jihozápadnímu průčelí 
kostela (obr. 119). S tím souvisí i nízká hodnota jejich 
průměrné vzdálenosti od středu kostela (5,8 m). Kro-
mě jediné výjimky (H 114) jsou všechny hroby jednot-
ně orientovány podle hlavní osy kostela. Z hlediska ob-
jemu hrobových jam dospělých osob patří skupina C 
v rámci pohřebiště k nadprůměrným, podle hloubky 
k průměru. V skupině nebyla pohřbena žádná žena, 
skelety mužů průměrné výšky se našly ve více než čtvr-
tině hrobů (27 %). Zbytek tvořili nedospělci. Hroby 
byly chudě vybaveny. Souvisí to i s tím, že zde absen-
tují ženy, a tím pádem i jejich šperky. Jedinými milo-
dary jsou tři nože ze dvou hrobů. Dva z nich (z hro-
bu H 114) však patří do skupiny vzácných exemplářů 
plátovaných v místech odlehčovacího žlábku měděným 
páskem (viz kapitola 8.7. Nože). Skoro polovina hrobů 
(pět z jedenácti) poskytla doklady o dřevěných a ka-
menných úpravách. Všechny hroby s jedinou výjim-
kou (H 162) se překrývají s hroby téže či jiné skupiny, 
což souvisí se snahou být pohřben na prestižním mís-
tě v těsné blízkosti kostela Z hlediska stratigrafických 
vztahů je skupina C starší než sousední skupina I.

10.4 Skupina D

Skupina D se od všech ostatních výrazně liší uspo-
řádáním a polohou vzhledem ke kostelu (obr. 120). 

Deset hrobů je rozmístěno hlavně severně a východ-
ně od apsidy, přičemž kopírují průběh zdí. Nejsou 
proto orientovány shodně s hlavní osou chrámu, jako 
většina hrobů na pohřebišti, ale svoji orientaci mění 
podle zakřivení stěn rotundy. Ke skupině D byl přiřa-
zen i dětský hrob H 181, který se jako jediný nachází 
na protější, jihozápadní straně kostela (poblíž poten-
ciálního vstupu). I on je však orientován podél kos-
telní zdi, tzn. odlišně od okolních hrobů. Skupina D 
se vyznačuje nadprůměrně vysokým podílem hrobů 
dětí (82 %), a to i v nejmladší věkové kategorii infans 
I (27 % všech hrobů). Je možné, že se zde již částečně 
projevil zvyk pohřbívat nepokřtěné děti (tzv.Traufkin-
dern) pod „okap“ střechy kostela, kde by nakonec byly 
přece jen dodatečně pokropeny očistnou „vodou z ne-
bes“ (Illi 1992, 57–58; Ulrich-Bochsler 1990; Unger 2002, 
82). Pohřbívání dětí různých věkových kategorií (nejen 
„nekřtěňátek“) v blízkosti chóru kostela evidujeme nej-
později od 10. stol. např. v Bavorsku (Eibl 2005, 230–
232). Nakupení dětských hrobů (96,7 %) evidujeme 
ve vzdálenosti do 1,5 m od kostelní zdi i na anglosas-
kém kostelním hřbitově v Raunds Furnells (Boddington 
1996, 54–55). Dětské hroby doplňují ve skupině D dva 
mladí muži. Hroby jsou až na dva nože bez milodarů. 
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Obr. 119. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina C. 

Fig. 119. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group C.
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Tři z hrobů mají konstrukci tvořenou kameny. Poměr-
ně velký podíl hrobů (63 %) se překrýval s hroby téže 
či jiné skupiny. Významnou roli zde hraje prostorový 
kontakt s presbyteriem kostela a snaha pohřbít v tomto 
omezeném prostoru co nejvíce dětí.

Snaha respektovat kruhový tvar rotundy se projevila 
i na pohřebišti u 6. kostela v Mikulčicích, kde se ovšem 
podle zdí dvouapsidové rotundy orientuje mnohem 
více hrobů – kromě dětí i řada dospělých. I zde se však 
nejblíže stěny východní apsidy pohřbívaly nejvíce malé 
děti (hrob 4, 5, 28, 94) (Profantová 2003, 10–15, 56).

10.5 Skupina E

Písmenem E jsme označili menší skupinu šesti, resp. 
čtyř hrobů, které tvoří řadu severovýchodně od apsidy 
rotundy (obr. 121). Identifikace této skupiny je založena 
i na stratigrafických vztazích, neboť většina jejích hrobů 
byla porušena mladšími pohřby. Někdy je příslušnost 
hrobu ke skupině nejasná (dětský hrob H 71, který je 
sice překryt mladším hrobem, sám však porušuje ohra-
zení hřbitova). V jednom případě se jedná o „pseudo-
hrob“ – skládku kostí (H 131), v němž byla sekundárně 
uložena část ostatků z narušeného hrobu H 132, který 

tak byl rozdělen na dva číslované pohřby. Celkem zde 
byli pohřbeni tři dospělí (dvě ženy a jeden muž – menší-
ho až průměrného vzrůstu) a dvě děti. Kamenné či dře-
věné konstrukce nejsou v této skupině běžné. Z hlediska 
výbavy se jedná o poměrně bohatou skupinu, neboť tři 
hroby obsahovaly šperk a ozdoby (náušnice, korálky, 
ulity). Ty však již nepatřily k luxusním předmětům, ne-
boť kovové artefakty byly vyrobeny jen z bronzu, pouze 
v jednom případě z bronzu pozlaceného. Hroby jsou 
orientovány s v souladu s hlavní osou kostela.

10.6 Skupina F

Osm hrobů skupiny F tvoří řadu prakticky ve stejných 
místech jako skupina E, tedy severovýchodně od ap-
sidy kostela, od níž je oddělena jen hroby skupiny D 
(obr. 122). Ze stratigrafického hlediska jde o projev 
mladší fáze funerálních aktivit, neboť skupina F po-
rušuje buď hroby skupiny E, nebo palisádový žlábek 
po ohrazení hřbitova. Tato řada, která je od středu 
kostela již o něco více vzdálena (v průměru 7,8 m), 
byla bezesporu založena v době, kdy pohřebiště již del-
ší dobu existovalo. Hrobové jámy dvou dospělých (muž 
a žena) jsou nadprůměrně velké a hluboké, větší část 

Obr. 120. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina D. 

Fig. 120. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group D.
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Obr. 121. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina E. 

Fig. 121. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group E. 
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skupiny však tvoří pohřby děti (75 %) všech věkových 
kategorií. Zřejmě i v těchto místech se ještě projevovala 
snaha ukládat děti do prostoru za presbytář. Miloda-
ry pochází jen z hrobů dospělých – stříbrná košíčková 
náušnice z hrobu ženy a z hrobu muže korálek, který 
však mohl být redeponován. Skupina F je výjimečná 
v rámci celého pohřebiště vyšší mírou užití kamenů 
v konstrukci hrobů (pět případů). Patří sem i hrob 
H 59, v němž bylo uloženo dítě kategorie infans Ia 
do kamenné skříňky. Hroby jsou orientovány podle 
hlavní osy kostela.

10.7 Skupina G

Šestice hrobů severoseverozápadně od kostela nevytvá-
ří žádnou souvislou řadu a je víceméně neuspořáda-
ná (obr. 123). Hroby jsou však jednotně orientovány, 
a to paralelně s hlavní osou kostela. Hodnoty jejich 
objemů i hloubek se pohybují okolo průměru celého 
pohřebiště. Jejich vzdálenost od středu kostela se pohy-
buje od 4,9 do 9,4 m. Ve skupině G jsou rovnoměrně 
zastoupeni muži, ženy i děti. Z hlediska tělesné výšky 
patří muži k průměru populace, ženy jsou o něco vyš-
ší. V polovině hrobů se objevují dřevěné či kamenné 

konstrukce. Jedná se o skupinu ve všech ohledech prů-
měrnou, v podstatě bez milodarů. Jedinou výjimkou 
je mužský hrob H 168, v němž se nacházely ostruhy 
i s garniturou z upevňovacích řemínků. Ostruhy zde 
ovšem leží mimo svoji funkční polohu – nad levým ko-
lenem skeletu společně s kováními. Zřejmě se nejedna-
lo o standardní jezdeckou výstroj dotyčného muže (viz 
kapitola 8.6. Zbraně, jezdecká výstroj a součást muž-
ského kroje).

10.8 Skupina H

Skupina H se v řadě parametrů odlišuje od zbytku po-
hřebiště u druhého kostela (obr. 124). Byla umístěna 
ve východním rohu hřbitovní ohrady, kde se nacházela 
uprostřed prázdného prostoru, poněkud izolovaná v rám-
ci pohřebiště, do něhož byla jakoby dodatečně vložena. 
Hroby jsou netypicky orientovány přibližně ve směru 
Z–V, tedy nikoli podle hlavní osy kostela. Podobají se 
tím skupině R, která se však rozkládá na severním okra-
ji nekropole, v poměrně velké vzdálenosti do skupiny 
H. Obě skupiny spojuje i výskyt keramických nádob. 
Ve skupině H se objevil jeden exemplář v zásypu hrobu 
H 63,1, asi 30 cm nad kostrou. To může svědčit o jis-

Obr. 122. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina F. 

Fig. 122. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group F. 

Obr. 123. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina G. 

Fig. 123. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group G. 
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tých přechodových rituálech, které se odehrávaly při 
zasypávání hrobu. Na pohřebišti u druhého kostela se 
keramické nádoby objevují pouze v okrajových částech 
(skupiny R, S, U). Nádoba z hrobu H 63,1 je z nich kos-
telu nejblíže. Ze zásypu hrobu H 63,1 pochází i bronzová 
pozlacená náušnice, která však může souviset s dětským 
hrobem H 63,2, který byl zapuštěn do hrobu dospělého, 
příp. s oněmi zmíněnými přechodovými rituály. V hrobě 
H 63,1 byl totiž pochován muž středního věku. Pokud 
je antropologické určení jeho pohlaví správné (muž byl 
velmi malého vzrůstu), pak náušnice zřejmě nepatřila 
k jeho osobní výbavě. Kromě muže hrobu H 63 tvořily 
skupinu ještě čtyři děti kategorií infans Ia a Ib. Ve sku-
pině jsou tak děti silně nadreprezentovány. Nejmenší 
děti (infans Ia) byly pohřbeny do zásypů jiných hrobů 
téže skupiny. Pouze u hrobu dospělého bylo použito 
v konstrukci hrobu kamenů.

10.9 Skupina I

Hroby skupiny I vytváří nejdelší kontinuální řadu na po-
hřebišti (12 m). Devět hrobů, s vyrovnaným počtem dětí 
(3), mladistvých (2), mužů (2) a žen (2), je od středu 
rotundy vzdáleno v průměru 8,5 m (obr. 125). Leží 

v prostoru mezi skupinou C, která přiléhá těsně ke kos-
telu, a skupinou J, jejíž hroby se nachází až za skupinou 
I v jihozápadním směru. Z chronologického hlediska 
je skupina I nejmladší, neboť obě sousední skupiny 
superponuje (skupinu C ve dvou případech, skupinu 
J ve třech případech). Rozmístění hrobů skupiny I je 
dalším dokladem vývoje pohřebiště, které se nerozrůs-
talo prostým aditivním způsobem, tedy řada za řadou 
směrem od kostela, ale narůstalo i ve směru vertikálním, 
když mladší skupiny převrstvovaly starší hroby. Snaha 
být pohřben co nejblíže svatostánku vedla k narušování 
starších hrobů. Podobné jednání se projevilo také u sku-
piny E a F (viz výše). Hrobové jámy dospělých a mladist-
vých ze skupiny I jsou mělké a relativně malé. Ve více 
případech je však v jejich konstrukci použit kámen (tři 
hroby) či dřevo (jeden hrob). Ve třetině případů regist-
rujeme pohřeb do organické schránky – „rakve“.

Z hlediska milodarů se jedná o skupinu nepříliš 
bohatou, přesto zajímavou. Nález dvou stříbrných zá-
ušnic s očkem z hrobu H 117 je v souladu s mladší 
chronologickou pozicí skupiny. Mezi důležité milodary 
řadíme železná kování z hrobu H 157, u nichž není jas-
né, zda patřily ke garnituře z řemínků ostruh, které se 
ovšem v hrobě nezachovaly, nebo k obuvi (viz kapitola 
8.6. Zbraně, jezdecká výstroj a součást mužského kro-

Obr. 124. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina H. 

Fig. 124. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group H. 
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Obr. 125. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina I. 

Fig. 125. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group I. 
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je). Jako pars pro toto mohly nahrazovat ostruhy. Možná 
se tímto způsobem projevila tendence k ústupu ostruh 
a zbraní z hrobů na konci 9. a v průběhu 10. stol. (Pro-
fantová 2013, 57–59). V kontextu celého kostelního po-
hřebiště na severovýchodním předhradí je unikátním 
nálezem zdobená parohová schránka z hrobu H 125. 
Na Pohansku jde teprve o druhý takový nález z fune-
rálního kontextu. První byl učiněn v prostoru tzv. Les-
ní školky – na malém pohřebišti v rámci řemeslnické-
ho sídliště (Dostál 1981, 47).

10.10 Skupina J

V pořadí třetí řadou v jihozápadním směru od kostela 
je skupina J (průměrná vzdálenost od středu rotundy 
je 10 m). Hroby jsou orientovány shodně s většinou 
pohřebiště. Řada je uprostřed přerušena čtyřmetrovou 
mezerou. V severozápadní části řady se nachází tři hro-
by a v jihovýchodní části pět hrobů (obr. 126). Hroby 
této skupiny jsou mělké a relativně malé. Jedinou, zato 
výraznou výjimkou je hrob H 185, v němž byl uložen 
muž středního věku bez milodarů. Jeho jáma je druhá 
nejhlubší na celém pohřebišti. Nachází se v prodlouže-
ní hlavní osy kostela, v jedné linii s hrobem „zakladate-

le“ rotundy. V sousedním hrobě H 169 byl pochován 
mladší muž s párem ostruh. Celá skupina J je poměr-
ně maskulinní, muži (průměrného vzrůstu) zde tvoří 
38 %. Pouze jeden hrob byl ženský. Zbytek tvoří děti 
všech tří věkových kategorií (tři hroby) a jeden mladist-
vý. S maskulinitou skupiny souvisí i výskyt nožů, kte-
rý je procentuálně nejvyšší na celém pohřebišti (50 % 
hrobů obsahovalo nůž). V dominantních hrobech sku-
piny J (H 185 a H 169) byly zjištěny pozůstatky „rakví“ 
(organických schránek), které jsou pro tuto skupinu ty-
pické (50 % pohřbů bylo uloženo do „rakví“). Celkově 
zde však chyběly další kamenné či dřevěné konstrukce. 
Vzhledem ke zjištěným superpozicím lze považovat 
skupinu J na pohřebišti u rotundy za relativně starší. 

10.11 Skupina K

Skupina K leží na jihozápadním okraji regulérního 
kostelního hřbitova (v průměrné vzdálenosti 10,9 m 
od středu rotundy). Hroby nejsou rozloženy v jedné 
řadě – vytváří spíše dvě navzájem posunuté linie (obr. 
127). Ze stratigrafického hlediska se zjevně jedná o re-
lativně mladší skupinu. Tři z pěti hrobů překrývají star-
ší skupiny (N, J) a zároveň leží ve směru, kudy muselo 
procházet ohrazení hřbitova (v těchto místech však 
nezachycené), které by také superponovaly. Tímto je 
skupina K podobná skupině F z protilehlého konce po-
hřebiště. Ve skupině převažují děti především katego-
rie infans Ib (tři pohřby). Jediným dospělým byl muž 
středního věku s kamenem pod hlavou z hrobu H 112. 
V konstrukci hrobu bylo kamene užito jen v dětském 
hrobě H 102. Mimořádně vybavený byl dětský hrob 
H 197, v němž se našly tři železné rolničky a fragmenty 
tří nožů i zbytek z kování pochvy nože. Ostatní hroby 
skupiny byly (až na dětský hrob H 116 s nožem) bez 
nálezů. 

10.12 Skupina L

Skupina L je složena výhradně z dětských hrobů ka-
tegorie infans Ia a Ib (obr. 128). V tomto ohledu je 
na pohřebišti u rotundy unikátní. I její dislokace je ne-
obvyklá. Oněch šest hrobů je rozděleno na dvě části, 
lemující možný vstup na hřbitov z vnitřní strany ohra-
dy. Vstup se v terénu v těchto místech projevil jako 
dobře patrné přerušení palisádového žlábku. Od pro-
luky vede mezi hroby volný koridor až do míst, kde se 
mohl nacházet vchod do kostela. 

Většina hrobů skupiny L se orientuje podél ohrady 
a zároveň v souladu s hlavní osou rotundy. Odlišuje se 
pouze hrob H 51, který je nasměrován kolmo k této 
ose. Hroby skupiny L jsou bez kamenných či dřevě-
ných konstrukčních prvků a nebyly vybaveny žádnými 
milodary.
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Obr. 126. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina J. 

Fig. 126. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group J.
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10.13 Skupina M

V jižní části hřbitovní ohrady je patrný prázdný prostor, 
v jehož středu, v nejzazším rohu ohrady (průměrná vzdá-
lenost od rotundy 11,9 m), se nachází skupina M (obr. 
129). Plocha bez hrobů, která skupinu M obklopovala, 
snad souvisela s koridorem, kterým se procházelo hřbi-
tovem směrem k rotundě. Přístupová cesta nemusela 
začínat pouze uprostřed skupiny L na jihovýchodní stra-
ně ohrady (viz výše), ale i severozápadně od skupiny 
M. Hroby jsou mimořádné nejen svojí polohou na po-
hřebišti, ale i nálezy, které z nich pochází. Adolescent 
(14–20 let) z hrobu H 105 je vůbec nejlépe vybaveným 
jezdcem, resp. bojovníkem na celém pohřebišti. Kromě 
unikátních ostruh typu Bašelj s kompletní garniturou 
se v hrobě našla i nomádská bojová sekera – fokoš, jejíž 
povrch byl bohatě zdoben (viz kapitola 8.6. Zbraně, 
jezdecká výstroj a součást mužského kroje). Celý set 
byl doplněn dvěma noži. Mladý bojovník byl oblečen 
do lněných a vlněných textilií (Březinová – Přichystalová 
2014, 167, 169). Sousední hrob dítěte (infans Ib) obsa-
hoval pár pozlacených a zdobených gombíků. Takové se 
na severovýchodním předhradí Pohanska našly pouze 
ve dvou hrobech. Jistě patřily do kategorie luxusního 

šperku. Skupinu M dále tvoří hrob staré ženy a pohřeb 
dítěte kategorie infans Ia, které bylo uloženo do zásypu 
hrobu mladého bojovníka.

Hrobové jámy diskutované skupiny patří k nejhlub-
ším na celém pohřebišti (průměrná hloubka 64 cm), 
od většiny se odlišují i poněkud jinou orientací – jsou 
o něco více vychýleny k jihu. V jejich konstrukci však 
nebylo použito dřeva ani kamenů.

10.14 Skupina N

Do skupiny N jsme zařadili hroby, které se orientu-
jí vzhledem ke světovým stranám zcela odlišně než 
většina ostatních (SZ–JV namísto JZ–SV). Tři z nich 
se nacházejí v západní části nekropole, kde asi leže-
ly podél hřbitovní ohrady (obr. 130). Její zbytky sice 
nebyly v těchto místech v terénu jednoznačně identi-
fikovány, průběh ohrady však interpolujeme z docho-
vaných částí. Jeden hrob s opačnou orientací se však 
na ohradu nevázal a nacházel se v izolované pozici 
v severním okraji pohřebiště. Hroby skupiny N jsou 
mělké a malé. Byly v nich pochovány pouze ženy (tři 
jedinci) a jedno dítě. Ženy mladšího a středního věku 

Obr. 127. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina K. 

Fig. 127. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group K.

Obr. 128. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina L. 

Fig. 128. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group L. 

1 2 3 4 5 6

°

0 5 10

1 2 3 4 5 6

°

0 5 10



179

10. Prostorová struktura pohřebiště. Vztah hrobů a kostela

byly podprůměrného vzrůstu. Kromě jednoho nože 
zde nebylo nálezů. Hroby neměly ani žádné zvláštní 
konstrukční prvky.

10.15 Skupina O

Hroby skupiny O jsou rozloženy z vnější strany podél ji-
hovýchodního ohrazení hřbitova (obr. 131). To respek-
tují a přebírají i jeho orientaci, která je totožná s hlavní 
osou rotundy. Hrobové jámy jsou průměrně hluboké. 
Jedná se o poměrně maskulinní skupinu, neboť muži 
(podprůměrného vzrůstu) zde tvoří 38 % z celkového 
počtu osmi hrobů. Pouze v jednom případě zde byla 
pohřbena žena. Ostatní pohřby patří buď dětem (dva 
jedinci) či mladistvým (jeden jedinec). Mužský element 
zde posilují i nálezy. Dva z pohřbů klasifikujeme jako 
bojovnické – jeden byl vybaven sekerou bradaticí a vel-
kým nožem (H 60), druhý ostruhami s kompletní gar-
niturou kování z upínacích řemínků (H 92). V tomto 
hrobu byl i jeden z nejdelších nožů na pohřebišti. Není 
bez zajímavosti, že v případě skeletu z hrobu H 92 ne-
byli antropologové schopni s jistotou určit pohlaví ze-
mřelého. V dětském hrobu H 137 se našel skleněný 

gombík. U hrobů této skupiny nebylo užito dřevěných 
či kamenných konstrukčních prvků.

10.16 Skupina P

Skupina P je pandánem skupiny O. Je rozložena na pro-
tější severozápadní straně hřbitovní ohrady (v průměr-
né vzdálenosti 10,8 m od středu rotundy), která zde 
však nebyla v terénu zachycena (obr. 132). Její průběh 
pouze hypoteticky rekonstruujeme. Předpokládáme 
však, že se hroby skupiny P nacházely až za ohradou, 
podél níž byly vykopány do podprůměrné hloubky. 
Celkově se jednalo o pět pohřbů – jeden mužský, tři 
dětské (infans Ib) a jeden pohřeb mladistvého. Muž 
svojí výškou odpovídal průměru skupiny O (165,8 cm).

V jediném hrobu s nálezy (H 171) bylo pochováno 
dítě (infans Ib) s poměrně bohatou výbavou, která se 
skládala z páru bronzových náušnic, prstenu a jed-
né stříbrné košíčkové náušnice. K hrobu patřil i pár 
skleněných gombíků. Je zajímavé, že stejný artefakt se 
našel i v dětském hrobu skupiny O. Stejně jako ve sku-
pině P, tak i ve skupině O se objevují výhradně prosté 
jámy bez náročnějších konstrukčních prvků. Relativně 

Obr. 129. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina M. 

Fig. 129. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group M. 

Obr. 130. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina N. 

Fig. 130. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group N. 

1 2 3 4 5 6

°

0 5 10

1 2 3 4 5 6

°

0 5 10



180

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

často se zde však objevují pohřby do schránek z orga-
nických materiálů – „rakví“ (tři případy).

10.17 Skupina R

Skupina R je s 18 hroby největší z celého pohřebiště 
(obr. 133). To však není jedinou její zvláštností. I svojí 
orientací ve směru přibližně V–Z se hroby skupiny R 
vymykají běžnému úzu (kromě malé skupinky H). Budí 
dojem, jako by ke kostelnímu hřbitovu vůbec nepatřily. 
Nejenže nerespektují převažující orientaci odvozenou 
z hlavní osy rotundy, ale superponují ohrazení pohře-
biště (v jeho hypoteticky rekonstruované části) i ně-
které hroby skupiny P a S. Ve východní části skupiny 
lze rozlišit dvě řady hrobů, které se táhnou od severu 
k jihu, tedy zcela jinak než ostatní řady na pohřebišti. 
Skupina R je dislokována na severním okraji pohřebiš-
tě (průměrná vzdálenost od středu rotundy 11 m), kde 
asi reprezentuje nejmladší fázi celého pohřebiště. 

K dalším zvláštnostem patří častý výskyt kamenů 
v konstrukci hrobů. Kameny byly využity i při ozna-
čování hrobů na raně středověkém povrchu ve formě 
jakýchsi příkrovů (viz kapitola 5. Rozsah pohřebiště – 

jeho ohraničení a původní povrch). V jiných částech 
pohřebiště nebyl tento zvyk zaznamenán. Na druhou 
stranu zde absentují pohřby do „rakví“. Neobvyklé je 
i spektrum milodarů, které z hrobů pochází. Na jednu 
stranu se zde objevuje olověný křížek, který měla ja-
kožto křesťanský symbol pověšen na krku žena střední-
ho věku (H 134), na stranu druhou se ve dvou hrobech 
nacházely keramické nádoby (H 78, H 80), jež indikují 
spíše přežívání pohanských zvyklostí a ukládání milo-
darů do hrobů. K archaickým zvyklostem patří i po-
loha ženy v hrobě H 84, která byla uložena částečně 
na pravém boku s flektovanými dolními končetinami. 
Nezajímavé nejsou ani další nálezy. Z hrobu H 78 po-
chází kromě nádoby i bronzová rukojeť tzv. skalpelu 
a bronzová jehla. Nelze vyloučit, že stará žena, kterou 
zde pohřbili, hrála za svého života v komunitě roli jaké-
si léčitelky či ranhojičky. V jednom ze dvou mužských 
hrobů se našlo drobné železné nákončí. 

Ženy ve skupině R dvojnásobně převyšovaly počet 
mužů. Největší část pohřbů však patřila dětem (67 %) 
kategorie infans Ia (22 %) a Ib (44 %). 

Obr. 131. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina O. 

Fig. 131. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group O. 

Obr. 132. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina P. 

Fig. 132. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group P. 
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10.18 Skupina S

Skupina S je nejmenší na pohřebišti. Tvoří ji pouze tři 
hroby (obr. 134). Prostorově se překrývá s velkou sku-
pinou R, od níž se však odlišuje orientací hrobů, která 
v zásadě odpovídá hlavní ose kostela. Hroby skupiny 
S byly zároveň starší než skupina R, neboť ve dvou pří-
padech se nachází stratigraficky pod ní. To jsou důvo-
dy, proč byly vyčleněny do zvláštní skupiny. Patří sem 
i hrob H 136, který si zaslouží mimořádnou pozornost. 
Je nejsevernějším hrobem celého pohřebiště, značně 
vzdálený od středu rotundy (15,1 m). Přesto se u ostat-
ků adolescentního jedince našly jedny z nejbohatších 
nálezů – čtyři stříbrné hrozníčkové náušnice. Hrob 
však překvapivě nepatří do velkomoravského období, 
jak by se podle šperku mohlo zdát, ale je podstatně 
mladší. Vyplývá to jak z jeho okrajové polohy, tak pře-
devším z radiokarbonového datování (viz kapitola 9.6. 
Radiokarbonové datování koster z pohřebiště), které 
kostru řadí až do druhé pol. 10. stol. V dalším, ten-
tokrát dětském hrobě (H 83) byl nůž a nádoba. Ke-
ramika v hrobech se objevuje především v okrajových 
částech pohřebiště. Skupinu doplňuje dětský hrob bez 
nálezů (obě děti v kategorii infans Ib). Nebožtíci byli 

pohřbeni jen v prostých jámách bez kamenných a dře-
věných konstrukcí. 

10.19 Skupina T

Do skupiny T jsme zařadili čtyři hroby, které jsou roz-
ptýleny na velké ploše jihozápadním směrem od po-
hřebiště (obr. 135). Ze všech hodnocených hrobů jsou 
nejvíce vzdáleny od středu rotundy (v průměru 18,2 
m). Je otázkou, zda je vůbec můžeme spojovat s kostel-
ním hřbitovem. Orientují se však podle hlavní osy ro-
tundy, až na hrob H 97, v němž byla pohřbena skrčená 
žena středního věku. Nacházel se pod destrukcí povr-
chového objektu, k němuž asi patřil. Hroby skupiny T 
jsou mimořádně mělké (v průměru jen 19 cm). Jedná 
se vyloženě o ženskou skupinu. Pouze jeden hrob byl 
dětský. Nacházel se těsně za hřbitovní ohradou. Právě 
v něm byl nalezen typologicky nejmladší šperk z celé-
ho pohřebiště – stříbrná záušnice s esovitou kličkou 
(viz kapitola 8.1. Náušnice a záušnice). Soubor nálezů 
ze skupiny T doplňuje jen jeden nůž (H 192). Ve dvou 
hrobech skupiny registrujeme pozůstatky dřevěné kon-
strukce. 

Obr. 133. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina R. 

Fig. 133. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group R. 
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Obr. 134. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina S. 

Fig. 134. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group S. 
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10.20 Skupina U

Poslední skupina, označená jako U (11 hrobů), je od zbyt-
ku pohřebiště oddělena prázdným prostorem, o jehož 
účelu není nic známo (obr. 136). Skupina se nachází 
na jihovýchodní straně prozkoumané plochy a její hro-
by jsou od středu kostela v průměru vzdáleny 15,9 m. 
Přestože jsou orientovány shodně s většinou pohřebiš-
tě (s mírnou odchylkou směrem k jihu, podobně jako 
skupiny M, S, T), vykazují i některé odlišnosti. K těm 
nejdůležitějším patří hloubka hrobů (v průměru 64 cm), 
která je největší na celé nekropoli. Ve skupině U jsou 
rovnoměrně zastoupeny hroby mužů (tři jedinci), žen (dva 
jedinci), mladistvých (dva jedinci) a dětí (čtyři jedinci). 
Mezi dospělými převažují lidé středního věku (middle 
adult), u dětí chybí nemladší kategorie. Skupina U je 
nálezově relativně bohatá. Ve třech hrobech se nacházely 
šperky – s výjimkou stříbrné náušnice z hrobu H 52 však 
byly vyrobeny z méně hodnotných materiálů (bronz, 
sklo, železo, ulity třetihorního měkkýše). Bezesporu nej-
zajímavější soubor nálezů pochází z hrobu H 95, kde 
byl zjištěn největší počet artefaktů z celého pohřebiště 
(22 kusů). Výbava dítě kategorie infans Ib se, kromě 
bronzových náušnic a skleněného gombíku s barevnými 

očky, skládala i z náhrdelníku ze skleněných korálů, 
provrtaných ulit a železné kaptorgy. Ve dvou hrobech 
se nacházel nůž (H 67, H 196) a v jednom keramická 
nádoba (H 55).

Hroby obklopují ze západní, jižní a jihovýchodní 
strany výše zmiňovaný prázdný prostor, který je ze 
severozápadu vymezen skupinou O. Možná zde stáva-
la povrchová stavba, z níž se však nedochovaly žádné 
viditelné pozůstatky. Dominantní polohu v skupině 
U zaujímá hrob starého muže (H 190), který sice ne-
měl žádné milodary ani výbavu, ale svým vzrůstem 
byl na pohřebišti druhý nejvyšší, hned po „zakladateli 
kostela“.

Hroby nevykazovaly vnitřní konstrukci. Jedinou vý-
jimkou je hrob adolescenta se stříbrnou náušnicí (H 
52), který měl symbolické kamenné obložení dna hro-
bové jámy. Naopak častěji se zde vyskytovaly „rakve“ či 
schránky z organických materiálů (čtyři případy).

Obr. 135. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina T. 

Fig. 135. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group T. 

Obr. 136. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Prostorová struktura kostelního pohřebiště. Skupina U. 

Fig. 136. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Spatial 
structure of the church cemetery. Group U. 
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Skupina Pohlaví Dislokace Orientace Přídavky Úprava hrobu Stratigrafie
A M intra muros bronzová rukojeť, 

ojedinělá Ag záušnice
kam. a dřev. kon-
strukce, velké jámy

B M až neu-
trální

J od kostela, tři řady luxusní šperk 
z drahého kovu

kam. a dřev. kon-
strukce, největší 
hrob

četné superpozice 
uvnitř skupiny

C M první řada JZ od kos-
tela

nože plátované 
barevným kovem

kam. a dřev. kon-
strukce

starší a četné su-
perpozice uvnitř 
skupiny

D Inf okolo presbytáře, 
V od kostela

proměnná ori-
entace podle 
zakřivení rotundy

chudá výbava (jen 
nože)

kam. konstrukce četné superpozice 
uvnitř skupiny

E F první řada SV od kos-
tela

bronzový šperk (zla-
ceno)

– starší

F Inf druhá řada SV od kos-
tela

ojedinělý Ag šperk kam. konstrukce, 
velké jámy

mladší

G neutrální neuspořádané, 
S od kostela

ostruhy kam. a dřev. kon-
strukce

H Inf V roh hřbitovní ohrady V–Z keramické nádoby, 
bronzový šperk (po-
zlaceno)

kam. konstrukce pohřby dětí 
do zásypů

I neutrální druhá řada JZ od kos-
tela

Ag záušnice, kování, 
parohová schránka

kam. a dřev. kon-
strukce, „rakve“

mladší

J M třetí řada JZ od kos-
tela

velký počet nožů „rakve“ starší

K Inf až M JZ okraj hřbitova rolničky – mladší
L Inf okolo vstupu 

do hřbitovní ohrady
bez nálezů –

M neutrální 
až Inf

J roh hřbitovní ohrady ostruhy, fokoš, bron-
zový šperk (pozla-
ceno)

hluboké hroby

N F paralelně s JZ stranou 
hřbitovní ohrady, 
Z a S okraj hřbitova

SZ–JV chudá výbava (jen 
nože)

–

O M vně hřbitovní ohrady, 
podél JV strany

zbraně, ostruhy, 
skleněné gombíky 

–

P Inf až M vně hřbitovní ohrady, 
podél SZ strany

bronzový a Ag šperk, 
skleněné gombíky

„rakve“

R F až Inf specifická skupina 
na S okraji hřbitova

V–Z keramické nádoby, Pb 
křížek, „skalpel“

kam. konstrukce, 
kam. příkrovy

mladší

S Inf na S okraji hřbitova keramická nádoba, Ag 
šperk

– starší

T F rozptýlené hroby 
na JZ okraji hřbitova

Ag záušnice dřev. konstrukce

U neutrální izolovaná skupina 
na JV okraji hřbitova

keramická nádoba, 
bronzový a Ag šperk, 
skleněný gombík

„rakve“

Textová tabulka 25. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Prostorové skupiny A – U na kostelním pohřebišti a jejich 
základní charakteristika.
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Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

A 1,6 1,6 5 ,3 1,3 1,9
B 5,2 5,2 16 ,9 3,7 6,9
C 5,8 5,7 11 ,7 4,6 7,0
D 5,3 5,8 11 1,3 3,2 7,5
E 7,0 7,0 6 1,0 5,9 8,6
F 7,8 7,7 8 ,9 6,2 9,3
G 6,7 6,5 6 1,6 4,9 9,4
H 6,8 7,19 5 ,9 5,7 7,6
I 8,5 8,1 9 1,3 7,4 10,9
J 10,0 9,6 8 1,8 8,1 12,7
K 10,9 11,1 5 1,1 9,7 12,2
L 9,3 8,7 6 1,5 7,8 11,4
M 11,9 12,1 4 ,4 11,5 12,2
N 11,4 11,1 4 1,0 10,5 12,9
O 9,9 9,7 8 1,8 7,8 12,8
P 10,8 10,7 5 ,7 10,1 11,8
R 11,0 11,0 18 2,5 6,4 15,3
S 12,6 13,6 3 2,7 9,5 14,6
T 18,2 17,8 4 4,1 13,6 23,6
U 15,9 15,9 11 1,1 14,1 18,4
Total 8,9 8,2 153 3,9 1,3 23,6

Textová tabulka 26. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Vzdálenost hrobů od středu 
kostela v m. Popisná statistika.

 
Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

A 236,8 238,0 5 6,6 226,0 242,0
B 226,5 230,7 15 68,3 5,1 317,0
C 237,2 238,6 11 7,5 226,0 254,7
D 262,6 258,0 10 28,6 223,3 301,4
E 236,2 236,5 6 5,0 230,0 241,5
F 240,0 239,8 8 8,6 228,0 254,1
G 244,7 245,0 6 2,44 240,5 248,0
H 263,7 263,4 5 10,1 253,15 280,0
I 239,9 240,0 9 5,4 230,0 249,1
J 240,0 237,5 8 9,0 229,0 255,0
K 239,3 238,0 5 5,8 232,8 248,0
L 252,7 240,5 6 35,5 233,2 324,7
M 225,4 226,0 4 2,6 221,8 227,6
N 321,4 320,3 4 2,4 320,0 325,0
O 236,3 236,0 8 4,5 230,5 244,5
P 241,1 242,0 5 5,2 233,0 247,0
R 262,3 259,0 17 11,1 247,0 291,8
S 225,2 225,5 3 5,0 220,0 230,0
T 203,8 225,3 4 50,8 128,5 236,0
U 230,1 230,0 11 6,0 224,2 242,5
Total 243,3 239,4 150 31,2 5,1 325,0

Textová tabulka 27. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Orientace hrobů ke světovým 
stranám (azimut). Popisná statistika.

Obr. 137. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Vzdálenost hrobů od středu kostela; členěno podle 
prostorových skupin. Krabicový graf (boxplot).

Fig. 137. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Grave 
distance from the church centre; classified by spatial groups. 
Box plot.
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Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

A 54 53 3 5,13 50 60
B 61 49 6 33,10 32 123
C 43 43 4 3,16 40 47
D 39 39 2 14,85 28 49
E 51 51 3 16,50 35 68
F 51 51 2 22,63 35 67
G 43 41 4 15,08 27 63
H 54 54 1 . 54 54
I 35 35 6 6,69 28 43
J 44 38 5 19,42 30 78

Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

K 37 37 1 . 37 37
M 64 64 2 2,12 62 65
N 37 36 3 12,53 25 50
O 45 45 6 4,45 38 50
P 39 39 2 1,41 38 40
R 41 43 6 16,61 15 58
S 38 38 1 . 38 38
T 19 17 3 4,73 15 24
U 64 67 7 13,35 42 75
Total 46 43 67 17,58 15 123

Textová tabulka 28. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Hloubka hrobu u dospělých 
a mladistvých v cm. Popisná statistika.

Obr. 138. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Orientace hrobů ke světovým stranám (azimut), členěno podle 
prostorových skupin. Krabicový graf (boxplot).

Fig. 138. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Grave 
orientation by the points of the compass (azimuth); classified 
by spatial groups. Box plot.

Obr. 139. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Hloubka hrobových jam dospělých a mladistvých, členěno 
podle prostorových skupin. Krabicový graf (boxplot).

Fig. 139. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Grave pit 
depth in adults and youths, classified by spatial groups. Box 
plot.
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Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

A ,95 1,00 3 ,30 ,63 1,22
B 1,51 1,11 6 1,65 ,12 4,73
C 1,04 1,07 4 ,26 ,76 1,26
D ,85 ,85 2 ,44 ,55 1,16
E 1,16 1,16 2 ,67 ,69 1,64
F 1,13 1,13 2 ,75 ,60 1,66
G ,70 ,70 4 ,28 ,36 1,05
H ,88 ,88 1 . ,88 ,88
I ,62 ,60 6 ,24 ,38 1,00
J ,79 ,57 5 ,46 ,47 1,55
K ,64 ,64 1 . ,64 ,64
M 1,33 1,33 2 ,02 1,32 1,35
N ,52 ,46 3 ,20 ,35 ,74

Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

O ,81 ,83 6 ,18 ,51 1,03
P ,55 ,55 2 ,09 ,49 ,61
R ,73 ,80 6 ,36 ,18 1,10
S ,54 ,54 1 . ,54 ,54
T ,32 ,33 3 ,20 ,11 ,52
U 1,05 1,05 7 ,36 ,60 1,58
Total ,88 ,75 66 ,61 ,11 4,73

Textová tabulka 29. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Objem hrobové jámy 
u dospělých a mladistvých v m3. Popisná statistika.

Skupina 
hrobů Průměr Median Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

B 163,7 163,7 2 3,0 161,6 165,8
E 153,5 153,5 2 6,9 148,6 158,3
F 161,4 161,4 1 . 161,4 161,4
G 160,6 160,6 2 1,8 159,4 161,9
I 148,7 148,7 2 6,4 144,2 153,2
J 152,9 152,9 1 . 152,9 152,9
M 156,3 156,3 1 . 156,3 156,3
N 149,0 148,4 3 2,3 147,0 151,5
O 156,5 156,5 1 . 156,5 156,5
R 153,6 149,4 3 7,7 148,9 162,4
T 154,6 154,4 3 1,2 153,5 155,9
U 150,0 150,0 2 7,4 144,8 155,2
Total 154,4 154,4 23 6,0 144,2 165,8

Textová tabulka 30. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Tělesná výška žen v cm. Popisná 
statistika.

Skupina 
hrobů Průměr

Me-
dian Počet

Směr. 
odchylka

Mini-
mum

Maxi-
mum

A 177,6 177,6 2 10,7 170,0 185,2
B 170,9 170,0 4 3,8 167,8 175,7
C 168,4 171,3 3 5,8 161,7 172,2
D 167,9 167,9 2 4,4 164,8 171,0
E 152,0 152,0 1 . 152,0 152,0
F 172,2 172,2 1 . 172,2 172,2
G 170,9 170,9 2 8,6 164,9 177,0
H 155,5 155,5 1 . 155,5 155,5
I 175,8 175,8 2 5,7 171,8 179,9
J 171,7 169,0 3 6,4 167,2 179,0
K 172,0 172,0 1 . 172,0 172,0
O 165,8 165,6 3 1,5 164,4 167,4
P 165,8 165,8 1 . 165,8 165,8
R 169,3 169,3 2 1,6 168,1 170,4
U 174,3 171,5 3 5,6 170,7 180,7
Total 169,8 170,4 31 6,8 152,0 185,2

Textová tabulka 31. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Tělesná výška můžů v cm. 
Popisná statistika.

Obr. 140. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. 
Objem hrobových jam dospělých a mladistvých, členěno podle 
prostorových skupin. Krabicový graf (boxplot). 

Fig. 140. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Grave pit 
volume in adults and youths; classified by spatial groups. Box 
plot.
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Konstrukce hrobů _materiál

Total
bez kon-
strukce dřevo kámen

kámen/
dřevo

Sku-
pina 
hrobů

A 2 1 1 1 5
B 10 3 3 16
C 6 2 3 11
D 8 3 11
E 5 1 6
F 2 1 4 1 8
G 3 1 2 6
H 3 1 4
I 5 1 3 9
J 8 8
K 4 1 5
L 6 6
M 4 4
N 4 4
O 8 8
P 5 5
R 11 7 18
S 3 3
T 2 2 4
U 10 1 11

Total 109 11 30 2 152

Textová tabulka 32. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Konstrukce hrobů. Kontingenční 
tabulka.

Pohlaví_2

Totalneurčeno dítě mladistvý muž žena

Sku-

pina 

hrobů

A 2 1 2 5

B 10 4 2 16

C 7 1 3 11

D 9 2 11

E 1 2 1 2 6

F 6 1 1 8

G 2 2 2 6

H 4 1 5

I 3 2 2 2 9

J 3 1 3 1 8

K 4 1 5

L 6 6

M 2 1 1 4

N 1 3 4

O 1 2 1 3 1 8

P 3 1 1 5

R 12 2 4 18

S 2 1 3

T 1 3 4

U 4 2 3 2 11

Total 2 84 11 31 24 152

Textová tabulka 33. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Pohlaví zemřelých – absolutní 
počet. Kontingenční tabulka.

Skupina hrobů Dítě Mladistvý Muž Žena
A 40 % 20 % 40 % 0 %
B 63 % 0 % 25 % 13 %
C 64 % 9 % 27 % 0 %
D 82 % 0 % 18 % 0 %
E 33 % 0 % 17 % 33 %
F 75 % 0 % 13 % 13 %
G 33 % 0 % 33 % 33 %
H 80 % 0 % 20 % 0 %
I 33 % 22 % 22 % 22 %
J 38 % 13 % 38 % 13 %
K 80 % 0 % 20 % 0 %
L 100 % 0 % 0 % 0 %
M 50 % 25 % 0 % 25 %
N 25 % 0 % 0 % 75 %
O 25 % 13 % 38 % 13 %
P 60 % 20 % 20 % 0 %
R 67 % 0 % 11 % 22 %
S 67 % 33 % 0 % 0 %
T 25 % 0 % 0 % 75 %
U 36 % 18 % 27 % 18 %

Textová tabulka 34. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Pohlaví zemřelých – procentuální 
zastoupení. Kontingenční tabulka.



188

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Věk_stupeň Total

Infans Ia Infans Ib Infans II Juvenis
Young 
Adult

Middle 
Adult Old Adult

Skupina 
hrobů

A 0 2 0 1 1 1 5
B 3 5 2 0 3 1 2 16
C 0 6 1 1 1 2 11
D 3 5 1 0 2 11
E 1 1 0 0 3 1 6
F 2 3 1 0 2 8
G 0 1 1 0 2 2 6
H 2 2 0 0 1 5
I 1 2 0 2 2 1 1 9
J 1 1 1 1 1 3 8
K 1 3 0 0 1 5
L 3 3 0 0 6
M 1 1 0 1 1 4
N 1 0 0 0 2 1 4
O 0 2 0 1 1 3 1 8
P 0 3 0 1 1 5
R 4 8 0 0 4 2 18
S 0 2 0 1 3
T 0 0 1 0 2 1 4
U 0 2 2 2 1 3 1 11

Total 22 52 10 11 19 28 10 152

Textová tabulka 35. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Prostorové skupiny. Věkové katogorie zemřelých – absolutní 
počet. Kontingenční tabulka.

Skupina hrobů Infans Ia Infans Ib Infans II Juvenis Young Adult Middle Adult Old Adult
A 0 % 40 % 0 % 20 % 20 % 0 % 20 %
B 19 % 31 % 13 % 0 % 19 % 6 % 13 %
C 0 % 55 % 9 % 9 % 9 % 18 % 0 %
D 27 % 45 % 9 % 0 % 18 % 0 % 0 %
E 17 % 17 % 0 % 0 % 50 % 17 % 0 %
F 25 % 38 % 13 % 0 % 0 % 25 % 0 %
G 0 % 17 % 17 % 0 % 33 % 33 % 0 %
H 40 % 40 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 %
I 11 % 22 % 0 % 22 % 22 % 11 % 11 %
J 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 38 % 0 %
K 20 % 60 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 %
L 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
M 25 % 25 % 0 % 25 % 0 % 0 % 25 %
N 25 % 0 % 0 % 0 % 50 % 25 % 0 %
O 0 % 25 % 0 % 13 % 13 % 38 % 13 %
P 0 % 60 % 0 % 20 % 0 % 20 % 0 %
R 22 % 44 % 0 % 0 % 0 % 22 % 11 %
S 0 % 67 % 0 % 33 % 0 % 0 % 0 %
T 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 50 % 25 %
U 0 % 18 % 18 % 18 % 9 % 27 % 9 %

Textová tabulka 36. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Prostorové skupiny. Věkové katogorie zemřelých – poměrové 
zastoupení. Kontingenční tabulka.
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Skupina 
hrobů

Počet hrobů – strati-
graficky POD

Počet hrobů – strati-
graficky NAD

Počet hrobů – strati-
graficky POD_PRC

Počet hrobů – strati-
graficky NAD_PRC

Celkem 
hrobů

A 1 1 20 % 20 % 5
B 5 5 31 % 31 % 16
C 6 5 55 % 45 % 11
D 3 4 27 % 36 % 11
E 4 2 67 % 33 % 6
F 1 5 13 % 63 % 8
G 2 1 33 % 17 % 6
H 2 2 40 % 40 % 5
I 1 4 11 % 44 % 9
J 4 2 50 % 25 % 8
K 0 3 0 % 60 % 5
L 2 2 33 % 33 % 6
M 2 2 50 % 50 % 4
N 1 1 25 % 25 % 4
O 0 0 0 % 0 % 8
P 1 0 20 % 0 % 5
R 2 4 11 % 22 % 18
S 2 0 67 % 0 % 3
T 0 0 0 % 0 % 4
U 2 1 18 % 9 % 11

Textová tabulka 37. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Prostorové skupiny. Stratigrafické vztahy. Kontingenční 
tabulka.

Skupina 
hrobů

NÁDOBA – počet 
hrobů

NÁDOBA – počet 
nálezů

H 1 1
R 2 2
S 1 1
U 1 1

Textová tabulka 38. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení keramických nádob 
v hrobech.

Skupina hrobů NŮŽ – počet hrobů NŮŽ – počet nálezů

A 2 2

B 4 5

C 2 3

D 2 2

F 1 1

G 1 1

I 1 1

J 4 4

K 2 4

M 2 3

N 1 1

O 2 2

R 2 2

S 1 1

T 1 1

U 2 2

Textová tabulka 39. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení nožů v hrobech.

skupina hrobů ŠPERK – počet hrobů ŠPERK – počet nálezů
A 1 1
B 3 13
E 3 7
F 2 2
H 1 1
I 1 2
K 1 3
M 1 2
O 1 1
P 1 6
R 1 1
S 1 4
T 1 1
U 3 23

Textová tabulka 40. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení šperku v hrobech.

Skupina hrobů VÝSTROJ_VÝZBROJ – 
počet hrobů

VÝSTROJ_VÝZBROJ – 
počet nálezů

G 1 8
I 1 4
J 1 3
M 1 9
O 2 9
R 1 1

Textová tabulka 41. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení výzbroje a jezdecké 
výstroje v hrobech.
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Skupina hrobů Zlacení – počet hrobů Zlacení – počet 
nálezů

B 1 2
E 1 1
M 1 2

Textová tabulka 42. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení pozlacených 
předmětů v hrobech.

Skupina hrobů Barevný_kov – počet 
hrobů

Barevný_kov – počet 
nálezů

A 1 1
B 2 4
E 2 3
H 1 1
M 1 2
P 1 3
R 2 3
U 3 7

Textová tabulka 43. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení předmětů 
z barevných kovů v hrobech.

Skupina hrobů Stříbro – počet hrobů Stříbro – počet nálezů
A 1 1
B 2 7
F 1 1
I 1 2
P 1 1
S 1 4
T 1 1
U 1 1

Textová tabulka 44. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Prostorové skupiny. Zastoupení stříbrných předmětů 
v hrobech.
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11.  SOCIÁLNÍ STRUKTURA KOMUNITY 
POHŘBÍVAJÍCÍ U ROTUNDY 
NA SEVEROVÝCHODNÍM PŘEDHRADÍ 
A JEJÍ POSTAVENÍ V RÁMCI 
VELKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI

11.1  Metodologie výzkumu sociálních 
struktur na raně středověkých 
pohřebištích

Výzkum sociálních struktur raně středověkých společ-
ností se dostal do popředí zájmu středoevropských ar-
cheologů až ve druhé polovině 20. stol. Pokrok v této 
oblasti byl umožněn především výrazným nárůstem 
pramenné báze a vývojem metodologie. Na rozdíl 
od problémů spojených s chronologií či typologií však 
při řešení otázek sociálních nebylo autonomními ar-
cheologickými prostředky dosaženo plně uspokojivých 
výsledků (Steuer 1982, 14–15). Je tomu tak především 
proto, že z archeologických nálezů nelze přímo odvo-
dit sociální, resp. právní vztahy mezi členy zkoumané 
společnosti. Znamená to, že nejsme schopni uchopit 
takové společenské kategorie, jakými jsou osobní svo-
boda či nesvoboda, dědičnost, závislost, držba majetku 
apod. Jen složitě rekonstruujeme i „světonázor“, men-
talitu či habitus raně středověkých obyvatel střední Ev-
ropy (Brather 2008, 255; Steuer 1982, 51, 517–518). Ar-
cheologickými metodami bohužel nedokážeme přímo 
„nahlédnout do hlav lidí“, kteří žili na našem území 
před více než tisíci lety (Macháček 2015b, 466). Poslední 
velká polemika archeologů s předními dějepisci z pa-
desátých let 20. století (Klápště 2004, 83–85) o schop-
nosti archeologických pramenů poskytnout relevantní 
výpověď o sociálních poměrech v raném středověku, 
zvláště na Velké Moravě, skončila pro „vědu rýče“ kata-
strofálně. Archeologové se tehdy dostali do defenzivy, 
kterou J. Böhm vyjádřil konstatováním, „že historické 
svědectví archeologických pramenů nelze přeceňovat“ 
(Böhm 1953, 152). Archeologové se přesto opakovaně 
pokoušejí o popis a intepretaci sociálních struktur, 
i když se na základě svých pramenů mohou vyjádřit 
pouze k projevům určitého typu lidského chování či 
k některým vztahům mezi různými komunitami (Steuer 
1982, 518). Jedním z nejlepších zdrojů našeho pozná-
ní v této oblasti jsou pohřebiště a funerální aktivity 
jako takové. Jejich výzkum se zaměřuje na přítomnost 
a charakter milodarů, náročnost hrobových konstrukcí 

či dislokaci hrobů na nekropolích (Brather 2008, 255, 
266–267).

Při sociální intepretaci hrobových nálezů, zvláště mi-
lodarů a součástí kroje, si však musíme uvědomovat 
značná metodologická úskalí našeho počínání. V první 
řadě je dnes již zcela zřejmé, že počet a bohatství ná-
lezů v hrobech neodráží přímo a v celé šíři sociální 
rozvrstvení (Bierbrauer 1989, 45–47; Dostál 1990; Měřín-
ský 1985, 73), jak si to v 50. letech 20. stol. představo-
val V. Hrubý (Hrubý 1955a, 316–322, 326) nebo ještě 
o dvacet let později s důrazem na majetkové rozdíly 
R. Christlein (Christlein 1973). Chudě vybavené hroby 
elity z interiéru rotundy na Pohansku a mnohem bo-
hatší hroby osob, zjevně níže postavených, z okolního 
pohřebiště to jasně dokládají. Znovu se tak potvrzuje 
závěr H. Steuera, že „der Grabbrauch keine eindeutige Wi-
derspiegelung sozialer Schichtungen liefert“ (Steuer 1979, 
605). Možnosti jak archeologickými postupy identifi-
kovat sociální strukturu raně středověkých pohřebišť 
však přesto existují. V první řadě musíme odděleně po-
suzovat hroby z různých časových úseků, geografických 
oblastí i typů pohřebišť. Opačný postup by mohl vést, 
s ohledem na velmi dynamický vývoj pohřebních zvyk-
lostí v raném středověku a jejich regionalizaci, k chyb-
ným závěrům. V rámci časově a geograficky homogen-
ních skupin je pak nutné hledat takové znaky, které 
vyjadřovaly individuální postavení zemřelých uvnitř so-
ciální hierarchie konkrétních komunit. Ve svém zpra-
cování hrobů z 8. a 9. stol. ze severní periferie karolín-
ské říše zaměřeném na rozpoznání rané šlechty, pova-
žoval J. Kleemann za klíčové faktory např. jezdeckou 
výstroj, zbraně, předměty z drahých a barevných kovů 
a v neposlední řadě i zvláštní formu pohřbu (Kleemann 
1992, 127–133).

Největší metodologické problémy však souvisí s vlast-
ní sociální interpretací zjištěných archeologických 
struktur v kategoriích živé kultury. J. Klápště upozor-
nil, že představa o autonomním postavení archeologie, 
která by při explanaci vystačila jen s vlastními prame-
ny, je pouhou chimérou (Klápště 2009, 527). Již H. Ste-
uer považoval za jediný smysluplný postup deduktivní 
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metodu, která předpokládá práci s modely a pojmy 
odvozenými z jiných věd než archeologie (Steuer 1982, 
12–15). Stejný názor vyjádřil i E. Neustupý, který tvr-
dil, že „společenské teorie … se skládají z pojmů“, které 
nelze ničím nahradit (Neustupný 2007, 15, 176). Poj-
my jsou naplněny významem, jenž v archeologických 
strukturách, tvořících empirickou složku našeho bádá-
ní, obsažen není. „Je třeba spojit modely s archeologickými 
prameny, aby se dosáhlo konkrétního poznání“ (Neustupný 
2007, 15–16). Žádný model nemůže být pochopitelně 
dokonalý a úplný. Vždy se jedná o určitou simplifikaci 
či abstrakci živé kultury. Jde, jako v případě ideálního 
typu M. Webera, o pouhou konstrukci zkoumaného 
fenoménu. „Idealtypus“ tak není totálním a mnohovrs-
tevným obrazem „historické reality“. Slouží jen jako 
badatelský a výrazový prostředek. Při naší práci pak 
zkoumáme, jak se v každém jednotlivém případě naše 
empirické poznatky onomu ideálnímu obrazu blíží či 
vzdalují (Havelka 2007, 82–83; Münch 2004, 153–154). 
Bohužel lze jen těžko odhadnout, do jaké míry jsou 
modely sociálních struktur, které používáme s odka-
zem na soudobou sociologii, adekvátní pro popis spo-
lečnosti ve středověku, jejíž žitá realita mohla být/byla 
zcela jiná než naše (Mitterauer 1979, 13). Příkladem je 
užití termínu rodina, která v té podobě, jak ji známe 
dnes, tehdy vůbec neexistovala (viz níže).

11.2 Pojmový aparát a teoretické modely

Ani při interpretaci sociálních struktur komunity, kte-
rá pohřbívala u rotundy na severovýchodním předhra-
dí Pohanska, se neobejdeme bez některých teoretic-
kých pojmů (ideálních typů), jakými jsou familia, šlech-
ta, družina, vlastnický kostel či beneficium. Uvedeným 
termínům je dlouhodobě věnována mimořádná pozor-
nost, neboť stojí v centru historického bádání o raném 
středověku nejen u nás, ale i v celoevropském kontex-
tu. Množství odborných publikací o dané problematice 
je enormní a jen stručná rekapitulace jejich obsahu by 
zdaleka přesáhla zamýšlený rozsah této kapitoly. Ne-
zbývá než se na tomto místě spokojit se stručným náčr-
tem jejich významu, na základě vybraných syntetických 
prací. 

Raně středověká familia tvoří strukturu mnohem 
komplexnější, než je (jádrová/nukleární) rodina, jak ji 
většinou chápeme dnes (obr. 141). Pojmem, který lépe 
vystihuje podstatu základní sociální jednotky středo-
věku, je domácnost (Smith 2005, 86–87, 151). V jejím 
centru sice stál manželský pár a jejich děti, kromě nich 
však familii tvořili i služebníci, čeleď a další na nich zá-
vislé osoby, či širší příbuzenstvo jako sourozenci, strý-
cové či tety. Nejvyšší autoritou byla vždy mužská hlava 
rodiny („pater familias“), která rozhodovala o všech 
lidech žijících pod jednou střechou či kdekoli jinde 
na rodových majetcích (Laval 2016, 72). Právě postave-

ní pána domu v relaci k dalším dospělým a svobodným 
mužům v místní komunitě rozhodovalo o sociálním 
statusu celé familie, která podléhala jeho autoritě (Mi-
tterauer 1979, 16)

Jednotlivé domácnosti byly různě velké a významné. 
Jeden okraj spektra představují domácnosti rolníků, 
které kromě rodinných příslušníků tvořilo jen několik 
málo dalších osob – otroků či polosvobodných nevol-
níků (k složitým terminologickým otázkám o pojme-
nování nesvodných lidí viz Petráček 2003, 178–185). 
Na druhém konci spektra stojí královský dvůr, který 
je familií svého druhu. Býval velice komplexní – kro-
mě panovníka a jeho ženy zde najdeme i konkubíny, 
královské dcery a vnuky, úředníky, hospodyně, kněží, 
písaře, lovčí, kuchaře a další personál. Někde mezi 
oběma póly se nacházely domácnosti šlechty a dalších 
urozenců či královských a knížecích úředníků. Šlech-
tické rodiny musely dosáhnout kritické velikosti, aby 
v nestabilní době raného středověku předčasně nevy-
mřely. Důraz se kladl na velký počet potomků, kteří 
garantovali prosperitu celého rodu, ohroženou jak 
vysokou přirozenou úmrtností, tak násilnými událost-
mi, jakými byly války či krvavé půtky mezi jednotlivý-
mi rody (Schmid 1998, 75–76). I dnes překvapí vitalita 
některých rodů trvale stíhaných ranami osudu, jak 
to vidíme na příkladu Vilémovců z Východní marky 
(Wolfram 1995, 255–257).

Na území franské říše tvořilo raně středověkou fa-
milii 10 až 50 osob, někdy i více. V archeologickém 
kontextu se projevují jako navzájem související skupina 
hrobů na pohřebišti či jedna sídlištní jednotka složená 
z obytných a hospodářských objektů. Mezi jednotlivý-
mi familiemi existovaly značné rozdíly v jejich spole-
čenském postavení. K těm nejlépe situovaným patřily 
domácnosti principes a různých předáků místních ko-
munit. Zpočátku se místní „šlechta“ a její hroby nevy-
čleňovaly z běžné společnosti a společných nekropolí. 
Ke změně dochází až v závěru merovejského a na po-
čátku karolínském období. Značné sociální rozdíly exis-
tovaly i uvnitř jednotlivých familií. Podle H. Steuera se 
mužská složka domácnosti vysoce postaveného velmo-
že merovejského období skládala z hlavy rodiny, jeho 
synů či bratrů a vojenské družiny (obr. 141) – hroby 
těchto lidí obsahovaly bohaté nálezy v podobě zbraní 
či součástí kroje či dalších milodarů. Naopak chudé 
hroby patřily osobně nesvobodné čeledi (Steuer 1982, 
519–521).

Důležitou složkou raně středověké společnosti byla 
vojenská družina, která tvořila zásadní nástroj moci 
v raně středověké Evropě (Steuer 1982, 56). Pozornost 
byla věnována především „státní“ družině, s jejíž po-
mocí vládl nad svojí zemí panovník. Podle D. Třeštíka 
byla jednou z nejdůležitějších institucí i na Velké Mo-
ravě, protože nárazově vybírala lokální daně i tributy 
z podmaněných území. Byla nástrojem vnější expanze 
i garantem moci nad společností. Za to ji panovník mu-
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sel živit, odívat i zbrojit (Třeštík 1997, 290–291, 295). 
Své vlastní družiny si však držely i jednotlivé šlechtické 
rody. Je to doloženo v prostředí geograficky i kulturně 
blízké Východní marky, která se rozkládala na území 
dnešního rakouského Podunají. Svojí družinou dispo-
noval např. hraběcí rod Vilémovců. Družinící, zvaní ho-
mines, bojovali za svého pána s jinými rody, příp. proti 
vnějšímu nepříteli – v případě Vilémovců proti Mo-
ravanům (Zehetmayer 2008, 39–45). Vlastní družinou 
byl obklopen i Josef – slovanský velmož, který ovládal 
území na řece Chubě (Kampa) mezi Východní markou 
a Velkou Moravou. Jeho družiníci měli slovanská jmé-
na a neřídili se bavorským právem (Friesinger, I. 1992, 
68; Zehetmayer 2007, 26). Existenci velmožských družin, 
jejichž příslušníci (milites) byli naprosto závislí na vůli 
svého pána, k němuž je vázal osobní vztah, lze v čes-
kých zemích jasně doložit na přelomu 12. a 13. stol. 
(Klápště 2005, 76).

Problematika vzniku raně středověké šlechty za-
městnává generace historiků i archeologů. V českých 
zemích se otázkou uspořádání slovanské společnosti, 
vznikem pozemkové šlechty i zaváděním „feudálního“ 
řádu zabývalo jak kritické dějepisectví 19. stol., tak 
dějepisectví marxistické 20. stol. (Žemlička 1997, 191–
192). Přes veškerou snahu zůstává řada problémů sou-

visejících s její genezí dodnes nevyřešena. Nejasnosti 
panují dokonce i v základní terminologii. Jak upozor-
ňuje J. Klápště, samotné slovo „šlechta“ se ve staré češ-
tině objevuje relativně pozdě – až v první polovině 14. 
stol. Někdy se proto volí i alternativní pojmy, jakými 
jsou v poslední době oblíbený „urozenec“ či „velmož“, 
případně „nobilita“. Pro zevšeobecňující označení této 
společenské skupiny se užívá i zcela neutrální slovní 
spojení „raně středověká elita“ (Burzler 2000, 168–170; 
Klápště 2005, 19–20, 2009, 538; Kouřil 2005; Tomková 
2005b, 151; Wihoda 2010, 256). V české historiografii 
se termín šlechta tradičně vyhrazuje až pro ty uroze-
né, jejichž postavení se opíralo o pozemkové vlastnictví 
(Klápště 2005, 27–28).159 

Vznik soukromého pozemkového majetku je alfou 
i omegou celé komplikované diskuse. Podle všeobec-
ného mínění se pozemková šlechta neobjevuje před 
polovinou 12. stol. (Klápště 2009, 541). Současné vě-
decké autority vesměs vylučují, že by velké pozemko-
vé vlastnictví a „privátní dvorce“ vznikaly již na Velké 
Moravě (Klápště 2009, 538; Třeštík 1997, 287; Žemlič-
ka 1997, 152–153). Oproti tomu se však objevily ná-
zory, že individuální soukromé pozemkové vlastnictví 
bylo v 9. stol. běžné a náleželo osobám označovaným 
jako gospod, jak vyplývá z rozboru právního pramene  

Obr. 141. Model sociálního členění raně středověké společnosti v době merovejské podle H. Steuera (Steuer 1982, 519). 

Fig. 141. Model of social hierarchy in early medieval society in the Merovingian period according to H. Steuer (Steuer 1982, 519) 
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Zákon sudnyj ljudem, který byl ve staroslověnštině se-
psán snad pro potřeby byzantské misie na Velké Mora-
vě. K pozemkovým majetkům měly náležet také dvor-
ce – sídla slovanské aristokracie (Havlík 1978, 44–46). 
Zcela vyloučeno to není, neboť v sousední Východní 
marce nebyly v 9. stol. velké pozemkové majetky vlast-
něné Slovany ničím mimořádným (Mitterauer 1960, 
721).

Z jakých kořenů šlechta vyrůstala a jak nabyla svůj 
pozemkový majetek, se dosud jednoznačně nerozhod-
lo. Mezi německými historiky probíhal spor, zda na po-
čátku celého vývoje stál na území franské říše jakýsi 
germánský „Uradel“, nebo naopak šlechtic nového 
typu, jehož společenské a ekonomické postavení vyplý-
valo z blízkého vztahu k panovníkovi – tzv. „Dienst-
adel“. Z hlediska archeologie však tento spor, jak po-
dotýká Heiko Steuer, rozhodnout nelze (Steuer 1982, 
359). V podmínkách českých zemí se uvažuje o tom, že 
urození zpočátku rozhojňovali svůj majetek především 
odměnami (beneficium), udělovanými za správu země 
či díky blízkému vztahu k panovníkovi a jeho dvoru. 
Až později, od konce 12. stol., se pozemkový majetek 
dědil či rozhojňoval vlastní kolonizaci dosud neosídle-
ných území (Klápště 2005, 52, 77; Žemlička 1997, 358). 
L. Jan připouští, že systém beneficií, která byla udělo-
vána zároveň s půdou, se k nám mohl rozšířit z franské 
říše již v době Velké Moravy (Jan 2006, 192–193, pozn. 
126), tedy podstatně dříve, než připouští jiní historici 
(Třeštík – Žemlička 2007, 129–134). 

Archeologie může k všeobecné debatě o počátcích 
šlechty přispět některými dílčími, avšak klíčovými zá-
věry. K důležitým fenoménům, které se v souvislosti 
s genezí franské, alamanské či bavorské šlechty mero-
vejského období zmiňují, patří pohřbívání v kostelech. 
Jde o proces, při kterém se nově vznikající křesťanská 
elita separovala fyzicky i symbolicky od zbytku společ-
nosti. Bohatá výbava nejstarší vrstvy hrobů infra ecclesi-
am ukazuje, že zde našli místo posledního odpočinku 
urození příslušníci nejvyšší společenské vrstvy, kteří 
křesťanské chrámy vybudovali jako své vlastnické kos-
tely a memoria. Je zajímavé, že pohřbívání v kostelech, 
které bylo v 6. až 8. stol. zcela běžné, během 9. stol. 
z karolínské říše zmizelo a po několik století zde ne-
bylo obnoveno (Scholkmann 2003, 210–211). Pohřby 
v kostelech se každopádně staly jedním z nejviditel-
nějších projevů tzv. nobilifikace, když se u merovejské 
šlechty postupně prosadily na úkor jiných typů hrobů 
– v monumentálních mohylách či na separátních ne-
kostelních pohřebištích (Burzler 2000, 171). 

Tzv. vlastnickým kostelům (Eigenkirche) rané šlech-
ty je v evropské medievistice věnována dlouhodobá 
pozornost. Termín zavedl do odborné literatury již 
roku 1894 Ulrich Stutz a označoval jím kostel, který 
patřil nějaké osobě či skupině osob. Ve vlastnictví se 
nenacházela pouze vlastní budova a její výbavy, ale také 
pozemek s dalším příslušenstvím, právo výběru desát-

ků a dalších církevních poplatků. Patron kostela mohl 
rovněž ustanovit svého vlastního kněze (Wood 2006, 1). 
Užití tohoto víceméně právního termínu v archeolo-
gickém diskurzu bylo sice kritizováno (Borgolte 1985, 
31; Hassenpflug 1999, 84–85), celá debata však nako-
nec vyústila v málo produktivní úvahy o tom, zda jsme 
schopni identifikovat hrob zakladatele, resp. vlastníka 
kostela a zda takovým hrobům budeme říkat „Stifter-
grab“ či „Gründergrab“ (Borgolte 1985). Ať již je nazve-
me tak či onak, je jasné, že existují a pro poznávání 
společenského vývoje raně středověkých společností 
jsou mimořádně důležité. Vyznačují se tím, že v koste-
le leží na dominantním místě, jsou s kostelem stavebně 
provázány a zapadají do koncepce celé stavby i z hle-
diska své výbavy či konstrukce (Burzler 2000, 39–40). 
H. W. Böhme se domníval, že o hrobu zakladatele či 
vlastníka můžeme uvažovat v případě, kdy byl pohřeb 
uložen do kostela krátce po jeho výstavbě, či pokud 
byl kostel za účelem pohřbu takového člověku speci-
álně zřízen (Böhme 1993, 521). V kostele nenašli místo 
svého posledního odpočinku jen členové rodiny, která 
měla ke stavbě vlastnický či právní vztah, ale i příslušný 
klerik, který v něm vykonával bohoslužbu (Hassenpflug 
1999, 228). Ve franské říši se stavitelé vlastnických kos-
telů rekrutovali jak ze svobodných majitelů alodiálních 
pozemků, tak i z vysoce postavených beneficiářů, kteří 
se těšili přízni svých knížat či králů (Wood 2006, 34). 
I v českých zemích se kostely, resp. dvorce s kostely 
pokládají za významný indikátor pozemkového majet-
ku emancipující se raně středověké šlechty. Písemné 
prameny však jejich vlastnictví dokládají až od 11. stol. 
(Klápště 2005, 48–66, 2009, 540–541). Někteří arche-
ologové ovšem uvažují o jejich existenci již na Velké 
Moravě (Steuer 1982, 421–422). Tento závěr je patrně 
správný, neboť své kostely a s nimi i pozemky vlastnili 
také správcové sousední karolínské Panonie – půvo-
dem nitranský Pribina, jeho syn Kocel či jejich slovan-
ští družiníci. Zpravuje nás o tom Conversio Bagoario-
rum et Carantanorum (Havlík 1978, 61; Wolfram 2012, 
211–212).

Tím, že výše představené pojmy spojíme do jednoho 
smysluplného celku, získáme vstupní model sociální 
struktury kostelního pohřebiště u rotundy na severový-
chodním předhradí Pohanska. V rámci deduktivní me-
tody porovnáme model s empirickými daty z našeho 
výzkumu. Budeme tedy testovat hypotézu, že nově ob-
jevená rotunda byla vlastnickým kostelem raně středo-
věkého velmože, možná beneficiáře velkomoravského 
panovníka, který v něm byl pohřben i se svými nejbliž-
šími. Přilehlý hřbitov byl určen pro jeho familii, která 
se skládala z různých složek, včetně nejvýznamnějších 
družiníků a jejich rodin. Pokud se zde kontinuálně 
pohřbívalo po dobu několika generací, mohli bychom 
uvažovat o počátku rozrodu rané šlechty, jejíž existenci 
ukončily až dramatické události 10. stol.
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Testování této hypotézy bude náplní následujících 
podkapitol. Pohřebiště nejdříve srovnáme s dalšími 
podobnými lokalitami na Velké Moravě a v okolních 
zemích. Budeme sledovat, zda svým charakterem od-
povídá nekropolím, kde byly prokazatelně či pravdě-
podobně pochováni příslušníci středoevropské elity. 
V dalším kroku se zaměříme na jednotlivé součásti 
familie raně středověkého velmože, které by se měly 
projevit i ve vnitřní struktuře pohřebiště. Pokud po-
hřebiště jako celek, či jeho vnitřní struktury nebudou 
nastíněné představě odporovat, přijmeme vstupní hy-
potézu za podmínečně platnou.

11.3  Pohřebiště na severovýchodním 
předhradí Pohanska a postavení 
místní komunity ve středoevropském 
kontextu

Na pohřebišti u rotundy na Pohansku byly artefakty 
nalezeny v 66 hrobech,160 což je 43 % ze všech 154 
pohřbů. Jako intencionální milodary či součást kroje 
zemřelého však můžeme označit jen předměty z 61 
hrobů (39,6 %), když nebudeme počítat víceméně ná-
hodné nálezy ze zásypu hrobových jam. Podíl hrobů 
bez nálezů (57–60,4 %) se může zdát vysoký, ale zá-
sadně se nevymyká standardům kostelních hřbitovů 
své doby. Na největším velkomoravském kostelním 
pohřebišti Na Valách ve Starém Městě chyběly nálezy 
v 53,4 % všech hrobů (Hrubý 1955a, 326), na Modré 
v 59,3 % hrobů, na Špitálkách v 35,7 % hrobů (Dostál 
1966, 95) a u mikulčické baziliky dokonce v 60,2 % ze 
všech 563 hrobů (Ungerman – Kavánová 2010, 74–78). 
V kontrastu s tím evidujeme na venkovských pohřebi-
štích i na mohylnících velké množství hrobových ná-
lezů. Hrobů bez nálezů se na tomto typu lokalit ob-
jevuje většinou jen 20–30 %, tedy dvakrát až třikrát 
méně než na kostelních hřbitovech (Dostál 1966, 95; 
Měřínský 1985). Je otázkou, jakou roli v úbytku milo-
darů hrálo nové náboženství. Podle Z. Měřínského 
mohou rozdíly mezi inventářem venkovských pohře-
bišť a kostelních hřbitovů souviset i s odlišnou sociální 
strukturou komunit z venkovských a centrálních lokalit 
(Měřínský 1985, 81) a postupující christianizace mohla 
hrát v tomto procesu jen vedlejší roli. K podobnému 
závěru dospěl i J. Kleemann, který se zabýval vývojem 
pohřebního ritu u Sasů v 8. a 9. stol. Podle něj výskyt 
milodarů a dalších nálezů v hrobech nesouvisel přímo 
s christianizací, která zde probíhala jen o několik dese-
tiletí dříve než u Moravanů. Spektrum nálezů z kostel-
ních i nekostelních saských pohřebišť z období po vál-
kách Karla Velikého však zůstává na rozdíl od Moravy 
víceméně shodné (Kleemann 1992, 196).

I v případě raně přemyslovských Čech, které byly 
christianizovány později než Morava, a to pod jejím 
silným vlivem, opět sledujeme diskrepanci mezi kos-
telními hřbitovy a nekostelními pohřebišti. U kostelů 

jsou hroby s výbavou zastoupeny výrazně méně. Jed-
na z nejbohatších nekropolí tohoto druhu v Čechách, 
pohřebiště u rotundy na Budči, je tvořena z více než 
dvou třetin hroby bez nálezů (69,6 %). Zcela opačný 
poměr hrobů s nálezy a bez nich evidujeme na ně-
kterých mimokostelních elitních pohřebištích – např. 
v Lumbeho zahradě na Pražském hradě, kde nálezy 
chyběly jen v 37 % hrobů (Frolík a kol. 2014, 86–97). 
Je však otázkou, zda bychom proto měli považovat lidi 
pohřbené na konci 9. a v 10. stol. na dohled od kostela 
Panny Marie a rotundy sv. Víta za „horší“ křesťany, či 
dokonce pohany. Spíše jim jen jejich (i tak dost vysoký) 
sociální status neumožnil pohřbívání na nejposvátnější 
půdě celé země.

Poměr hrobů s nálezy a bez nich je pouze jedním 
z možných kritérií pro komparaci mezi pohřebišti. Dů-
ležitá je i skladba milodarů a dalších nálezů a zvláště 
kvalitativní rozdíly mezi nimi. Ty jsou zjevné již při 
srovnání dvou sousedních kostelních pohřebišť přímo 
z Pohanska. Přestože se podílem hrobů bez nálezů se-
verovýchodní předhradí zásadně neliší ani od prvního 
kostelního hřbitova z Velmožského dvorce (51,25 % 
hrobů bez nálezů), nelze říci, že by obě nekropole byly 
stejné. Nově objevený hřbitov je podstatně chudší. Ne-
souvisí to ani tak s počtem, ale především s charakte-
rem milodarů, které v hrobech nacházíme.

Na pohřebišti u rotundy patřil k nejčastějším ná-
lezům nůž (36 kusů), který se objevil ve 28 hrobech. 
Další početnou skupinu tvoří 38 náušnic ze stříbra (18 
kusů) a bronzu (20 kusů), které pochází z 16 hrobů. 
Evidujeme zde i 16 korálků ze tří hrobů a 10 gombíků 
z šesti hrobů (čtyři gombíky byly skleněné, šest gom-
bíků bylo vyhotoveno z barevných kovů, zčásti pozlace-
no). Dále bylo nalezeno osm nákončí z podkoleních ře-
mínků v šesti hrobech a čtyři páry ostruh (2,6 % všech 
pohřbů). Zbraněmi, sekerami, byly vybaveny pouze dva 
hroby (1,3 %). Pět hrobů obsahovalo po jedné nádo-
bě. K ojedinělým nálezům patří kaptorga, tři rolničky, 
bronzový prsten či olověný závěsek v podobě křížku, 
který souvisel s křesťanskou vírou zde pohřbených.

Pro srovnání lze uvést, že u prvního kostela na vel-
možském dvorci obsahovalo 8,58 % hrobů předměty 
ze stříbra, zatímco u rotundy to bylo jen 5,92 %. Šper-
ky ze zlata (2,21 % hrobů z pohřebiště u prvního koste-
la) a hroby s meči (čtyři hroby z pohřebiště u prvního 
kostela) na severovýchodním předhradí zcela chybí. 
U prvního kostela je také mnohem více hrobů s ost-
ruhami (7,62 % na velmožském dvorci × 2,63 % na se-
verovýchodním předhradí), které indikují přítomnost 
jízdních bojovníků, patřících ke společenské elitě té 
doby. Uvedené rozdíly lze vysvětlit dvojím způsobem. 
Jako pravděpodobnější se jeví varianta, že komunita 
pohřbívající u rotundy nedosahovala takového spole-
čenského statusu jako lidé příslušející k velmožskému 
dvorci, kde byli pochováni v okolí mnohem honosněj-
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šího svatostánku. Nelze však vyloučit ani eventualitu, 
že pohřebiště na severovýchodním předhradí je o něco 
mladší a pochází již z doby, kdy nebyl zvyk ukládat mi-
lodary do hrobů tak rozšířen.161 Možná je i kombinace 
obou faktorů. 

Je zřejmé, že hroby ze severovýchodního předhradí 
Pohanska nelze přímo srovnávat s pohřebištěm na vel-
možském dvorci, ani s dalšími centrálními nekropole-
mi Velké Moravy, jakými jsou např. kostelní hřbitovy 
u baziliky, dvouapsidové rotundy či prvního kostela 
v Mikulčicích nebo pohřebiště na Sadech, Špitálkách 
a Na Valách v uherskohradišťsko-staroměstské aglo-
meraci. Zde evidujeme jak nálezy zlatých šperků, tak 
i hroby s meči či početné pohřby s ostruhami (Staňa 
2001, 92). Tyto lokality se od severovýchodního před-
hradí Pohanska liší nejen vyšším sociálním statusem 
části elit, která zde pohřbívala, ale i svým datováním, 
neboť počátky funerálních aktivit na nich obecně spa-
dají do dřívějších období, v některých případech (např. 
Staré Město – Na Valách) již do předkostelní fáze nek-
ropole (Galuška 1996, 108–109, 2013, 205; Ungerman 
2005; Ungerman – Kavánová 2010, 81). Zlato se použí-
valo při výrobě šperků starší skupiny, zatímco v mladší 
skupině jasně dominoval šperk stříbrný. Na příkladu 
staroměstského pohřebiště Na Valách se ukazuje, že 
starší hroby byly vybaveny o něco honosněji než hroby 
mladší (Galuška 2013, 249–251).

Přestože pohřebiště u rotundy na Pohansku nefigu-
ruje mezi nejbohatšími lokalitami Velké Moravy, nepa-
tří zároveň ani mezi nejchudší. Zvláště dobře to vynik-
ne při srovnání s kostelními hřbitovy, jejichž existence 
spadá do posledních desetiletí 9. stol. a počátku století 
následujícího. Právě tyto hřbitovy tvoří vhodný refe-
renční soubor pro komparaci s naší lokalitou ve smys-
lu úvodních metodologických úvah. 

Podobně byli vybaveni nebožtíci pochovaní u 9. 
kostela v Mikulčicích, kde z 81 hrobů, které datujeme 
do raného středověku (mohlo jich však být i podstatně 
více, protože na místě se pochovávalo až do vrcholné-
ho středověku), obsahovalo nálezy sice až 50 hrobů, 
většinou se však jednalo o velmi chudý inventář. Bylo 
zde nalezeno pouze osm bronzových náušnic jednodu-
chých podunajských typů, šest stříbrných, šest skleně-
ných a jeden bronzový gombík. Šperk doplňuje ještě 
15 skleněných perel. Relativně větší zastoupení mají 
hroby se zbraněmi, kterých zde bylo sedm. Ve čtyřech 
hrobech byli jezdci s ostruhami. Dále odtud známe 
pět seker, jedno kopí a bojové nože. Z nejnovějšího 
zpracování pohřebiště Z. Měřínským vyplývá, že se zde 
v době velkomoravské pohřbívalo ve druhé pol. 9. stol. 
s možným přesahem do první pol. 10. stol. (Měřínský 
2005, 124–134), tedy přibližně ve stejné době jako 
na předhradí Pohanska.

Ve stejné době existovalo i další kostelní pohřebiš-
tě v Mikulčicích, a to v okolí 8. kostela. Tato církevní 
stavba vznikla podle Pavla Kouřila až v posledních de-

setiletích 9. stol., možná i později. Okolní pohřebiště, 
které tvořilo pouhých 26 hrobů, působí velmi chudě. 
Jen devět hrobů obsahuje nálezy, k nimž patří dva 
nože, železné nákončí, a dále bronzové šperky – štítko-
vý prsten, čtyři náušnice a tři gombíky. Soubor šperků 
doplňuje ještě olověný kulovitý závěsek, jehož analogie 
se našla i na Pohansku (Kouřil 2008b, 67–74).

O něco bohatší byla malá nekropole s 16 hroby u 7. 
kostela v Mikulčicích, který svojí dispozicí i stavební 
technologií připomíná svatostánek z předhradí Po-
hanska (Macháček et al. 2014). Přestože polovina hrobů 
byla bez milodarů, objevují se zde i nálezy indikující 
přítomnost sociálně privilegované složky, jak soudí 
P. Kouřil. Jedná se především o dva jezdecké hroby 
s ostruhami a velké stříbrné gombíky v hrobě dítěte. 
Také pohřebiště u 7. kostela spadá do 2. poloviny 9. 
století a možná i do prvních let následujícího věku 
(Kouřil 2010, 58–63).

Vyloženě pozdní, a tedy rotundě na Pohansku asi 
nejbližší datování navrhuje pro 12. mikulčický kostel 
B. Kavánová. Měl podle ní vzniknout až okolo roku 
900, přičemž již v průběhu první pol. 10. stol. ztratil 
svoji funkci. Okolo sporých pozůstatků svatostánku, 
jejichž funkční intepretace i datování jsou někdy zpo-
chybňovány (Galuška – Poláček 2006, 133–134; Mazuch 
2011, 74; Poláček 2005, 250), se rozkládalo pohřebiš-
tě se 79 hroby. Z hlediska šperku, reprezentovaného 
sedmi stříbrnými a sedmi bronzovými náušnicemi, 
čtyřmi bronzovými, jedním stříbrným a čtyřmi skel-
něnými gombíky, stříbrným prstenem či 70 korálky, 
se blíží kostelnímu hřbitovu z předhradí Pohanska. 
V hrobech u mikulčického 12. kostela však chybí zbra-
ně, ostruhy či kování opasků. Vzhledem k jejich čas-
tým nálezům v kulturní vrstvě nad pohřebištěm však 
nelze vyloučit ani možnost, že zde původně takové 
hroby existovaly, ale došlo k jejich pozdějšímu naru-
šení a zničení mladším osídlením, které zde trvalo až 
do mladohradištního období (Kavánová 2003, 247, 
279, 280–282).

Pohřebiště ze severovýchodního předhradí Pohan-
ska se příliš neliší ani od Budče, která je dnes asi nej-
lépe prozkoumanou lokalitou z kategorie nejstarších 
českých kostelních hřbitovů. Okolo rotundy sv. Petra 
se pohřbívalo patrně již od přelomu 9. a 10. stol., což 
znamená, že zdejší funerální aktivity jsou zčásti para-
lelní s Pohanskem. Z Budče známe 56 hrobů, v nichž 
se našly stříbrné náušnice hrozníčkové, bubínkové 
a košíčkové, i gombíky s vytepávaným ornamentem či 
granulací, štítkový prsten, řetízkový nákrčník a zlomek 
pozlaceného bronzového křížku; k tomu i několik zá-
ušnic s očkem a esovitou kličkou. Z mužských hrobů 
pak pochází ostruhy s dlouhým bodcem. Není pochyb 
o tom, že nejstarší hřbitov na Budči sloužil obyvatelům 
knížecího dvorce, který podle písemných pramenů 
spojujeme s konkrétními historickými postavami knížat 
Spytihněva a Václava. Ve dvorci sídlili, kromě knížecí-
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ho syna, i Václavovi stoupenci – jeho družiníci a úřed-
níci (Bartošková 2014, 35–39, 61–65, 93, 155–156). 

Z výše uvedené komparace vyplývá, že hřbitov na se-
verovýchodním předhradí Pohanska byl plně srovna-
telný s ostatními zástupci specifické skupiny nekro-
polí, které vznikaly u nejmladších velkomoravských či 
nejstarších přemyslovských kostelů někdy ke konci 9. 
stol. I když v jejich okolí existovala pohřebiště svým 
rozsahem povětšinou menší než na Pohansku, relativní 
zastoupení šperků či zbraní je dosti podobné. Obtížně 
řešitelnou zůstává otázka, jak vybavená byla na přelo-
mu 9. a 10. stol. pohřebiště, která vznikla o několik 
desetiletí dříve a celkově se jeví jako mnohem bohat-
ší. Na příkladu lokality Na Valách ve Starém Městě se 
ukazuje, že hroby mladší či nejmladší „jsou někdy již bez 
milodarů“, jak uvádí již V. Hrubý (Hrubý 1955a, 79). 
Při řešení tohoto problému však narážíme na nedosta-
tečné poznání rozsáhlých velkomoravských nekropolí, 
jejichž přesnější chronologie se teprve komplikovaně 
rodí, přestože od jejich výzkumů uplynulo již více než 
půl století (Chorvátová 2004, 2015; Galuška 2013, 195–
241).

Chceme-li získat širší srovnání v rámci středoevrop-
ského regionu, narážíme na těžko překonatelné meto-
dologické obtíže, na které jsme již výše upozorňovali. 
Některé okolní země byly v 9. stol. a na počátku 10. 
stol. ještě plně pohanské, jako např. Polsko, kde se 
nezačalo kostrově pohřbívat před druhou polovinou 
10. stol. (Štefan 2007, 815–817). Nejstarší kostelní po-
hřebiště Velkopolska jsou zakládána až ve druhé pol. 
11. stol. (Kara 2015, 512). Jiná okolní území byla již 
do té míry christianizována, že z kostelních pohřebišť 
zmizely jak milodary, tak i součásti kroje z trvanlivých 
materiálů, který by přežily až do dnešních dnů. Těžko 
tak usuzovat na sociální strukturu tamějších popula-
cí. Dobrým příkladem jsou Sasové. Přestože je pokřti-
li jen nedlouho před Moravany, na jejich kostelních 
hřbitovech chybí již vesměs milodary. Ukazuje se to 
např. u kostela v Tostedtu založeného v 9. stol. jiho-
východně od Hamburgu (Drescher 1985, 76). Pokud se 
na saských kostelních hřbitovech nálezy objeví, pak jen 
velmi prosté a uniformní součásti kroje, jako emailo-
vé terčové spony s vyobrazením kříže, které pocházejí 
např. z okolí jednoho z nejstarších dřevěných kostelů 
v Braunschweigu – Kohlmarkt (Laux 1999, 278–280). 

O něco lepší materiál pro naše úvahy nabízí slovan-
ské oblasti východně od Labe. Plošný výzkum hradiska 
Starigard – Oldenburg přinesl cenné doklady o vývo-
ji vnitřní zástavby sídla obodritských knížat (Gabriel 
1988, 61–65; Gabriel – Kempke 2011, 14–15, 51–85). 
Někdy okolo poloviny 10. stol. zde velká „knížecí 
hala“ (18 × 8,3 m) změnila svoji funkci a v souvislosti 
s christianizací slovanských Obodritů se transformova-
la na kostel. Vně stavby, při její jižní stěně, bylo zalo-
ženo pohřebiště, tvořené deseti hroby, které se těsně 

přimykají ke kostelu. Z 20 hrobů je 70 % bez nálezů, 
nebudeme-li počítat kování rakve či kožešinovou če-
pici. Ve dvou hrobech (10 %) byly ostruhy s prodlou-
ženým či velmi dlouhým bodcem (3,2 a 6 cm), které 
byly ovšem luxusně provedené. Jeden dětský hrob byl 
vybaven zlatou perlou s filigránem, stříbrným drátkem 
a luxusní textilií, z níž se zachovalo několik zlatých nití. 
První fáze kostelního pohřebiště v Oldenburgu se tak 
podle hrobových nálezů principiálně neliší od toho, 
co známe z Pohanska ze severovýchodního předhradí 
z konce 9. stol. a první pol. 10. stol., kde také tvoří elit-
ní hroby skupinku při jižní stěně rotundy.

V Oldenburgu se pohřby uvnitř kostela objevu-
jí až v další fázi,162 která souvisí se založením místní-
ho biskupství (972–983). Na nejvýznamnějším místě, 
na střední ose kostela před oltářem, byli pohřbeni dva 
muži – podle bohaté výbavy vrcholní představitelé teh-
dejší společnosti. I ostatní hroby z této fáze obsahují 
cenné předměty jako ostruhy, kování opasků, zbytky 
drahocenných textilií, sekeru, hřebeny i železné ple-
chové kříže či kostěné závěsky v podobě kříže. Jedná se 
bezesporu o pohřebiště obodritských knížat a dalších 
lidí z jejich nejbližšího okolí, kteří stáli na vyšším stu-
pínku společenské hierarchie než komunita z předhra-
dí na Pohansku.

V jižněji položených oblastech dnešního Německa 
nenajdeme soudobá pohřebiště, která by měla stejný 
charakter jako kostelní hřbitov na Pohansku. V Ba-
vorsku se sice na okrajích starších řadových pohřebišť 
zakládaly první dřevěné kostelíky již od 7. stol., v prv-
ní pol. 8. stol. jsou však tyto nekropole již opouštěny 
a začíná se pohřbívat u nově založených kamenných 
chrámů v intravilánech obcí. Zároveň mizí na přecho-
du mezi merovejským a karolínským obdobím z hrobů 
milodary či archeologicky viditelné součásti kroje (Kle-
emann 2002, 347). Celý proces se zde zřejmě rozběhl 
v souvislosti s působením sv. Bonifácia a založením bis-
kupství v Řezně a Pasově a v obecné rovině s rozvojem 
církevní organizace (Codreanu-Windauer 2010, 208). 

Z formálního hlediska však lze památky z Pohanska 
srovnat se staršími pozdně merovejskými tzv. separát-
ními hřbitovy, které vznikly vyčleněním hrobů raně 
šlechtických rodů z velkých řadových pohřebišť v ala-
mansko-bajuwarské oblasti (Böhme 2008, 29). Někte-
ré z nich byly zakládány okolo malých kostelů – nej-
dříve na alamanském území. Dále na východ, za řeku 
Lech, se kostelní nekropole začaly intenzivněji šířit až 
ve druhé polovině 7. stol. V Bavorsku a Švýcarsku dosá-
hl nový způsob sebeprezentace raně středověkých elit 
svého vrcholu někdy na přelomu 7. a 8. stol. (Böhme 
1996, 477–507; Burzler 2000, 90–91).

Typickým příkladem raně šlechtických kostelních 
hřbitovů je Herrsching u Ammersee nedaleko Mnicho-
va, který je nejstarší svého druhu v Bavorsku (Keller 
1991/92, 26–68). Na konci první třetiny 7. stol. zde 
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vzniklo malé separátní pohřebiště, jež existovalo až 
do počátku 8. stol. Bylo založeno při malé hřbitov-
ní kapli, vybudované nejdříve ze dřeva, posléze z ka-
mene. Její plocha 40 m2 byla skoro dvakrát větší než 
vnitřní prostor rotundy na severovýchodním před-
hradí Pohanska (cca 26 m2). Na hřbitově našlo místo 
svého posledního odpočinku jen 20 lidí, kteří leželi 
ve 14 hrobech. Nejdříve byli pochováni tři muži, dva 
z nich v kamenných hrobkách z tufu. Nejbohatší hrob 
zřejmě patřil zakladateli vlastnického kostela, čemuž 
by odpovídala i jeho poloha těsně u SZ rohu dřevěné 
svatyně. Dochovaná výbava se skládala z kompletní vý-
zbroje (spatha s opaskem, sax, kopí, stříbrem zdobený 
štít s puklicí) a luxusního opasku s bohatou garniturou 
vyrobenou z pozlaceného stříbra, původem ze sever-
ní Itálie. Tato výbava patří k nejbohatším v Bavorsku. 
Další muži z hrobů s bohatší výbavou (hrob 1 se zlatý-
mi nitěmi z luxusní textílie či bronzovými a stříbrnými 
přezkami, hrob 10 se součástmi opaskových garnitur) 
pravděpodobně patřili k příbuzenstvu či družině zakla-
datele kostela. Tím mohl být člen jednoho z pěti nej-
důležitějších šlechtických rodů raně středověkého Ba-
vorska, jak se spekuluje podle darovací listiny z 8. stol., 
která popisuje majetkové poměry Herschingu (hor-
caningun). Kromě bohatě vybavených „šlechtických“ 
hrobů se zde nacházely i hroby velmi chudé. Podle E. 
Kellera se mohlo jednat o sociálně níže postavené lidi, 
snad o čeleď z panského dvorce, k němuž patřil kostel 
i přilehlé pohřebiště (Keller 1991/92, 63–65, 59–62). 
Pohřebiště by tak tvořili členové raně středověké fami-
lie s různým společenským statusem.

Jestliže byly elitní hroby pozdně merovejského obdo-
bí z Herrschingu svoji výbavou mnohem bohatší (ale 
i starší) než sepulkrální památky z Pohanska, pak u po-
hřbů z okolí soudobého karolínsko-otonského hradní-
ho kostela v Sulzbachu (Horní Falc) tomu bylo přesně 
naopak. Milodary či součásti kroje zde zcela chyběly, 
a to i přes to, že v hrobech byli pochováni příslušníci 
přední šlechtické rodiny, která ovládala severovýchod 
Bavorska (při hranici s českými zeměmi) na konci 9. 
stol. a v 10. stol. Rozhodující pro jejich identifikaci byla 
náročná úprava hrobových jam, resp. přímá souvislost 
mezi hroby a kostelem vybudovaným v jádru jedno-
ho z raně středověkých center tzv. Nordgau, kterým 
se hrad v Sulzbachu v 9. stol. stal. Jako první zde spo-
činul sedmdesátiletý muž – snad zakladatel místního 
chrámu, který mohl být jeho vlastnickým kostelem (viz 
níže). Celkem devět hrobů dospělých a dětí zřejmě tvo-
řilo dvě až tři generace jádra šlechtické rodiny, která 
své příslušníky pochovávala uvnitř prostoru, vyhraze-
ného v centru hradu pro její rezidence. Ačkoli byla 
hrabata ze Sulzbachu držiteli významných říšských úřa-
dů, vystupovala často v opozici ke královské moci, což 
jen dokládá jejích velký politický a hospodářský vliv 
v regionu (Hensch 2005, 82–88, 244–249, 261–263). 
Tomu odpovídá i velikost jejich hradní kaple, která 

byla svojí plochou (65,6 m2) dvaapůlkrát větší než ro-
tunda na Pohansku (Hensch 2005, 78). Na kostelním 
hřbitově v Sulzbachu však zjevně nepochovávala celá 
šlechtická familie – byl vyhrazen pouze pro její nejuro-
zenější členy. 

Výsledkem předložené komparace je zjištění, že ko-
munita, která pohřbívala okolo rotundy na Pohansku, 
zanechala funerální památky, které svým charakterem 
rámcově odpovídají známým pohřebištím christianizo-
vané středoevropské elity z 8. až 10. stol. Nejvíce styč-
ných bodů pochopitelně nacházíme mezi Pohanskem 
a dalšími velkomoravskými kostelními pohřebišti z pře-
lomu 9. a 10. stol. Jisté odlišnosti spatřujeme v počtu 
hrobů, kterých bylo na Pohansku prozkoumáno pod-
statně více než na jiných lokalitách stejného typu. Je 
zjevné, že v okolí rotundy nepohřbívala pouze rodina 
zakladatele kostela, jako např. v bavorském Sulzbachu, 
ale širší komunita, která s ní byla určitým způsobem 
spojena – celá raně středověká familia. Vnitřní struk-
tura této společnosti bude předmětem diskuse v násle-
dující podkapitole.

11.4  Vnitřní sociální struktura pohřebiště 
u rotundy na Pohansku

Pokud chceme popsat vnitřní sociální strukturu komu-
nity, která pohřbívala okolo rotundy na severovýchod-
ním předhradí Pohanska, a srovnat ji s interpretačním 
modelem, jak byl definován na začátku této kapitoly, 
stojíme před nemalým metodologickým problémem. 
Jen těžko vystačíme s kategorizací hrobů podle mi-
lodarů a dalších hrobových nálezů, jak to u nás na-
vrhoval třeba V. Hrubý (Hrubý 1955a, 316–322, 326) 
a v Německu např. R. Christlein (1973) či F. Stein, kte-
rá se snažila identifikovat tzv. sociální „Oberschicht“ 
na základě výskytu cenných a výjimečných předmětů 
v hrobech (Stein 1967, 191, 214). Její metodologické 
východisko: „Man kann nur vermuten, daß die ‚Ober-
schicht‛, die sich in den reichen Gräber widerspiegelt, … 
mit den nobiles aus den schriftlichen Quellen identisch ist“ 
vyvolalo takovou kritiku (přehledně u Kleemann 2002, 
12–13, 352), že se další snahy o sociální interpretaci 
raně středověkých pohřebišť z Německa na delší dobu 
prakticky zastavily.

Je zřejmé, že ani v případě pohřebiště u rotundy 
nevystačíme při rekonstrukci sociální struktury s pros-
tou kvantifikací nálezů. Jejich vkládání do hrobů totiž 
ovlivňovaly i jiné než sociální aspekty, jako např. chris-
tianizace či postupná stabilizace společnosti, v jejímž 
důsledku mizely z hrobů milodary i bohatší součásti 
kroje zemřelých, jakými byly šperky, součásti opasků, 
ostruhy atd. (Tomková 2005b, 146). Tento proces je zce-
la zjevný (Klápště 2009, 530), i když o jeho konkrétních 
příčinách se stále diskutuje (Kalhous 2016). Musíme 



199

11. Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí …

proto hledat i jiné možnosti, jak uchopit vnitřní struk-
turu diskutovaného pohřebiště. Odrazovým můstkem 
pro naše úvahy mohou být výsledky prostorové analýzy 
(viz kapitola 10. Prostorová struktura pohřebiště. Vztah 
hrobů a kostela), při níž jsme vyčlenili různé skupiny 
hrobů a popsali je řadou znaků včetně jejich hrobové 
výbavy. Tyto skupiny se nyní pokusíme komparovat se 
vstupní hypotézou a následně také interpretovat v ka-
tegoriích živé kultury.

Zjevně dominantní skupinu, označenou písmenem 
A, tvoří hroby z interiéru rotundy. Jde o dva muže, dvě 
děti a jednoho adolescenta, kteří byli pohřbeni na nej-
prestižnějším místě celého pohřebiště. Přestože není 
z hlediska hrobových nálezů nejbohatší, identifikujeme 
skupinu A s jedinci z nejvyšších příček společenské py-
ramidy. Hlavní pozornost je věnována staršímu muži 
z hrob H 153 (Macháček et al. 2014). Jeho hrob je výjimeč-
ný svým trapezovitým tvarem a pečlivou úpravou stěn 
v podobě nízko nasucho kladené zídky, tvořené dvěma 
řadami kamenů nad sebou. Taková úprava hrobové jámy 
H 153 je na pohřebišti u rotundy jedinečná. Žádný jiný 
hrob dospělého jedince z tohoto pohřebiště nemá hro-
bovou jámu upravenou stejným způsobem. Muž z hro-
bu H 153 byl zdaleka nejmohutnější (podle odhadnuté 
výšky i hmotnosti) nejen na pohřebišti u rotundy, ale 
zároveň i v té části mužské populace z Velké Moravy, 
která byla analyzována antropologickým týmem antro-
pologa Vladimíra Sládka v rámci jejich studie (celkem 
170 mužských jedinců). Podle Sylvy Kaupové z Národní-
ho muzea v Praze měl tento muž i zcela nadstandartní 
přístup ke kvalitní stravě, bohaté na živočišné bílkoviny. 
Konzumoval často i ryby jako typicky postní jídlo. Podle 
znaků na kostře lze soudit, že za svého života nemusel 
těžce fyzicky pracovat (Sládek 2016). S nezbytnou mí-
rou nejistoty ho identifikujeme jako zakladatele kostela. 
Svědčí o tom především poloha hrobu na středové ose 
stavby. Ta je považována i v raně středověkém prostředí 
za velice prestižní. Podobně umístěné hroby se ve star-
ším merovejském prostředí často vyznačují mimořádně 
bohatou výbavou (Hassenpflug 1999, 217). Vzhledem 
k relativně krátké existenci kostela i celého pohřebiště 
(max. 70 let) je zjevné, že hrob byl do kostela uložen 
krátce po jeho výstavbě, resp. že kostel mohl být pro 
pohřeb onoho člověka dokonce speciálně zřízen (Böhme 
1993, 521). Na druhou stranu musíme připustit i mož-
nost, že v kostele nenašel místo posledního odpočinku 
pouze zakladatel kostela, který měl ke stavbě vlastnický 
či jiný právní vztah, ale i příslušný klerik, který v něm 
vykonával bohoslužbu (Hassenpflug 1999, 228). Na Po-
hansku to mohl být právě onen druhý muž pohřbený 
infra ecclesiam. Zbývající dětské hroby z interiéru mohly 
patřit k přímým potomkům zakladatele a patrně i vlast-
níka kostela.

Pozice stavitele kostela, který musel být ve všech ohle-
dech výjimečný člověk, uvnitř velkomoravské společ-

nosti není vyjasněna. Jednoznačně to byl pater familias 
a zřejmě i příslušník vznikající „šlechtické“ vládnoucí 
vrstvy, k jejímuž normativnímu chování patřila křes-
ťanská orientace a již i v raném středověku dědičný 
nárok na pohřeb ve vlastním kostele (Erbbegräbnis; 
Scholkmann 2003, 210). Podle analogií z franské říše se 
mohlo jednat jak o svobodného a dědičného majitele 
alodiálních pozemků (Scholkmann 2003, 194–195), tak 
o významného beneficiáře (k pojmu beneficiář viz např. 
Jan 2006, 192 ad., 2009) – úředníka, družiníka či jinak 
vysoce postaveného člověka, který si své postavení vydo-
byl ve službách knížete (Wood 2006, 34). Obě možnosti 
připadají teoreticky v úvahu i v našem případě, i když 
v kontextu Velké Moravy je mnohem pravděpodobnější 
druhá z nich. Na Pohanska snad tento člověk zastával 
funkci správce hradu, pro kterou se u nás ve 12. století 
ujalo pojmenování castellanus (Jan 2009, 471). V 7. až 
9. stol. se již tito úředníci objevili v západní a severní 
Evropě v prostředí velkých emporií či wiků, kupeckých 
a řemeslnických center v lecčems podobných velkomo-
ravské aglomeraci na Pohansku (Macháček 2007, 2010), 
kde zastupovali zájmy krále a jeho fisku. Tak tomu bylo 
např. v Haithabu – významném obchodním středisku 
na hranici mezi Říší a vikingským světem, kde se nazý-
vali „comes vici“ (Wikgraf). Známe je i z dalších míst, kde 
jsou označovaní jako „Wicgerefa“ (Londýn, rok 685), 
„praefectus vici“ (Birka), „praefectus emporii Quentowic“ 
(Quentowic, v letech 858–868) apod. Angažovali se pře-
devším při výběru cla a udržování pořádku a míru uvnitř 
sídliště. Ve válečných dobách se starali i o vnější bezpeč-
nost emporia (Jankuhn 1986, 140, 204–205, 212–215). 
Správcové, prefekti či kasteláni žili jednak z benefitů, 
které vyplývaly z jejich úřadu (mohli získávat svůj podíl 
na různých pokutách, podílet se na organizaci dálkové-
ho obchodu, později i vybírat cla, mýta apod.), podle 
L. Jana však se svým úřadem získávali i propůjčené stat-
ky či pozemkovou výbavu, která sice v českých zemích 
ještě i v 11. a 12. stol. nebyla principiálně dědičná, ale 
mohla mít již hodně společného s lénem (Jan 2009, 
469). Na takovém principu se u nás začala postupně 
a evolučním způsobem konstituovat pozemková šlechta.

To, že byli uvnitř kostela pohřbeni jen muži a děti, 
není až tak překvapivé. Antropologické analýzy doklá-
dají, že v raně středověké Evropě byly mužské pohřby 
v interiérech křesťanských chrámů zastoupeny mno-
hem častěji než hroby ženské. Zčásti to souvisí s nižším 
společenským postavením žen v rámci středověkých 
domácností, zčásti s nárokem duchovních na kostelní 
pohřeb, který se v západní Evropě začal postupně pro-
sazovat od 9. stol. (Scholkmann 2003, 218). 

Pro hroby žen a ostatních mužských příslušníků 
(vzdálenější pokrevních příbuzných?) jádrové rodiny 
byla vyhrazena jiná zóna v rámci pohřebiště. Identifi-
kujeme ji jako skupinu B, která se rozkládala při jižní 
stěně rotundy, v blízkosti apsidy. Je to místo, které bý-
valo u středověkých kostelů obecně považováno za nej-
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prestižnější (Eibl 2005, 234). Právě zde se i na Pohan-
sku objevují jak hroby s nejbohatšími nálezy (šperky 
z drahých kovů), tak i hroby výjimečné svými rozměry 
či úpravou. Četné superpozice ukazují, že se zde po-
hřbívalo po několik generací a že místo muselo být 
mimořádně atraktivní svojí blízkostí k relikviím ulo-
ženým v oltáři. Tento „Drang ad sanctos“ byl v raném 
středověku typický pro celou západní a střední Evropu 
a souvisel se snahou získat po smrti ochranu svatých 
mučedníků (Steuer 2015, 16–17). 

Jihozápadně a severně od rotundy byly rozloženy 
skupiny C, G, I a J, které tvoří buď pravidelné del-
ší řady hrobů (C, I, J), nebo kompaktní skupinu (G). 
V těchto hrobech registrujeme různé kamenné a dře-
věné konstrukce, případně schránky z organických 
materiálů („rakve“). Z genderového i biologického hle-
diska se jedná o skupiny buď maskulinní (C, J), či vy-
rovnané (G, I). Vyznačují se zvýšeným výskytem nožů, 
zčásti honosného provedení (plátování barevným ko-
vem), ostruh, resp. kování z jejich garnitur. Fenomén 
pohřbů s ostruhami, ale beze zbraní, který je pro vel-
komoravská centra typický (Klápště 2005, 23–29; Pro-
fantová 2003, 58–64, 92–93), souvisí s materializací 
sociálního statusu zemřelých. Ostruhy jako pars-pro-toto 
ukazují na postupnou stabilizaci fragilních sociálních 
vztahů, kde již není do hrobů třeba vkládat komplet-
ní výstroj a výzbroj jízdních bojovníků, ale k vyjádře-
ní jejich sociálního postavení stačí jen jedna její část 
(Klápště 2009, 530). Tyto skupiny mohou reprezentovat 
družiníky šlechtice pohřbeného v rotundě, případně 
jejich ženy a děti. Existenci příbuzenských svazků mezi 
pohřbenými jedinci evokuje pravidelné uspořádání 
hrobů do řad. I uvnitř této sociální kategorie vznikala 
jakási hierarchie, neboť ostruhami či jejich garnitura-
mi byli vybaveni pouze někteří muži – vždy jeden v kaž-
dé skupině (kromě skupiny C, kde takový hrob chyběl). 
Je zajímavé, že v prostoru jihozápadně od kostela se 
mužské hroby z různých fází pohřebiště jako kdyby ku-
mulovaly po obou stranách linie, která prochází hlavní 
osou kostela, resp. hrobem zakladatele chrámu. Mohlo 
se jednat o další prestižní zónu pohřebiště.

Část pohřebiště, která se rozkládala na východní 
straně hřbitova a přiléhala k apsidě kostela, charakte-
rizuje převaha dětí (skupiny D, F), případně žen (sku-
pina E). Tato tendence zjevně souvisí se středověkým 
zvykem pohřbívat nedospělé jedince v blízkosti presby-
teria, či obecně podél kostelních zdí (Eibl 2005, 230–
232). Přestože se ve skupinách D, E a F vyskytli mezi 
25 pohřbenými jen čtyři muži, kterým je v kontextu 
raně středověké společnosti obecně připisováno vyšší 
společenské postavení, nejedná se o sociálně marginál-
ní zónu nekropole. Kromě úzkého vztahu ke kostelu 
o tom svědčí i poměrná náročná úprava hrobových 
konstrukcí z kamene (objeví se i kamenná skříňka) 
a výskyt šperků vyrobených ze stříbra či pozlaceného 
bronzu. V případě dětských pohřbů se mohlo jednat 

o potomky lépe situovaných členů familie, kteří nebyli 
pohřbeni u svých rodičů, ale z neznámých (patrně vě-
roučných) důvodů s dalšími vrstevníky ve zvláštní zóně. 

Ne všem dětem na severovýchodním předhradí se 
dostalo výsady být pohřben v blízkosti kostela. Nižší 
sociální postavení zřejmě měly malé děti (infans I), 
které pochovali u hypotetického vstupu do hřbitovní 
ohrady v jižní části hřbitova (skupina L). Kromě toho, 
že se nacházely v poměrně velké vzdálenosti od koste-
la, neměly u sebe žádné milodary a byly uloženy jen 
do prostých jam.

Jistou záhadu představují skupiny O a P, tvořené 
hroby, které byly zahloubeny z vnější strany hřbitovní 
ohrady, na její severozápadní a jihovýchodní straně. Až 
na jedinou výjimku zde chybí dospělé ženy. Naopak 
se mezi nálezy objevují zbraně (bradatice) a ostruhy 
(ve skupině O). I některé dětské hroby obsahovaly bo-
hatší nálezy (skleněné gombíky, stříbrný a bronzový 
šperk). Může se jednat o lidi, kteří sice získali poměr-
ně vysoký sociální status, a někteří z nich mohli patřit 
k velmožské družině, ale z nějakých důvodů nechtěli 
nebo nemohli být pohřbeni přímo na speciálně vyme-
zené a patrně vysvěcené půdě kostelního hřbitova. 

To platí i pro skupinu U z jihovýchodního okraje 
pohřebiště, která je od kostela druhá nejvzdálenější. 
Spolu se sousední skupinou O obklopuje ze tří stran 
prázdný prostor, orientovaný souběžně s delší osou 
kostela. Populace skupiny U vykazuje rovnoměrné 
rozložení podle pohlaví i věku. Nálezově je poměrně 
bohatá – objevuje se zde bronzový i stříbrný šperk. 
Na rozdíl od hrobů z blízkého okolí kostela zde postrá-
dáme kameny v konstrukci hrobů, podobně jako u sku-
pin O a P. Hrobové jámy jsou však v průměru nejhlub-
ší na celém pohřebišti. Je možné, že se v tomto přípa-
dě jednalo o pohřebiště svébytné komunity s vlastním 
lídrem, kterým by mohl být mimořádně vysoký starý 
muž H 190, s hrobem situovaným na rozhraní skupin 
O a U. Keramická nádoba v jednom z hrobů evokuje 
přežívání pohanských přežitků, což by korespondova-
lo se snahou být pohřben co nejdále od kostela, stále 
však na společném pohřebišti. Svým charakterem se 
skupina U, ale snad i O a P, blíží některým hrobům 
z pohřebiště u prvního kostela na Pohansku, které se 
vně ohrazení knížecího dvorce seskupovaly po obou 
stranách přístupové cesty k bráně, a to ve značné vzdá-
lenosti od křesťanského chrámu (Kalousek 1971). Prá-
vě odtud pochází největší počet hrobů s keramickými 
milodary z celého pohřebiště (Dostál 1994b, 18). Lze 
připustit, že na obou nekropolích pohřbívali v těchto 
vyčleněných zónách jakési autonomní skupiny obyva-
tel, které se od zbytku společnosti lišily např. jiným 
světonázorem.

Zvláštní pozornost si zaslouží skupina M, která je sice 
nepočetná (jen čtyři pohřby), ale v mnoha ohledech 
specifická. Oddělena prázdným prostorem leží v jižním 
rohu hřbitovní ohrady. Nálezy z nadprůměrně hlubokých 
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hrobů ukazují na mimořádné postavení lidí z této skupiny. 
Kromě luxusních pozlacených gombíků, patřících dítěti, 
se jedná především o unikátní bojovnickou výstroj a vý-
zbroj mladíka z hrobu H 105. Bohatě zdobený nomádský 
fokoš a ostruhy s analogiemi ve východoalpském regionu 
ukazují, že se za svého života těšil výsadnímu postavení. 
O to více překvapuje separace hrobů skupiny M i jejich 
velká vzdálenost od kostela. Vzhledem k nálezům cizí 
provenience můžeme uvažovat o tom, že tito lidé sice 
byli integrováni do místní komunity, ale odlišovali se 
svým původem. Mohlo jít třeba o urozená rukojmí či 
vyhnance nebo uprchlíky ze vzdálených oblastí, kterým 
sice zůstal jejich původní sociální status, nebyli však 
plnohodnotnými členy familie.

Na pohřebišti identifikujeme dvě spíše marginální 
skupiny – N a T. Jedná se o ženské či dětské hroby, 
které jsou buď řídce rozptýleny na větší ploše v okolí 
pohřebiště (skupina T), nebo se na okraji nekropole 
orientují ke světovým stranám zcela opačně než ostat-
ní (skupina N). Podle výbavy jsou spíše chudé, i když 
i mezi nimi se ojediněle objeví jednoduchý šperk (stří-
brná záušnice). V případě těchto hrobů bychom mohli 
uvažovat o služebnictvu z domácnosti velmože. 

Svébytné postavení má na pohřebišti skupina R, kte-
rá je s 18 hroby nejpočetnější. Svým umístěním na se-
verním okraji pohřebiště, odlišnou orientací (Z–V), 
kamennými překryvy i spektrem nálezů se vymyká běž-
nému úzu. Podle vertikální i horizontální stratigrafie 
se zároveň jeví jako jedna z nejmladších. Převažují v ní 
děti a ženy. Některé nálezy (keramické nádoby v hro-
bech) či rituální praktiky (skrčená pozice na boku u jed-
noho z pohřbů) indikují pohanské přežity, jiné znaky 
(olověný křížek, orientace Z–V) zase křesťanskou víru 
zemřelých. Je možné, že skupina R reprezentuje závě-
rečnou fázi funerálních aktivit na lokalitě, kdy se do té 
doby poměrně jednotný ritus diferencoval. Je otázkou, 
zda v této době ještě vůbec sloužil kostel svému pů-
vodnímu účelu a zda existovala na Pohansku autorita, 
která by dohlížela na dodržování původních pravidel 
a tradic. Skupinu R lze srovnat s nejmladší vrstvou po-
hřebiště u prvního kostela na velmožském dvorci, kde 
se také objevilo 23 hrobů orientovaných Z–V, tedy ji-
nak než zbytek pohřebiště (Rajchl 2001, 129–131). Tyto 
hroby se často objevují v superpozici nad palisádami 
z ohrazení dvorce i nad staršími hroby, orientovanými 
JZ–SV (Kalousek 1971). Ve dvou případech obsahovaly 
keramické nádoby, které jsou jinak na kostelním po-
hřebišti poměrně vzácné (Dostál 1994b, 16). 

Ke skupině R se podle orientace řadí i hroby z malé 
skupiny H, která byla umístěna ve východním rohu 
hřbitovní ohrady. I zde se mezi hrobovými nálezy 
objevila keramická nádoba. Sociální postavení lidí ze 
skupiny R a H nelze jednoznačně určit. Asi se jednalo 
o zbytky místní populace, která zde žila těsně před tím, 
než bylo Pohansko lidmi trvale opuštěno – v době, kdy 
se původní společenské vazby již rozpadaly.

11.5  Model sociálního uspořádání 
komunity z pohřebiště u rotundy

Podle počtu hrobů a datace pohřebiště usuzujeme, že 
komunita, které u rotundy na severovýchodním před-
hradí Pohanska pochovávala své mrtvé, čítala asi 60–90 
jedinců, což odpovídá velké raně středověké familii, 
která mohla být rozšířena o další přidružené, avšak 
do jisté míry autonomní skupiny. Antropologické vý-
zkumy ukázaly (viz kapitola 7. Tafonomicko-demogra-
fická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště 
u druhého kostela na Pohansku), že zdejší populace 
byla z hlediska poměru mužů (56 %) a žen (44 %) po-
měrně vyrovnaná, s mírnou, statisticky nevýznamnou 
převahou zástupců silnějšího pohlaví. Liší se tím např. 
od pohřebiště u prvního kostela na Pohansku (Drozdo-
vá 2005b, 52), které bylo výrazně maskulinní (poměr 
mužů a žen – 65 % : 35 %). Na tzv. velmožském dvorci 
s prvním kostelem tak podle názoru B. Dostála nežily 
jen obvyklé monogamní rodiny, ale i řada mužů bez 
žen (Dostál 1975, 252–253). Mohli to být družinicí, 
příp. i kněží a služebníci panovníka, který zde měl pa-
trně jedno ze svých sídel – palatium (Macháček 2005, 
2008). Panovnická rodina však měla svůj pohřební 
chrám na jiném, patrně mnohem prestižnějším místě 
(Galuška 2005, 201–204; Poláček 2005, 151).

Komunita, která pohřbívala u rotundy na předhra-
dí, měla oproti tomu mnohem přirozenější demo-
grafické složení. Rozbor vnitřní struktury ukazuje, že 
v rotundě byl pochován pater familias – její zakladatel 
– i s některými potomky a možná knězem vlastnického 
kostela (text. tab. 45). Na prestižním místě hřbitova, 
jižně od rotundy, pohřbívali po několik generací další 
členové jádrové rodiny – ženy, děti a jiní pokrevní pří-
buzní. V blízkosti kostela se nacházelo i několik hrobů 
s ostruhami. Jednalo se patrně o družiníky velmože 
z rotundy, kteří zde našli místo svého posledního od-
počinku i s rodinami. Zvláštní okrsek za apsidou sloužil 
k pohřbívání společensky lépe situovaných dětí familie. 
Jiné děti se kumulovaly u vstupu na hřbitov. Ne všichni 
lidé měli právo na vysvěcenou a ohrazenou půdu kos-
telního hřbitova. Část z nich zůstala vně, pochována 
podél hřbitovní ohrady či ve zvlášť vyčleněné skupině. 
Podle hrobových nálezů se však nejednalo o lidi so-
ciálně níže postavené. Spíše nemohli či nechtěli být 
pohřbeni u kostela z ideologických a náboženských 
důvodů. Některé další hroby mohly patřit i cizincům 
přičleněným k familii velmože. Na okrajích hřbitova 
se nacházely i hroby lidí, většinou žen, z nejnižších 
příček sociální hierarchie. Celkově však u rotundy ne-
nacházíme ve větších počtech pohřby, které bychom 
mohli jednoznačně spojovat se služebníky, otroky či ji-
nými sociálně marginalizovanými skupinami. Tito lidé 
však mohli být pochováni zcela mimo kostelní hřbitov 
na méně prestižních místech sídliště. Takové pohřby 
známe i ze severovýchodního předhradí Pohanska, kde 
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jich bylo minimálně 50 (Dostál 1970a, 117–144, 1982b, 
163–177, 197–198). Na konci existence hřbitova došlo 
ke změnám v pohřebním ritu a rozpadu tradičních 
struktur (text. tab. 45).

Na základě širší komparace a rozboru vnitřní struk-
tury lze konstatovat, že hřbitov u rotundy se jako celek 
neliší od jiných středoevropských nekropolí, kde v ra-
ném středověku pohřbívala elita a lidé z jejího okolí. 
Vstupní hypotézu, jak jsme ji na počátku zformulovali, 
tak nemusíme odmítnout. Nadále budeme předpoklá-
dat, že kostelní hřbitov na severovýchodním předhradí 
Pohanska sloužil rozvětvené familii velmože, v němž 
můžeme spatřovat beneficiáře či úředníka velkomo-
ravského panovníka. Pokud jsou naše úvahy správné, 
objevili jsme na Pohansku pohřebiště jednoho z našich 
nejstarších šlechtických rodů, jehož jméno stejně jako 
další osudy zůstaly bohužel zapomenuty.

Familia správce velkomoravského hradu na Pohansku u Břeclavi
Živá kultura (kategorie) Mrtvá kultura (archeo-

logická struktura)
Pater familias – správce hradu a hlava 
familie

Hrob H 153

Děti, bratři, ženy správce hradu (já-
drová rodina); duchovní (?)

Skupina A (kromě hro-
bu H 153), B

Členové vojenské družiny správce 
hradu s rodinnými příslušníky

Skupiny C, G, I, J

Děti (resp. někteří dospělí) s vyšším 
sociálním statutem v rámci familie 
a velkou afinitou ke křesťanství

Skupiny D, F, E

Marginalizované děti familie Skupina L
Členové familie s vyšším sociálním 
statutem, kterým však byl odepřen 
pohřeb na posvěcené půdě kostelní-
ho hřbitova

Skupiny O a P

Autonomní skupina, která byla jen 
volně připojena k familii

Skupina U

Cizinci (hosté, rukojmí, spojenci?), 
kteří se stali součástí familie

Skupina M

Čeleď familie Skupiny N, T (+ hroby 
volně rozptýlené na síd-
lišti mimo pohřebiště 
u rotundy)

Poslední generace komunity pohřbí-
vající u rotundy na severovýchodním 
předhradí Pohanska v době úpadku

Skupina R, H 

Textová tabulka 45. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní 
předhradí. Hypotetická sociální struktura komunity pohřbívající 
u rotundy. Archeologický model.



203

12.  VZTAH POHŘEBNÍ A OBYTNÉ 
KOMPONENTY V SÍDELNÍM AREÁLU 
SEVEROVÝCHODNÍHO PŘEDHRADÍ 

V návaznosti na výzkum rotundy a kostelního hřbito-
va začal v roce 2013 na severovýchodním předhradí 
nový archeologický terénní výzkum, který byl zaměřen 
na výzkum obytné, příp. výrobní komponenty celého 
sídelního areálu (k těmto pojmům viz Neustupný 2007, 
34–36). Celkově jsme za tři roky prozkoumali plochu 
1.484 m2. Obytná a výrobní část byla od kostelního 
pohřebiště oddělena na jihu prázdným koridorem ši-
rokým cca 4 m. Předpokládáme, že právě tudy pro-
bíhala komunikace směřující k hypotetickému vstupu 
do vnitřní opevněné části aglomerace (obr. 142). 

Za cestou se kumulovalo velmi husté osídlení. Kro-
mě různých žlabovitých objektů a sídlištních jam vy-
plněných sídlištním odpadem, se zde objevily i zem-
nice s pecemi v rohu, z nichž některé byly pravděpo-
dobně záměrně odstraněny a povrch kolem nich byl 
následně sanován. Minimálně nad jednou z nich byl 
pak postaven dům nadzemní konstrukce. Takové typy 
staveb byly identifikovány nejméně v pěti případech. 
Indikují je nálezy topenišť, vybudovaných na úrovni 
raně středověkého povrchu, v jednom případě i zachy-
cené útržky jílovité podlahy. Zemnice, které na tomto 
místě souvisí se starší fází velkomoravského osídlení, 
považujeme za tradiční obydlí běžného slovanského 
obyvatelstva. Naopak nadzemní a často víceprostorové 
domy povětšinou srubové konstrukce spojujeme spíše 
s prostředím centrálních lokalit. Slovanskému světu 
nebyly zpočátku vlastní (Dostál 1987, 19–20) a častěji se 
objevují až od 8. stol. (Šalkovský 2009, 40).

Mimořádně významný byl odkryv úzkých žlábků, které 
tvořily nároží rozsáhlejšího, ale lehkého ohrazení (plotu), 
jehož celkové rozměry nejsou dosud jasné. Jedna stra-
na pravoúhlého ohrazení se po 25 m vytrácela, druhá 
zabíhala po 10 m mimo zkoumanou plochu. V terénu 
byly patrné dva palisádové systémy (dvě nároží), jejichž 
vzájemná chronologická pozice není jasná. Buď jeden 
nahrazoval druhý, nebo byly současné a plnily různé 
funkce v rámci jednoho ohrazení. Uvnitř plotu se nachá-
zela nadzemní stavba, zemnice a několik sídlištních jam. 

Všechny velkomoravské sídlištní objekty na ploše vý-
zkumu, uvnitř i vně ohrazení, byly jednotně orientovány 

ve směru JZ–SV, stejně jako kostel a většina okolních 
hrobů. Tvoří tak jednotnou strukturu. V roce 2014 jsme 
prozkoumali i tzv. velký zahloubený objekt (délka 9,6 
m), který se nacházel ve směru jednoho z ramen plotu, 
z jeho vnější strany. Tento typ objektů bývá spojován 
s řemeslnickou, zvláště textilní výrobou (Březinová – Při-
chystalová 2014; Dostál 1986, 1993b; Macháček 2010, 69–
70, 299–301). Další podobný objekt jsme odkryli i o rok 
později. V jeho výplni se našla pětice tkalcovských zá-
važí. S výrobní činností souvisela i pícka s kamenným 
příkrovem, z jejíhož širšího okolí pochází nálezy tyglíků 
a slitků olova. Zcela jiný charakter měla velká kopulová 
pec, zatesaná do podloží, která byla nejméně dvakrát 
přestavěna. Zřejmě sloužila k pečení chleba. Vzhledem 
k mimořádné velikosti (celková délka i s manipulačním 
prostorem přes 5 m a rozměry topeniště 1,4 × 1,5 m) 
sloužila k zásobování větší skupiny lidí. To zřejmě byla 
ona pekárna (pistrinum) známá z popisu královských 
dvorců ve franské říši (Metz 1966, 610). 

Dva sídlištní objekty vzbuzují mimořádnou pozornost. 
Prvním z nich je zemnice objevená v rohu palisádové-
ho ohrazení. V zemnici byl nalezen výjimečný soubor 
železných předmětů různého funkčního zařazení. Byly 
v něm rozpoznány zemědělské nástroje (dva srpy, rad-
lice, krojidlo), tesařské nástroje (vrták, sekera hlavačka, 
dláto, pilka), klenotnické nástroje (kladívko, protaho-
vačka drátů) a jezdecké potřeby (ostruhy). Mimoto byly 
součástí depotů tři vědra a sekerovité hřivny. Jeden srp 
byl nalezen při jihozápadní stěně zemnice, radlice a kro-
jidlo se nacházely poblíž jihovýchodní stěny víceméně 
ve funkční poloze (původně zde byl možná postaven 
celý pluh). Zbytek železných předmětů se nacházel 
na jedné hromadě u jihovýchodní stěny, což vypadalo, 
jako by zde původně stála police či truhlice s nářadím. 
Tuto myšlenku potvrzuje nález čtyř plochých kamenů 
na podlaze, které vytvářely pravoúhlý obdélníkový útvar. 
Mohlo se jednat o podklad noh dřevěné police nebo 
možná truhlice, ve které byly předměty uloženy. Ve vý-
chodním rohu zemnice byla kamenná pec (postavena 
ve 2 fázích), u které se našla přezka a nákončí z opasku 
(Dresler – Přichystalová – Macháček 2014). 
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Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí
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Obr. 142. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Celkový plán funerální a sídlištní komponenty v okolí rotundy, výzkum 
2008–2015. Legenda: A – rekonstrukce ohrazení, B – otopná zařízení, C – nároží zděné na maltu, D – předběžná rekonstrukce staveb 
založených na původním povrchu, E – ostatní zahloubené objekty, F – zemnice, G – žlábky ohrazení, H – ostatní hroby, I – základy 
kostela, J – předpokládaná komunikace, K – prozkoumaná plocha.

Fig. 142. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Comprehensive plan of the funeral and settlement component in the rotunda 
surroundings, excavations 2008–2015. Key: A – reconstruction of the enclosure, B – hearths and fireplaces, C – stone-and-mortar 
corner wall, D – preliminary reconstruction of above-ground buildings, E – non-specific pits, F – sunken-floored dwellings, G – 
enclosure trenches, H – other graves, I – church foundations, J – supposed road, K – excavated area. 
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12. Vztah pohřební a obytné komponenty v sídelním areálu severovýchodního předhradí

Druhá pozoruhodná stavba patří k nejvýznamněj-
ším objevům poslední doby z Pohanska. Jedná se o po-
vrchovou stavbu s vyzděným nárožím. Její přítomnost 
v těchto místech dlouhodobě indikovaly kousky malt 
vynesené na povrch bioturbací (krtčí hromádky). Při 
terénním výzkumu se nejprve projevila jako destrukční 
kra o rozměrech 8 × 4,5 m, tvořená z větší části frag-
menty malt a menším množstvím kamenů. Některé 
malty nesly otisky dřevěných prvků, byly hlazeny nebo 
tvořily nároží. Maltou byla původně asi zvenku zčás-
ti omítnuta dřevěná konstrukce stavby. Po odstranění 
destrukce bylo zjištěno zdivo in situ. Jednalo se o ná-
roží o stranách 1,9 × 1,9 m. Zeď byla založena přímo 
na raně středověkém povrchu bez hloubených zákla-
dů. V rohu bylo umístěno ohniště. Protější kratší stě-
nu domu definuje řada kamenů. Takto lze přibližně 
určit rozměry stavby, která měla minimálně 5 × 3,5 m. 
Vyloučit nelze ani možnost, že se jednalo o vytápě-
nou jizbu nadzemního vícedílného domu.  V každém 
případě zde byly odkryty pozůstatky profánní stavby 
smíšené dřevokamenné konstrukce, zčásti podezděné. 
Svojí konstrukcí se nejvíce podobá jednoprostorovým 
a víceprostorovým domům na kamenných a maltových 
podezdívkách z velmožského dvorce na Pohansku, kte-

ré považujeme za panovnická obydlí, podobná těm, 
která jsou na franských královských falcích označována 
jako caminata – komnaty. Dva domy se zděnými náro-
žími mezi nimi vyčlenil jako zvláštní skupiny B. Dostál 
(Dostál 1975, 64, 281–282, 299–300). Svými rozměry 
(4,5 × 4,5 m, resp. 5 × 5 m), konstrukcí i celkovou dis-
pozicí víceméně odpovídají nově objevenému domu ze 
severovýchodního předhradí.

Na celé ploše zkoumaného sídliště, zvláště na úrovni 
původního raně středověkého povrchu, ale i ve výplni 
sídlištních jam, se objevovaly nálezy, které spojujeme 
s přítomností elit. Nutno zmínit především příčku a část 
hlavice meče, ostruhu, šipky, bronzové prsteny, olově-
nou hřivnu, stříbrný zdobený plíšek, železná nákončí 
a průvlečky, rotační brusy apod. Mimořádné nálezy, 
jako polyedrická fasetovaná perla z horského křišťálu, 
která má své analogie až v dalekém Jordánsku (Eger – 
Khalil 2013), skleněné korálky, části kroužkové košile, 
ostruhy aj., se koncentrovaly především v širším okolí 
stavby s vyzděným nárožím. Celkový obrázek doplňuje 
mimořádně vysoký podíl lovné fauny v osteologickém 
materiálu, mezi níž se objevují i trofejní zvířata, jakými 
byli medvědi.163
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13. ZÁVĚR

Exkavace kostelního pohřebiště na severovýchodním 
předhradí Pohanska u Břeclavi proběhla mezi léty 
2008 a 2012 jako součást dlouhodobého systematické-
ho výzkumu lokality, kterou řadíme mezi nejdůležitější 
centra Velké Moravy. Terénní práce navázaly na objev 
do té doby neznámé raně středověké rotundy, která 
se stala již druhou církevní stavbou odkrytou na Po-
hansku (Macháček et al. 2014). V rámci našeho bádá-
ní jsme se snažili pochopit širší historické souvislosti 
vzniku křesťanského chrámu, účel této stavby, sociální 
charakteristiku komunity, která v něm a v jeho oko-
lo pohřbívala, a v neposlední řadě upřesnit i časový 
rámec těchto událostí. Konkrétní výzkumné cíle jsme 
formulovali v několika základních otázkách, prezen-
tovaných v úvodu této práce. Dříve než přistoupíme 
k odpovědím, jež z našeho výzkumu vyplynuly, stručně 
charakterizujeme celou nekropoli. 

13.1  Charakteristika kostelního pohřebiště 
na severovýchodním předhradí 
Pohanska u Břeclavi

Severovýchodní předhradí, kde se dotčené pohře-
biště v rámci Pohanska nachází, tvoří oválný, mírně 
zvýšený areál (cca 2,7 ha), který je obklopen mrtvý-
mi rameny Dyje a její říční nivou. Jedná se o severní 
cíp písčito-štěrkovité vyvýšeniny, silně poznamenané 
erozní činností Dyje, která prochází celým Pohanskem 
od jihu na sever. Od centrální části aglomerace je 
předhradí odděleno destruovaným opevněním. Druhý 
kostel i areál pohřebiště je v rámci severovýchodního 
předhradí situován na mírné elevaci, která je po kos-
tele z Velmožského dvorce a již dříve prozkoumané 
východní části předhradí třetím nejvyšším místem Po-
hanska.

Hřbitov spadá se svými 152 hroby (a 154 pohřbe-
nými jedinci) do skupiny velkých středohradištních 
pohřebišť (Dostál 1966, 10). Získaný soubor kosterních 
pozůstatků byl výborně zachovaný a zejména kostry do-
spělých jedinců byly vyzvednuty s minimem poškození 
či absencí částí kostry. Právě díky výborné zachovalosti 

se stal tento kosterní soubor předmětem intenzivního 
antropologického výzkumu, který se doposud zaměřo-
val na antropologické a tafonomické charakteristiky 
zdejší populace. Celkem jsme identifikovali 97 nedo-
spělých a 58 dospělých jedinců. Největší procentuální 
podíl dosáhla kategorie infans Ib (tj. mezi 1 a 6,9 ro-
kem života; celkem 34 % jedinců). Druhou nejčetnější 
kategorií je skupina dospělých mezi 35 a 49,5 rokem ži-
vota (celkem 19 %). Naopak nejméně četnou skupinou 
jsou nálezy z období fetus, tj. od početí do narození (1 
%). Získaný demografický profil věku u jedinců z po-
hřebiště u druhého kostela nevybočuje zásadně z věko-
vé struktury pozorované na pohřebištích z ostatních 
poloh Pohanska. Odhad pohlaví jsme provedli u 88 % 
případů. Ukazuje se, že mužské hroby dosahují na po-
hřebišti u druhého kostela vyšší četnosti (56 %) než 
hroby ženské (44 %) – s výsledným poměrem přibližně 
1,12. Jejich poměr se však signifikantně neodchyluje 
od rovnosti četností mužů a žen. Nezdá se proto, že 
by byl výrazně vychýlen ve prospěch jednoho pohlaví, 
i když dle statistických údajů v dnešní populaci je za-
stoupení mužů a žen opačné. 

Pokud jde o celkový rozsah hřbitova, pak můžeme 
konstatovat, že byl odkryt skoro v úplnosti. Rozkládá 
se na ploše přibližně 710 m2, přičemž od severu na jih 
měří cca 35 m a od východu na západ asi 25 m. Je ori-
entován podle hlavní osy kostela, která probíhá od JZ 
k SV. Tento směr dodržuje i většina hrobů. Plocha 
pohřebiště byla zřejmě na samém počátku pohřbívání 
vymezena ohrazením, ze kterého se dochoval pouze 
palisádový žlábek, který byl při výzkumu identifikován 
a prozkoumán jen zčásti. Prozkoumané i hypoteticky 
rekonstruované rohy žlábku směřují k hlavním svě-
tovým stranám. Žlábek vymezuje lichoběžník o délce 
stran 20 m (JV), 19 m (JZ), 18 m (SZ) a 15 m (SV) o cel-
kové ploše cca 336 m2. Hroby se nacházejí jak uvnitř 
této plochy, tak vně, přičemž respektují její severozá-
padní a jihovýchodní hranici. Jihozápadní a severový-
chodní hranice je však narušena několika hroby, což 
znamená, že ohrada byla funkční jen ve starších fázích 
existence pohřebiště.
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13. Závěr

U hrobů jasně dominoval obdélníkový tvar jámy. Svý-
mi rozměry odpovídají povětšinou velikosti těla nebož-
tíka. Výjimky se na pohřebišti vyskytují málo, ale zato 
jsou výrazné, např. do nadstandardně veliké jámy (nej-
větší na pohřebišti) byla uložena žena bez inventáře (H 
154), pohřbená v prestižní poloze těsně u jižní zdi kos-
tela. Je pravděpodobné, že měla přímý vztah k mužům 
a dětem z interiéru rotundy. Na pohřebišti kolem dru-
hého kostela bylo evidováno několik typů úprav hro-
bové jámy využívajících jako základní materiál kámen 
nebo dřevo. Mezi záměrné úpravy hrobových jam řadí-
me úplné, téměř úplné nebo jen symbolické kamenné 
obložení obvodu hrobu (27x), obložení jámy lidskými 
kostmi (1x společně v kombinaci s kamenem), kamen-
né skříňky (2x), plošný kamenný překryv (pět jistých 
překryvů) a dřevěnou úpravu dna v podobě podložky/
desky (13x), na kterou bylo uloženo buď tělo mrtvého, 
nebo dřevěná schránka. Pouze ve čtyřech případech 
se konstrukce prolínají, a to kamenné obložení s ne-
gativen dřevěné konstrukce (2x), kamenné obložení 
v kombinaci s lidskými kostmi (1x) a kamenný překryv 
s negativen dřevěné konstrukce (1x). Mnohem častější 
je kombinace úprav hrobové jámy s primárním dutým 
prostorem (7x). Hroby s vnitřními konstrukcemi se 
koncentrují většinou v blízkosti rotundy.

Specifikem pohřebiště na severovýchodním před-
hradí Pohanska jsou tzv. kamenné překryvy hrobových 
jam. Kamenný překryv nebo jeho pravděpodobný vý-
skyt byl identifikován povětšinou jen severně od rotun-
dy. Mezi hroby s jasně vymezeným kamenným překry-
vem řadíme pět celků. U devíti hrobů nebyla nálezová 
situace zcela jasná, např. tam, kde kamenná struktura 
ležela mezi dvěma hroby a částečně oba překrývala, 
anebo tam, kde je pochybnost o intencionalitě překry-
vu. Další kategorií jsou hroby, u kterých byl hypotetic-
ký kamenný překryv stanoven na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých digitalizovaných dokumentačních 
úrovní (sedm hrobů). Hroby s kamenným překryvem 
(i u devíti nejasných případů) byly orientovány větši-
nou v minoritně zastoupeném směru Z–V.

Na pohřebišti u druhého kostela na severovýchod-
ním předhradí dominuje standardní uložení mrtvých 
do hrobu, a to poloha naznak s horními končetinami 
podél těla a s nataženými dolními končetinami. Mezi 
odchylky, které jsou tolerovány v rámci definice stan-
dardní polohy, patří pokrčení v lokti, různé varianty 
uložení rukou anebo mírné pokrčení v kolenou a růz-
né nasměrování nohou u dolních končetin. Jedinou 
jasnou výjimkou je žena z H 84, umístěného severně 
od kostela, která ležela na pravém boku s mírně pokr-
čenými dolními končetinami.

V průběhu výzkumu nekropole byly objeveny pietně 
uložené lidské kosti, uložené bez anatomického po-
řádku, které původně pocházely z hrobů narušených 
mladším pohřbem. Jedná se o sekundární pohřby lid-

ských ostatků. Na pohřebišti bylo identifikováno cel-
kem sedm takových situací, ale pouze u pěti z nich 
můžeme mluvit o záměrném sekundárním pohřbu. 
U dalších dvou případů je jednalo o shrnutí kostí star-
šího pohřbu na stranu hrobové jámy, která byla využita 
pro nový pohřeb, a o využití kostí z porušeného starší-
ho hrobu pro úpravu/obložení hrobové jámy nového 
pohřbu. Fenomén sekundárních pohřbů ve formě skla-
du kostí je zaznamenán i na jiných raně středověkých 
pohřebištích. Častěji se vyskytují na kostelních hřbito-
vech, kde byl prostor k pohřbívání omezenější, a tedy 
mohlo častěji docházet k narušování starších hrobů, 
ale jsou evidovány i na tzv. venkovských pohřebištích. 
Výskyt tzv. skladů kostí na pohřebištích konce 9. a v 10. 
století můžeme spojovat s vlivem křesťanské nauky 
na pohřební ritus. Pietní chování k ostatkům lidí po-
cházejících z dané komunity se stalo územ.

Na pohřebišti se však objevují i tzv. pohanské ele-
menty pohřebního ritu, mezi něž počítáme přítomnost 
nádoby v hrobě, kde byl patrně umístěn potravinový 
milodar v podobě nápoje či jídla. Na severovýchod-
ním předhradí bylo identifikováno celkem pět hrobů 
s hrncem. Keramika byla součástí hrobové výbavy dvou 
dětí, dvou mužů a jedné ženy. Kvalitní keramika toče-
ná na kruhu se nacházela ve dvou hrobech. Nekvalitní, 
špatně pálené zboží bylo nalezeno ve třech hrobech. 
Na základě určitých indicií je možné vyslovit hypoté-
zu, že keramika sloužící pouze jako obal potravinových 
milodarů byla vyráběna právě pouze pro pohřební 
účely, zatímco keramika použitá při rituálech v prů-
běhu pohřbu pocházela z běžné kuchyňské produkce 
a po ukončení obřadu byla rituálně poničena.

Na pohřebišti u rotundy na Pohansku byly artefak-
ty nalezeny v 66 hrobech, což je 43 % ze všech 154 
pohřbů. Jako intencionální milodary či součást kroje 
zemřelého však můžeme označit jen předměty z 61 
hrobů (39,6 %), když nebudeme počítat víceméně ná-
hodné nálezy ze zásypu hrobových jam.

K nejcennějším nálezům patří šperk – především 
náušnice. Na kostelním hřbitově severovýchodního 
předhradí Pohanska bylo nalezeno 38 náušnic, resp. 
záušnic. 18 z nich je vyrobeno ze stříbra a 20 z bronzu 
(v pěti případech bronzu pozlaceného). Pochází z 16 
hrobů. Náušnice z pohřebiště na severovýchodním 
předhradí lze z typologicko-chronologického a ma-
teriálového hlediska rozdělit do tří skupin: honosný 
stříbrný či bronzový pozlacený šperk tzv. veligradského 
typ (dříve označovaný i jako byzantsko-orientální), jed-
nodušší bronzový šperk zvaný podunajský a stříbrné 
záušnice. 

Typický velkomoravský šperk dále reprezentují 
gombíky. Na kostelním pohřebišti severovýchodního 
předhradí Pohanska se jich našlo v šesti hrobech de-
set, resp. jedenáct, budeme-li ke gombíkům počítat 
i drobný olověný knoflík (3,9 % všech pohřbů). Nové 
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nálezy z Pohanska lze podle materiálu rozdělit do dvou 
základních skupin – gombíky kovové (šest, resp. sedm 
kusů) a skleněné (čtyři kusy). Kovové exempláře byly 
vyrobeny z bronzu/mědi s nižším obsahem cínu 
(do 2–4 %), ve čtyřech případech zdobeny zlacením. 
Jediný drobný knoflík byl z olova. 

Šperk nalezený v hrobech na severovýchodním před-
hradí Pohanska byl podroben speciálním materiálo-
vým analýzám. Aplikovali jsme dvě základní metody: 
rentgenově fluorescenční spektroskopii (XRF) a skeno-
vací elektronovou mikroskopii (SEM). Díky nasazení 
moderních analytických metod (XRF, SEM) se podaři-
lo rozpoznat několik důležitých trendů v technologiích 
užívaných při výrobě šperků. Ukazuje se, že na výrobu 
typologicky shodných šperků nalezených v jednom 
hrobě byl používán stejný materiál. Zjevně to odráží 
specifickou produkci jednotlivých dílen a její promě-
nu v čase. U stříbrného šperku patří ke klíčovým kri-
tériím podíl zlata ve slitinách stříbra. Mezi šperkem 
vyrobeným z mědi a jejích slitin jsme kromě skoro čis-
tého kovu, identifikovali i bronz a olověnou, resp. cí-
novou mosaz. Fenoménem je pozlacování. Rtuť, která 
ve všech případech provázela zlato, jednoznačně uka-
zuje, že šperk byl pozlacován žárově s pomocí amalgá-
mu – slitiny rtuti a zlata. Podařilo se doložit také užití 
tvrdé stříbrné pájky. Jak z typologie, tak i materiálové 
a technologické analýzy vyplývá pozoruhodná shoda 
mezi šperkem z raně přemyslovských Čech a šperkem 
z Pohanska, která souvisí s podobným datováním a kul-
turními vazbami mezi oběma regiony.

Na lokalitě bylo nalezeno i 24 skleněných korálků. 
Jedná se dva základní typy, a to zástupce velké hete-
rogenní skupiny korálků příčně členěných neboli 
segmentovaných a korálky olivovité podélně členěné. 
V zásypu hrobu H 133 byl evidován další již méně ob-
vyklý typ – jednobarevný drobný kotoučovitý korálek. 
Raritou je drobný bikónický korálek vyrobený z radio-
lariového slínovce až vápence, tedy z materiálu, ze kte-
rého se na Pohansku vyráběly přesleny.

Další nálezy souvisely s vírou zemřelých, resp. slouži-
ly jako apotropaion. Mimořádně významný je olověný 
závěsek ve formě křížku, který byl jediným nálezem 
v hrobě H 134. Závěsek má tvar jednoduchého tzv. la-
tinského kříže se zaoblenými konci ramen. Malý ovál-
ný navlékací otvor se nachází na vertikálním rameni. 
Součástí hrobové výbavy nedospělého jedince z hrobu 
H 95 byla železná kaptorga. Jednalo se o malou schrán-
ku nošenou na krku – součást náhrdelníku sestavené-
ho ze skleněných segmentovaných a olivovitých podél-
ně členěných korálků, který byl doplněn o dva závěsky 
z třetihorních fosilních ulit. Z pohřebiště kolem dru-
hého kostela na severovýchodním předhradí Pohanska 
pochází i rolničky, kterými bylo vybaveno dítě (infans 
Ib) z hrobu H 197. Snad plnily funkci amuletu, ochra-
ňujícího nositele před zlými silami, kouzly či duchy.

K vyloženě mužské výbavě patří zbraně a součásti 
z výstroje jezdce. Z hlediska těchto nálezů patří pohře-
biště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohan-
ska mezi významnými velkomoravskými nekropolemi 
spíše k těm podprůměrným. V žádném z hrobů zde 
nebyl nalezen meč a militaria tak reprezentují pou-
ze dvě sekery. Absentují i opaskové garnitury, které 
na Moravě patřily mezi důležité symboly mužské elity. 
Více zastoupeni jsou pouze jezdci s ostruhami, jejichž 
čtyři hroby tvoří 2,6 % všech pohřbů. Ve třech hro-
bech se ostruhy původně nacházely ve funkční poloze 
na nohou zemřelých. Byly zde doplněny i kováními 
z garnitur ostruh. Pouze v hrobě H 168 ležely ostruhy 
mimo svou funkční polohu. Podle tradičního schéma-
tu lze ostruhy z pohřebiště u rotundy rozdělit do dvou 
základních kategorií: většina náleží k běžnému typu 
IA, jeden pár však reprezentuje chronologicky důle-
žitou skupinu ostruh s dlouhými bodci. Ostruhy s mi-
mořádně dlouhými bodci (4,3–5 cm) z hrobu H 105 ze 
severovýchodního předhradí Pohanska jsou výjimečné 
i v dalších ohledech. V hrobě se kombinovaly s nomád-
skou sekerou. Kromě bodce vsazeného do oblouku 
ramen, který je nejdelší ze všech známých velkomo-
ravských příkladů, mají i unikátní ploténky štíhlého er-
bovitého tvaru, zdobené plastickými žebry. Na našem 
území k nim dosud neexistuje žádná známá paralela. 
Přesné analogie však známe ze Slovinska – z hradiska 
Gradišče nad Bašljem. 

Sekery z hrobů H 60 a H 105 představují jediné 
dva reprezentanty zbraní na pohřebišti. Sekera z hro-
bu H 60 je typickou velkomoravskou bradaticí. Patří 
k typu IB. Daleko zajímavější zbraní, a to nejen z chro-
nologického, ale i širšího kulturně-historického hledis-
ka je drobná sekera z hrobu H 105. Svojí formou se 
podstatně liší od bradatic – běžných bojových seker 
Velkomoravanů. Má velice krátké, avšak poměrně vy-
soké trapézové tělo a rovné symetrické ostří. Týl sekery 
je na konci konflíkovitě zesílen do jakéhosi obuchu. 
Tělo je k hlavě sekery s okem připojeno přes zduřelý 
krček. Na délku měří sekera pouhých 10,6 cm. S po-
mocí rentgenového snímkování se zjistilo, že byla 
na povrchu bohatě zdobena. Vzhledem k jejímu tvaru 
i velkosti bychom ji mohli nazvat čakanem či fokošem. 
Zbraně podobného charakteru se od 10. stol. objevo-
valy ve východní Evropě či ještě dále, kam se dostaly 
spolu s euroasijskými nomády. Geograficky nejbližší 
paralely k sekerám s krátkým trapezovitým tělem lze 
nalézt mezi archeologickými památkami Karpatské 
kotliny, kde jsou považovány za zbraně z doby záboru 
země starými Maďary.

K nejčastějším nálezům patří nože (37 exemplářů), 
které byly nalezeny v 31 hrobech (20 % všech hrobů). 
Mezi nože byly zařazeny i případy, které interpretuje-
me jako tzv. „skalpely“. V hrobě H 78 byla bronzová 
rukojeť skalpelu, v hrobě H 95 naopak pravděpodob-
ně železná čepel. U šesti exemplářů byly identifikovány 
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na čepelích odlehčovací žlábky, které snižují nároky 
na množství použitého materiálu čepele a zlepšují její 
pevnost. Nejlépe zachované odlehčovací žlábky jsou 
na nožích z hrobu H 114, které byly plátované mě-
děným plíškem. Jde o další dva exempláře náležející 
do specifické skupiny luxusních nožů, které již známe 
nejen z jiných poloh Pohanska, ale i několika dalších 
raně středověkých lokalit, kde prokazatelně sídlila teh-
dejší elita. 

Z ostatních nálezů se na kostelním pohřebišti seve-
rovýchodního předhradí objevilo kružítkové rydlo, ko-
vová jehla či parohová schránka s bohatě zdobeným 
povrchem. Velmi specifickým předmětem je plochá 
bronzová rukojeť či schránka lichoběžníkovitého tva-
ru, která pochází z hrobu H 166 z interiéru rotundy. 
Analogie diskutovaného předmětu známe z různých 
míst východní periferie karolínského světa. Na Velké 
Moravě se kromě Pohanska našel ve dvou exemplářích 
i v Mikulčicích a po jednom na Sadech u Uherského 
Hradiště a v Rajhradicích. Z Karpatské kotliny pochází 
jeden exemplář z hrobu u kostela sv. Hadriana v Zalá-
váru. Otázka jejich funkce není dosud uzavřena, je však 
zřejmé, že diskutované předměty hrály v kultuře Velké 
Moravy mimořádně důležitou roli. Vyplývá to z jejich 
nálezového kontextu. Nacházíme je při výzkumech cír-
kevní architektury a kostelních hřbitovů, často v hro-
bech umístěných na prestižních místech – v interiéru 
(dva případy) či těsně u vnější strany zdí kostelů (dva 
či tři případy).

V korozních produktech kovových artefaktů se v ně-
kterých případech zachovaly i textilie. Celkem byly 
fragmenty textilu identifikovány v 11 vzorcích ze sedmi 
hrobů. Celkem devětkrát se podařilo určit typ tkalcov-
ské vazby. Šestkrát šlo o plátnovou vazbu, jedenkrát 
o plátnovou vazbu se vzorem a stopy keprové vazby 
2/1 byly identifikovány na dvou předmětech. Surovi-
nu, z níž byla tkanina vyrobena, se podařilo určit ještě 
ve třech případech. Pro období raného středověku se 
z našeho území vůbec poprvé podařilo identifikovat 
textilie vyrobené z vláken kopřivy. Z dalších materiálů 
jde o len a vlnu. 

Po stručné charakteristice celého pohřebiště se vrať-
me k základním otázkám, na které měl náš výzkum 
přinést odpovědi. 

13.2  V jaké době se pohřbívalo v okolí 
rotundy na severovýchodním 
předhradí Pohanska?

Datování pohřebiště byla v naší práci věnována mimo-
řádná pozornost. Tuto problematiku jsme se snažili 
řešit s pomocí několika různých, na sobě nezávislých 
metod a jejich výsledky pak navzájem komparovat. 
Vycházeli jsme jak z terénních pozorování, zvláště ver-

tikální a horizontální stratigrafie, která byla důležitá 
pro relativní chronologie, tak i z vlastních hrobových 
nálezů, které jsme datovali per analogiam. Pro validaci 
našich výsledků jsme použili radiokarbonové datování 
z kosterních pozůstatků.

V místech kostelního pohřebiště na severovýchod-
ním předhradí Pohanska byly výzkumem prozkoumány 
hroby, sídlištní objekty a palisádové žlábky, které jsou 
v řadě případů ve vzájemném stratigrafickém vztahu. 
Ze 154 hrobů na pohřebišti byla jen třetina (56 hrobů) 
bez jakéhokoliv stratigrafického vztahu. Ostatních 98 
hrobů je buď narušeno jiným hrobem, nebo narušuje 
hrob, objekt či palisádový žlab. Všechny hroby respek-
tují základy kostela a žádný hrob v jakékoliv úrovni 
není narušen sídlištním objektem nebo palisádovým 
žlabem z raného středověku. Z plánu je zřejmé, že síd-
lištní objekty i palisádové žlábky jsou vždy superpono-
vány hroby, a ve zkoumaném prostoru patří tedy k nej-
starším. Celkový vývoj pohřebiště na základě vertikálně 
stratigrafických vztahů lze rekonstruovat následovně: 

Nejstarší vrstvu zde tvoří sídlištní objekty. Základy 
kostela a palisádový žlábek hřbitovní ohrady jsou patně 
mladší, ale přímý stratigrafický vztah mezi nimi a síd-
lištními objekty zaznamenán nebyl. Na jejich vzájemný 
vztah usuzujeme pouze na základě rekonstruovaného 
průběhu žlábku v severovýchodním úseku, kde pali-
sáda hypoteticky přecházela přes sídlištní objekty č. 
141 a 142. Další chronologickou vrstvu lokality tvořily 
hroby uvnitř ohrady, které patří do stratigraficky star-
ší skupiny hrobů. Následují hroby, které tuto skupinu 
superponují, případně porušují již nefunkční ohrazení 
hřbitova.

Pro diskusi o počátcích pohřebiště a při jeho syn-
chronizaci s jinými částmi sídlištní aglomerace na Po-
hansku je důležité zjištění, že hroby vždy překrývaly 
sídlištní jámy. Datování vychází z logické premisy, že 
nálezy ze sídlištních objektů musí být starší než hroby, 
které leží nad nimi. Pro funerální aktivity na severový-
chodním předhradí lze tímto způsobem stanovit ter-
minus post quem. Sídlištních objektů porušených hroby 
bylo na lokalitě celkem jedenáct (objekty č. 126, 130, 
134, 137, 139, 141, 142, 144, 161, 162, 163). Jejich da-
tování se zakládá především na keramice a statistické 
metodě – analýze hlavních komponent (PCA). Podle 
hodnot faktorových skóre byly všechny datovatelné 
objekty ze severovýchodního předhradí zařazeny buď 
do časně slovanské, resp. starohradištní fáze (SVP_126) 
či fáze vrcholně velkomoravské (SVP_130, SVP_134, 
SVP_137, SVP_142). S únosnou mírou nejistoty mů-
žeme datovat i některé další objekty, u nichž malý po-
čet nalezených střepů neumožnil aplikaci statistických 
metod, a to díky přítomnosti velmi charakteristické 
keramiky v jejich výplni. K jednotlivým chronologic-
kým skupinám byla již dříve s pomocí širších analogií 
a dendrochronologických analýz přiřazena absolutní 
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data. Zatímco první skupina spadá do širokého obdo-
bí od 6. do 8./9. stol., je vrcholně velkomoravská fáze 
datována do úzkého intervalu mezi poslední čtvrtinou 
9. stol. a počátkem 10. století. Keramika tzv. mikulčic-
kého okruhu s prožlabenými okraji, která je vůdčím 
typem této skupiny, se podobně datuje i v sousedních 
Mikulčicích. Uvedená zjištění jsou významná při po-
suzování funerálních aktivit v okolí rotundy na seve-
rovýchodním předhradí Pohanska. Ty nemohou být 
starší než uvedené období. Podle vertikální stratigrafie 
a datování sídlištní keramiky se zde tedy pohřbívalo 
nejdříve od poslední čtvrtiny 9. stol. a to v několika 
po sobě následujících fázích. Podle tohoto zjištění exis-
tovalo pohřebiště u rotundy v samotném závěru velko-
moravského Pohanska s pravděpodobným přesahem 
do období povelkomoravského.

Modelování horizontálního vývoje pohřbívání je zalo-
ženo na předpokladu, že nejdříve byl postaven kostel. 
Uvnitř kostela a okolo něho se začalo pohřbívat až ná-
sledně. Funerální aktivity probíhaly zpočátku v rámci 
ohrazení hřbitova. V další fázi bylo ohrazení porušeno 
a pohřbívání pokračovalo dále do okolí. Do druhé fáze 
jsme zařadili i stratigraficky mladší hroby, přestože se 
některé nachází i v blízkosti kostela. Závěrečnou fázi 
pohřbívání reprezentují hroby v severní části pohřebiště 
orientované většinou Z–V. Tyto hroby nejsou stratigraficky 
porušeny hroby první nebo druhé fáze. Obecně však 
lze konstatovat, že prostorová distribuce chronologicky 
citlivých nálezů na pohřebišti okolo druhého kostela ne-
vykazuje průkazné doklady plošného vývoje. Pohřebiště 
patrně existovalo příliš krátkou dobu.

Datování funerálních aktivit v okolí rotundy na Po-
hansku mohou zpřesnit některé artefakty. V zásadě 
platí, že se nálezy seskupují do dvou základních chro-
nologických horizontů – velkomoravského a povelko-
moravského. 

Podle nálezů z hrobů se zdá, že funerální aktivity 
v okolí druhého kostela na Pohansku začínají někdy 
ve druhé polovině 9. stol., nejspíše až v jeho závěreč-
né čtvrtině. Rozhodující pro předložené datování je 
především výskyt těch variant velkomoravských ná-
ušnic veligradského typu, které L. Galuška popisuje 
jako součást „módy mocných“ z konce Velké Moravy. 
Analogické exempláře známe i z prostředí raně stře-
dověkých českých elit – hlavně z pohřebiště v Lum-
beho zahradě na Pražském hradě. Závěr funerálních 
aktivit na severovýchodním předhradí Pohanska pak 
spadá podle klíčových hrobových nálezů do první pol. 
10. stol., s možným přesahem i do jeho druhé polo-
viny. Řadíme sem především nálezy stříbrných záuš-
nic, které jsou ve třech případech zakončeny očkem 
a v jednom esovitou kličkou. Do povelkomoravského 
období částečně zasahuje i výskyt plasticky zdobených 
olověných knoflíků s ouškem na vysokém krčku. Pro 
datování povelkomoravského horizontu je mimořád-

ně důležitý hrob juvenilního jedince H 105, v němž 
se kombinovaly dva pozdní elementy – staromaďarská 
bojová sekera/fokoš a ostruhy s velmi dlouhým bod-
cem. Sekera dokládá průniky nomádských kulturních 
prvků do velkomoravského prostředí, k nimž mohlo 
dojít nejdříve na konci 9. či na počátku 10. stol., patrně 
však ještě o něco později. Pozdní datování hrobu H 106 
podtrhují i ostruhy typu Bašelj s extrémními bodci, je-
jichž délka dosahovala až 5 cm. To je běžné u ostruh 
10. stol. z Čech či Německa, avšak naprosto neobvyklé 
u starších velkomoravských exemplářů. Z žádné velko-
moravské lokality nejsou ostruhy podobných parame-
trů dosud známy. Je zvláštní, že hrob H 105, ačkoli se 
z typologicko-chronologického hlediska jeví jako jeden 
z nejmladších na celé lokalitě, patří ve skupině hrobů 
datovaných radiokarbonovou metodou mezi ty starší. 
Ani radiokarbonová data však nevylučují, že by mladík 
zde pochovaný mohl zemřít až v 10. stol.

Radiokarbonové datování jsme realizovali především 
proto, abychom nezávislou přírodovědnou metodou 
validovali naše archeologické poznatky. Postupně byly 
datovány hroby H 105, H 117, H 136, H 143, H 153 
a H 154. Všechny analýzy provedla radiokarbonová la-
boratoř v Poznani (Poznan Radiocarbon Laboratory, 
Adam Mickiewicz University in Poznań). Z každé jed-
notlivé kostry vždy analyzovala dva vzorky. Kalibrace 
byla provedena pomocí programu OxCal, při použití 
kalibrační křivky InCal13. Pokud vycházíme z rozšíře-
ného 95,4 % intervalu nejistoty, pak byli na stanovené 
hladině pravděpodobnosti zemřelí pohřbeni v interva-
lu od konce 8. stol. do konce první čtvrtiny 11. stol. To 
je však příliš široké datování, které způsobuje tzv. plató 
v kalibrační křivce pro 9. stol. Nižší hladina pravděpo-
dobnosti 68,2 % sice zužuje interval odhadu, přesto 
jsou nejstarší hroby vlivem plató kalibrační křivky řaze-
ny v jedné variantě také již od konce 8. století. Vzhle-
dem k celkovému chronologickému vývoji a kontextu 
lokality jsou však věrohodnější ty z navrhovaných in-
tervalů, které odpovídají konci 9. stol. a první polovině 
10. stol. Kolísání kalibrační křivky umožňuje alterna-
tivní datování koster. První varianta předpokládá po-
čátek pohřbívání v poslední čtvrtině 9. století a konec 
nejpozději v závěru první čtvrtiny 10. století. Druhá 
varianta pak klade počátek pohřbívání podle analy-
zovaných hrobů nejdříve na konec první čtvrtiny 10. 
století a závěr pohřbívání nejdříve na počátek poslední 
čtvrtiny 10. století, či až do první čtvrtiny 11. století. 
Vždy však musíme uvažovat i o variantě, že skutečná 
doba, kdy jedinec zemřel, se může nacházet mezi těmi-
to intervaly. Obě dvě varianty zachovávají jen s malými 
obměnami vzájemné relativní stáří koster. 

Nejmladším, respektive, posledním zemřelým ze sku-
piny analyzovaných koster je žena z hrobu H 136, kte-
rá při 68,2 % hladině pravděpodobnosti mohla zemřít 
v intervalu mezi roky 970–1016. Vzhledem ke kom-
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paktnímu výsledku můžeme v tomto případě použít 
i vyšší hladinu pravděpodobnosti (95,4 %). Podle této 
varianty žena zemřela buď mezi léty 899–923, nebo, 
mnohem pravděpodobněji, v rozpětí let 947–1020. 
Hrob H 136 se nacházel na nejsevernějším okraji po-
hřebiště, a přestože obsahoval stříbrný šperk veligrad-
ského typu, je i z hlediska horizontální stratigrafie jed-
ním z nejmladších na pohřebišti. Starý muž z hrobu 
H 153 z interiéru rotundy, kterého identifikujeme jako 
zakladatele kostela, mohl podle radiokarbonového da-
tování (na hladině pravděpodobnosti 68,2 %) zemřít 
v rozpětí let 893–904 (12,8 %) nebo 917–967 (55,4 %).

Shrneme-li výsledky všech datovacích metod, které 
jsme aplikovali při vyhodnocení pohřebiště ze severo-
východního předhradí Pohanska, pak můžeme konsta-
tovat, že se zde pohřbívalo v rozmezí od konce (posled-
ní čtvrtiny) 9. stol. do první poloviny století 10. Nelze 
však zcela vyloučit, že některé z posledních pohřbů zde 
byly uloženy i později. Hřbitov sloužil členům tří gene-
rací jedné komunity.

13.3  Jakou roli hrálo severovýchodní 
předhradí s kostelem a pohřebištěm 
v rámci velkomoravské aglomerace 
na Pohansku a jaký byl společenský 
status komunity, která zde 
pochovávala?

Abychom pochopili postavení komunity, která po-
hřbívala u rotundy na severovýchodním předhradí, 
musíme nejdříve provést základní synchronizaci s ji-
nými částmi Pohanska, především s tzv. velmožským 
dvorcem, kde se nacházel první kostel, a s ním sou-
visejícím pohřebištěm. Celý tento sídelní areál je in-
terpretován jako raně středověké palatium – jedno ze 
sídel velkomoravského panovníka. Je nutné zjistit, zda 
se obě nekropole časově překrývaly, příp. jak dlouho 
jejich souběh trval. Výsledek takové komparace není 
významný pouze z hlediska datace, ale i pro historicko-
-sociální interpretaci dvou blízkých kostelů a komunit, 
které u nich pohřbívaly. 

Zjistili jsme, že minimálně 33 hrobů z pohřebiště 
u prvního kostela obsahovalo nálezy, které jsou typolo-
gicky shodné s předměty z okolí rotundy na severový-
chodním předhradí. Obě nekropole tak s velkou prav-
děpodobností existovaly po jistou dobu současně. Jak 
dlouhá ta doba byla, není snadné odhadnout. Můžeme 
vycházet pouze z poznatků o horizontální a vertikál-
ní stratigrafii pohřebiště u prvního kostela. Je zjevné, 
že kostelní pohřebiště na severovýchodním předhradí 
bylo podle hrobových nálezů založeno až v okamžiku, 
kdy se v prostoru velmožského dvorce již po nějakou 
dobu pochovávalo. Počátek pohřbívání u rotundy 

(a patrně i vznik druhého kostela) lze klást nejdříve 
do období, kdy proběhla velká přestavba velmožského 
dvorce a byla vztyčena jeho mladší palisáda. Vyloučit 
nelze ani o něco pozdější datování. Obě pohřebiště ná-
sledně koexistovala vedle sebe. Otázkou zůstává, zda 
se u rotundy pohřbívalo nakonec o něco déle, jak by 
mohly naznačovat výraznější nálezy z povelkomorav-
ského horizontu, či zda obě nekropole skončily sou-
časně někdy v průběhu 10. stol. Odpověď by mohlo 
přinést např. radiokarbonové datování větších sérií 
vzorků z obou nekropolí a jejich následná komparace.

Pohřebiště na severovýchodním předhradí kvantitou 
ani kvalitou hrobových nálezů nedosahuje úrovně špič-
kových velkomoravských lokalit. I pohřebiště u první-
ho kostela na Pohansku, které bylo součástí tzv. velmož-
ského dvorce či panovnického palatia, bylo mnohem 
bohatší a rozsáhlejší. Šperky ze zlata a hroby s meči 
na severovýchodním předhradí zcela chybí. U první-
ho kostela je také mnohem více hrobů s ostruhami, 
které indikují přítomnost jízdních bojovníků, patřících 
ke společenské elitě té doby. Uvedené rozdíly lze vy-
světlit dvojím způsobem. Jako pravděpodobnější se jeví 
varianta, že komunita pohřbívající u rotundy nedosa-
hovala takového společenského statusu jako lidé příslu-
šející k velmožskému dvorci, kde byli pochováni v okolí 
mnohem honosnějšího svatostánku. Nelze však vylou-
čit ani eventualitu, že pohřebiště na severovýchodním 
předhradí je o něco mladší a pohřbívalo se zde ještě 
v době, kdy nebyl zvyk ukládat milodary do hrobů tak 
rozšířen. Možná je i kombinace obou faktorů. 

Je zřejmé, že hroby ze severovýchodního předhradí 
Pohanska nelze přímo srovnávat s pohřebištěm na vel-
možském dvorci, ani s dalšími centrálními nekropole-
mi Velké Moravy, jakými jsou např. kostelní hřbitovy 
u baziliky, dvouapsidové rotundy či prvního kostela 
v Mikulčicích nebo pohřebiště na Sadech, Špitálkách 
a Na Valách v uherskohradišťsko-staroměstské aglo-
meraci. Zde evidujeme jak nálezy zlatých šperků, tak 
i hroby s meči či početné pohřby s ostruhami. Tyto 
lokality se od severovýchodního předhradí Pohanska 
liší nejen vyšším sociálním statutem části elit, která zde 
pohřbívala, ale i svým časnějším datováním.

Přestože pohřebiště u rotundy na Pohansku nefi-
guruje mezi nejbohatšími lokalitami Velké Moravy, 
nepatří zároveň ani mezi nejchudší. Zvláště dobře 
to vynikne při srovnání s kostelními hřbitovy, jejichž 
existence spadá do posledních desetiletí 9. stol. a po-
čátku století následujícího. Z komparace vyplývá, že 
hřbitov na severovýchodním předhradí Pohanska byl 
plně srovnatelný s ostatními zástupci specifické skupi-
ny nekropolí, které vznikaly u nejmladších velkomo-
ravských či nejstarších přemyslovských kostelů někdy 
ke konci 9. stol. I když v jejich okolí existovala pohřebi-
ště svým rozsahem povětšinou menší než na Pohansku, 
relativní zastoupení šperků či zbraní je dosti podobné.  
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Komunita, která pohřbívala okolo rotundy na Pohan-
sku, zanechala funerální památky, které svým charakte-
rem rámcově odpovídají známým pohřebištím christia-
nizované středoevropské elity z 8. až 10. stol., třebaže 
ne té z nejvyšších pater tehdejší společenské pyramidy. 
Specifické postavení pohřebiště na severovýchodním 
předhradí v rámci této skupiny souvisí především s ná-
lezem hrobů infra ecclesiam, které indikují přítomnost 
mimořádně privilegovaných osob.

K takovým osobám jednoznačně patřil muž z hrobu 
H 153, který se nacházel v prestižní poloze na hlavní 
ose kostela. Hrob je výjimečný svým trapezovitým tva-
rem a je navíc doplněný pečlivou kamennou úpravou 
stěn v podobě nízké nasucho kladené zídky, tvořené 
dvěma řadami kamenů nad sebou. Obložení se zacho-
valo ze dvou třetin, část byla sekundárně poškozena 
pravděpodobně v pozdějších obdobích. Pečlivá úprava 
hrobové jámy H 153 je na pohřebišti u druhého kostela 
jedinečná. Žádný jiný hrob dospělého jedince z tohoto 
pohřebiště nemá hrobovou jámu upravenou stejným 
způsobem. Pokud se podobná forma objeví, pak pouze 
u dětských hrobů. Ani na jiných pohřebištích na Po-
hansku nebylo kompletní kamenné obložení v takovéto 
podobě v hrobech dospělých jedinců evidováno. Muž 
navíc vynikal mimořádnou fyzickou konstitucí, která ho 
odlišovala od zbytku populace pohřbené v okolí rotun-
dy (Macháček et al. 2014; Sládek 2016). Význam hrobu 
H 153, vyplývající z jeho dominantní polohy v rámci 
celého pohřebiště, nesnižuje ani fakt, že osoba v něm 
pochovaná u sebe neměla žádné milodary. To není u vel-
komoravských hrobů z interiérů kostelů nic neobvyklého 
(Galuška 1996), i když také mezi nimi se objeví hroby 
mimořádně bohaté (Ungerman – Kavánová 2010, 71–86, 
Taf. 11.). Muže z hrobu H 153 považujeme za fundátora 
kostela (Macháček et al. 2014, 145). S pohřby v interiéru 
rotundy zřejmě souvisela i skupina hrobů, která se na-
chází na jihovýchodní straně stavby, obecně považova-
né u středověkých kostelů za nejprestižnější. Mezi nimi 
dominuje hrob H 154, těsně přiléhající z vnější strany 
ke stěně kostela, kde leží v jedné řadě s mužskými hro-
by z interiéru. Přestože je na celém pohřebišti zdaleka 
nejhlubší a největší, byla v něm pochována mladá žena 
bez jakékoli výbavy. Ze všech žen v populaci však byla 
bezkonkurenčně nejvyšší, čímž se podobala dominant-
nímu mužskému jedinci v rotundě, s nímž ho spojuje 
i praktické identicky radiokarbonové datování. Zdá se, 
že zde evidujeme skupinu lidí výjimečného společen-
ského postavení, kteří se od zbytku obyvatelstva lišili 
nejen exkluzivním přístupem k svatostánku, ale i svojí 
tělesnou konstitucí – patrně zakladatel kostela a jeho 
nejužší rodina.

Je však zjevné, že v okolí rotundy nepohřbívala pou-
ze rodina zakladatele kostela, ale mnohem širší komu-
nita, která s ní byla určitým způsobem spojena – celá 
raně středověká familia.

13.4  Jsme schopni identifikovat vnitřní 
sociální strukturu komunity 
z pohřebiště u rotundy?

Na základě našich výzkumů jsme dospěli k závěru, že 
na severovýchodním předhradí Pohanska byl ve svém 
vlastnickém kostele pohřben jeho zakladatel a na okol-
ním hřbitově jeho familia. Raně středověká familia tvoří 
strukturu mnohem komplexnější, než je (jádrová/nuk-
leární) rodina, jak ji většinou chápeme dnes. Pojmem, 
který lépe vystihuje podstatu základní sociální jednotky 
středověku, je domácnost. V jejím centru sice stál man-
želský pár a jejich děti, kromě nich však familii tvořili 
i služebníci, čeleď a další na nich závislé osoby, či širší 
příbuzenstvo jako sourozenci, strýcové či tety. Nejvyšší 
autoritou byla vždy mužská hlava rodiny („pater famili-
as“), která rozhodovala o všech lidech žijících pod jed-
nou střechou či kdekoli jinde na rodových majetcích. 
Právě postavení pána domu v relaci k dalším dospělým 
a svobodným mužům v místní komunitě rozhodovalo 
o sociálním statusu celé familie, která podléhala jeho 
autoritě. Mezi jednotlivými familiemi existovaly značné 
rozdíly v jejich společenském postavení. K těm nejlépe 
situovaným patřily domácnosti principes a různých pře-
dáků místních komunit. Zpočátku se místní „šlechta“ 
a její hroby nevyčleňovaly z běžné společnosti a spo-
lečných nekropolí. Ke změně dochází až v závěru me-
rovejského a na počátku karolínském období. Značné 
sociální rozdíly existovaly i uvnitř jednotlivých familií. 
Podle H. Steuera se mužská složka domácnosti vysoce 
postaveného velmože merovejského období skládala 
z hlavy rodiny, jeho synů či bratrů a vojenské družiny 
– hroby těchto lidí obsahovaly bohaté nálezy v podobě 
zbraní či součástí kroje či dalších milodarů. Naopak 
chudé hroby patřily osobně nesvobodné čeledi (Steuer 
1982, 519–521). 

Podle počtu hrobů a datace pohřebiště usuzujeme, 
že komunita, která u rotundy na severovýchodním 
předhradí Pohanska pochovávala své mrtvé, čítala asi 
60–90 jedinců, což odpovídá velké raně středověké 
familii, která mohla být rozšířena o další přidružené, 
avšak do jisté míry autonomní skupiny.

Komunita, která pohřbívala u rotundy na předhradí, 
měla mnohem přirozenější demografické složení než 
např. pohřebiště na velmožském dvorci, kde výrazně pře-
važovaly mužské hroby. Rozbor vnitřní struktury ukazuje, 
že v rotundě byl pochován pater familias – její zakladatel 
i s některými potomky a možná knězem vlastnického 
kostela. Na prestižním místě hřbitova, jižně od rotundy, 
pohřbívali po několik generací další členové jádrové 
rodiny – ženy, děti a jiní pokrevní příbuzní. V blízkosti 
kostela se nacházelo i několik hrobů s ostruhami. Jednalo 
se patrně o družiníky velmože z rotundy, kteří zde našli 
místo svého posledního odpočinku i s rodinami. Zvlášt-
ní okrsek za apsidou sloužil k pohřbívání společensky 
lépe situovaných dětí familie. Jiné děti se kumulovaly 
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u vstupu na hřbitov. Ne všichni lidé měli právo na vy-
svěcenou a ohrazenou půdu kostelního hřbitova. Část 
z nich zůstala vně, pochována podél hřbitovní ohrady 
či ve zvláště vyčleněné skupině. Podle hrobových nálezů 
se však nejednalo o lidi sociálně níže postavené. Spíše 
nemohli či nechtěli být pohřbeni u kostela z ideolo-
gických a náboženských důvodů. Některé další hroby 
mohly patřit i cizincům přičleněným k familii velmože. 
Na okrajích hřbitova se nacházely i hroby lidí, většinou 
žen, z nejnižších příček sociální hierarchie. Celkově však 
u rotundy nenacházíme ve větších počtech pohřby, kte-
ré bychom mohli jednoznačně spojovat se služebníky, 
otroky či jinými sociálně marginalizovanými skupinami. 
Tito lidé však mohli být pochováni zcela mimo kostelní 
hřbitov, na méně prestižních místech sídliště. Takové 
pohřby známe i ze severovýchodního předhradí Pohan-
ska, kde jich bylo minimálně 50. Na konci existence 
hřbitova došlo ke změnám v pohřebním ritu a rozpadu 
tradičních struktur.

Na základě širší komparace a rozboru vnitřní struk-
tury lze konstatovat, že hřbitov u rotundy se jako ce-
lek principiálně neliší od jiných středoevropských 
nekropolí, kde v raném středověku pohřbívala elita 
a lidé z jejího okolí. Předpokládáme, že kostelní hřbi-
tov na severovýchodním předhradí Pohanska sloužil 
rozvětvené familii velmože, v němž můžeme spatřovat 
beneficiáře či úředníka velkomoravského panovníka, 
jehož sídlem mohl být tzv. velmožský dvorec z cent-
rální části Pohanska. Pokud jsou naše úvahy správné, 
objevili jsme na Pohansku pohřebiště jednoho z našich 
nejstarších šlechtických rodů, jehož jméno stejně jako 
další osudy zůstaly bohužel zapomenuty.

13.5  Můžeme spojit archeologické 
struktury objevené 
na severovýchodním předhradí 
Pohanska s konkrétními 
společenskými procesy, které 
probíhaly uvnitř raně středověké 
Evropy?

Domníváme se, že rotunda z předhradí je dokladem 
emancipace některého z raně aristokratických velko-
moravských rodů, který si svatostánek vybudoval jako 
svůj vlastnický kostel (Laval 2016, 80). Tímto termínem, 
v němčině „Eigenkirche“, se označuje chrám, který dr-
žela nějaká osoba či skupina osob. Ve vlastnictví, resp. 
držbě se nenacházela pouze budova kostela se svojí 
výbavou, ale také pozemek s dalším příslušenstvím, 
právo výběru desátků a dalších církevních poplatků. 
Patron kostela mohl rovněž ustanovit svého vlastního 
kněze (Wood 2006, 1).

Pozice zakladatele kostela, který musel být ve všech 
ohledech výjimečný člověk, uvnitř velkomoravské spo-

lečnosti však není dosud vyjasněna. V raně středově-
kém Bavorsku se stavitelé kostelů rekrutovali, pokud 
pomineme panovníka, jak ze svobodných a dědičných 
majitelů alodiálních pozemků, tak i z významných be-
neficiářů (k pojmu beneficiář viz např. Jan 2006, 192; 
Jan 2009, 461–472) – úředníků, družiníků a jiných 
vysoce postavených osob, kteří ve službách knížat či 
králů drželi různé úřady či důchody (Wood 2006, 34). 
Obě možnosti připadají teoreticky v úvahu i v našem 
případě.

Pokud by měl být beneficiářem velkomoravského 
knížete, pak v kontextu Pohanska nejspíše zastával 
funkci správce hradu, pro kterou se ve střední Evro-
pě 12. století ujalo pojmenování castellanus (Jan 2009, 
471; Wihoda 2010, 260–265). V 7. až 9. stol. se již tito 
úředníci objevili v západní a severní Evropě v prostře-
dí velkých emporií či wiků, kupeckých a řemeslnických 
center, kde zastupovali zájmy králů a jeho fisku. Tak 
tomu bylo např. v Haithabu – významném obchodním 
středisku na hranici mezi Říší a vikingským světem, 
kde se nazývali „comes vici“ (Wikgraf). Známe je i z dal-
ších míst, kde jsou označovaní jako „Wicgerefa“ (Lon-
dýn, rok 685), „praefectus vici“ (Birka), „praefectus em-
porii Quentowic“ (Quentowic, v letech 858–868) apod. 
Angažovali se především při výběru cla a udržování 
pořádku a míru uvnitř sídliště. Ve válečných dobách 
se starali i o vnější bezpečnost emporia (Jankuhn 1986, 
140, 204–205, 212–215). 

Správcové, prefekti či kasteláni žili jednak z benefi-
tů, které vyplývaly z jejich úřadu (mohli získávat svůj 
podíl na různých pokutách, podílet se na organizaci 
dálkového obchodu, později i vybírat cla, mýta apod.), 
podle Libora Jana však se svým úřadem získávali i pro-
půjčené statky či pozemkovou výbavu, která sice ještě 
i v 11. a 12. stol. nebyla principiálně dědičná, ale moh-
la mít již hodně společného s lénem (Jan 2009, 469). 
Na takovém principu se začala postupně konstituovat 
pozemková šlechta i v našich zemích. Ostatně právě 
to dokumentuje známá a často diskutovaná zpráva 
o konfliktu správce hradu Lštění a později Bíliny Msti-
še s Vratislavem II., kterou ve své kronice zaznamenal 
Kosmas (Jan 2007, 873–902; Klápště 2005, 48–52; Žem-
lička 1997, 201 242). Mstiš, označovaný Kosmou jako 
„comes urbis Beline“ byl zřejmě muž velice krutý, neboť 
když věznil na příkaz knížete Spytihněva jeho zajatou 
švagrovou, ženu pozdějšího knížete a krále Vratislava, 
„každé noci její nohu okovem připoutával k své noze“. Zá-
roveň však musel být i velmi schopný, když byl pově-
řen správou hned dvou významných přemyslovských 
hradů. To připouští i Kosmas, neboť píše, že tento syn 
Borův byl „muž veliké odvahy a ještě větší výmluvnosti 
a nemenší prozíravosti“. Svoji statečnost projevil i tím, 
že přišel požádat Vratislava, jehož ženu kdysi tak poni-
žoval, aby ráčil „přijíti k slavnému … posvěcení“ kostela, 
který Mstiš nechal vystavět s povolením předcházející-
ho knížete „ke cti svatého Petra apoštola“ v Bílině. Kníže 
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kupodivu souhlasil, ale pouze proto, aby se Mstišovi 
pomstil, což přes svou obezřetnost správce nepochopil 
„..a vzdav knížeti veliké díky, vesel odjel a činil potřebné 
přípravy k veliké hostině“.

Celou následující historii vypráví Kosmas takto: „Při-
šel kníže i biskup, a jakmile byl kostel v podhradí posvěcen, 
vystoupil kníže na hrad k obědu a rovněž se posadili k ho-
dovním stolům hradský správce v svém dvoře před kostelem 
spolu s biskupem. Za oběda přišel mu posel pošeptati: ‘Od-
ňata je ti správa hradu a dána synu Všeborovu, Kojatovi;‘ 
ten byl toho času první na knížecím dvoře. K tomu správce 
hradu odpověděl: ‚Knížetem jest a pánem, se svým hradem 
ať učiní, co se mu líbí. Co však můj kostel dnes má, nemůže 
mi kníže odníti.‘ Ale kdyby nebyl té noci na radu biskupo-
vu a s jeho pomocí pryč ujel, jistě by byl pozbyl očí i nohy 
své, kterou kdysi připoutával k noze choti knížete.“ Tolik 
Kosmas k událostem, které se odehrály v roce 1061 
(Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, ed. B. Bretholz, 
MGH SS II, Berolini 1923. Český překlad citován po-
dle: Hrdina – Bláhová – Fiala 1972, 102). 

Přestože mezi Mstišem a naším mužem z rotundy 
zeje mezera více než 150 let, nelze se ubránit dojmu, 
že si byli oba v lecčem podobní. Díky své tělesné kon-
stituci musel i nebožtík z hrobu H 153 za svého života 
vzbuzovat úctu a jistě vynikal hrdinskými činy na bitev-
ních polích. Vzhledem k pokročilému věku, kterého 
se dožila jen malá část tehdejší populace (podle an-
tropologa Vladimíra Sládka patřil ke třem nejstarším 
lidem na celém pohřebišti u rotundy), byl jistě i on 
zkušený a prozíravý. Především si však také on, stejně 
jako Mstiš, nechal vybudovat svůj kostel na předhradí 
hradu, který měl ve své správě, jak se domníváme.

Na předhradí Pohanska začal na konci 9. stol. budo-
vat své rodové dominium s kostelem v symbolickém 
středu. Vystavěl ho mimo vlastní opevněný areál a sfé-
ru knížecí moci. Když přijel velkomoravský panovník 
na Pohansko, patrně hodoval, podobně jako Přemyslo-
vec Vratislav později na Bílině, ve svém vlastním paláci 
(in palatio ducis), který identifikujeme s archeologicky 
prozkoumaným velmožským dvorcem s honosným kos-
telem uvnitř opevnění, zatímco jeho správce se musel 
spokojit s mnohem skromnějším kostelíkem v pod-
hradí (ecclesia, que est sita in suburbio). Otázkou je, zda 
také neupadl v něčí nemilost, jak by mohly naznačo-
vat některé zásahy na jeho kostře, které antropologo-
vé interpretují jako doklady dekapitace (Sládek 2016). 
Jeho lebka ležela v hrobě ve zvláštní poloze, postavená 
na bázi, a kostře chyběly tři krční obratle, což nazna-
čuje, že s ní mohlo být posmrtně sekundárně mani-
pulováno. Každopádně z Pohanska neuprchl, protože 
byl i po svém tragickém konci s nejvyššími poctami 
pohřben ve „svém“ kostele mezi svými nejbližšími. 
V okolí rotundy pak našli místo posledního odpočinku 
i ostatní členové rodiny, sloužící a další osoby patřící 
do širšího okruhu lidí na něm závislých, které bychom 
mohli označit jako raně středověká familia (Hassenp-

flug 1999, 227; Scholkmann 1997, 455–464; Smith 2005, 
86–87). Patří sem možná i jeho ozbrojení družiníci 
se svými vlastními rodinami. Separátní hřbitovy, kde 
jsou pohřbeni nejen členové šlechtické rodiny, ale 
spolu s nimi i osoby v závislém postavení (sloužící), 
známe již z merovejského období z Belgie (např. Beer-
legem) či Německa (Niederstotzigen, Kircheim am 
Ries, Großhöbing). Tato pohřebiště jsou německými 
archeology považována za významný jev, který s vyso-
kou pravděpodobností svědčí o panování rané šlechty 
nad lidmi (Böhme 2008, 26–36; Burzler 2000, 138–140). 

Stavba kostela měla v době počínající christianizace 
mimořádný symbolický význam, s nímž byl spojen ve-
liký sociální kapitál (Laval 2016, 80). Měla především 
vyjadřovat stoupající prestiž svého stavebníka (Klápště 
2005, 48–50), který se svojí fundací snažil napodobit 
vladaře. Druhý kostel z Pohanska sice zdaleka nedosa-
hoval kvalit chrámu z velmožského dvorce, který po-
važujeme za knížecí „palatium“ (Macháček 2008, 107–
125), i tak se však jednalo o prestižní stavbu, zvláště 
když byl kostel, jako jedna z mála staveb v této části 
raně středověké Evropy, zbudován z kamene. 

Proces, při kterém se příslušníci raně středověké eli-
ty začali separovat od většinové společnosti a pohřbí-
vat své mrtvé buď ve zvláště vydělených pohřebních 
areálech, nebo v přímo v kostelech, započal již někdy 
v průběhu 6. stol. na území západně od řeky Rýn. Jako 
jeden z prvních byl v pařížském kostele sv. Jenovéfy 
(Ste-Geneviève) pohřben roku 511 merovejský král 
Chlodvík I. Postupně se tento zvyk začal prosazovat 
v celé franské říši, kde se šířil od západu na východ. 
Do pol. 7. stol. se hranice pohřbů infra ecclesiam posu-
nula až k řece Lech. Ve druhé polovině 7. stol. se tento 
nový zvyk šířil i po Bavorsku a Švýcarsku, kde svého 
vrcholu dosáhl někdy na přelomu 7. a 8. stol. (Böh-
me 1996, 477–507; Burzler 2000, 90–91). V návaznosti 
na christianizaci a především hlubokou společenskou 
transformaci se pohřbívání do posvěcené půdy kostelů 
šířilo dále na východ, až se v 9. stol. nakonec objevi-
lo i u nás. Stejně jako v případě franských elit doby 
merovejské, tak i na Moravě o stovky let později se 
raná šlechta mohla inspirovat u svých panovníků. Tady 
i tam osoby, kterým bylo umožněno speciální zacháze-
ní v rámci pohřebního kultu, musely nejdříve obdržet 
mimořádná privilegia a získat tak výjimečný společen-
ský status. Analýza textů z náhrobních kamenů, které 
známe ze západního prostředí, umožňuje definovat, 
v čem takové zvláštní postavení spočívalo. Lidé, kteří 
mohli být pohřbeni v kostelech ad sanctos (v blízkosti 
svatých relikvií), a nepatřili přímo k členům vládnoucí 
dynastie či kléru, se vyznačovali: 1) urozeným půvo-
dem; 2) společenským uznáním a širokou akceptací 
mezi obyvatelstvem; 3) bohatstvím; 4) křesťanskými 
mravy; 5) příležitostně i vysokým úřadem (Böhme 2008, 
26–30). Je pravděpodobné, že do takové skupiny lidí 
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patřil i náš muž z rotundy, který stál v čele v familie, 
jejíž členové pohřbívali okolo jeho kostela.

Dalším krokem v poznávání severovýchodního před-
hradí Pohanska, byl výzkum prováděný již mimo po-
hřebiště. Tematicky sice již nepatří do této knihy, je 
však nutné ho alespoň okrajově zmínit, neboť jeho 
výsledky do značné míry verifikují naše předchozí zá-
věry. Cílem navazujícího bádání nebylo nic jiného než 
nalezení rezidence, v níž sídlil vlastník kostela a jeho 
rodina. Místa podobného tomu, které zmiňuje Kos-
mas, když popisuje, jak hradský správce Mstiš z Bíli-
ny hodoval s biskupem „v svém dvoře před kostelem“. 
Latinská předloha českého překladu zní: „in sua curte, 
que fuit ante ecclesiam“ (Cosmae Pragensis Chronica Bo-
hemorum, ed. B. Bretholz, MGH SS II, Berolini 1923. 
Český překlad citován podle: Hrdina et al. 1972). Ter-
mínem „curtis“ a jeho rozborem z hlediska archeolo-
gického se u nás již před lety zabývali A. Hejna a B. 
Dostál (Dostál 1975, 253–259; Hejna 1965, 513–583). 
Svorně konstatovali, že tato rezidenční sídlištní forma 
k nám byla přenesena ze západu, kde franské dvorce 
navazují na antickou stavební tradici. Jednalo se po-
dle nich o samostatné sídlištní jednotky – hospodářské 
komplexy, jejichž součástí bylo i obydlí vlastníka. Curtis 
nebývala opevněna, ale jen ohrazena palisádou nebo 
pleteným plotem. Uvnitř se nacházely četné budovy – 
kromě panského domu (casa domincata) mnoho hos-
podářských objektů, jakými jsou různé sýpky, sklepy, 
kuchyně, skladiště, pekárny (pistrinum) apod. Na roz-
díl od mnohem honosnějších a komplexnějších falcí 
se u nich natolik nezdůrazňovala stránka rezidenční, 
která byla nutná pro dvorskou reprezentaci panovníka. 

Nový archeologický terénní výzkum navázal v roce 
2013 přímo na odkryv kostelního pohřebiště, a přes-
tože dosud neskončil, přinesl již během prvních sezón 
nálezy, jež naznačují, že hledané sídlo muže z rotundy 
bylo objeveno. Celkově jsme zde za tři roky prozkou-
mali plochu 1.484 m2. Sídlištní část byla od kostelního 
pohřebiště oddělena na jihu prázdným koridorem ši-
rokým cca 4 m. Předpokládáme, že právě tudy pro-
bíhala komunikace směřující k hypotetickému vstupu 
do vnitřní opevněné části aglomerace. Na ploše jsme 
identifikovali pozůstatky palisádových ohrazení, nad-
zemních a často víceprostorových domů, dílenských 
staveb, velké pece – snad oné pekárny (pistrinum), zem-
nice s výjimečným souborem železných nástrojů, které 
mohly patřit k inventáři oné curtis, a především po-
vrchové stavby s vyzděným nárožím, která se podobá 

rezidenčním stavbám z velmožského dvorce, které tam 
jsou interpretovány jako knížecí komnaty – caminata 
(Dostál 1975, 64, 281–282, 299–300; Macháček 2008).

Na celé ploše zkoumaného sídliště, zvláště na úrovni 
původního raně středověkého povrchu, ale i ve výpl-
ni sídlištních jam, se objevovaly nálezy, které spojuje-
me s přítomností elit. Nutno zmínit především příčku 
a hlavici meče, ostruhu, šipky, bronzové prsteny, olově-
nou hřivnu, stříbrný zdobený plíšek, železná nákončí 
a průvlečky, rotační brusy k ostření mečů, fragmenty 
z luxusních importovaných sklaněných nádob apod. 
Mimořádné nálezy, jako polyedrická fasetovaná perla 
z horského křišťálu, která má své analogie až v dale-
kém Jordánsku (Eger – Khalil 2013, 156–181), skleněné 
korálky, části kroužkové košile, ostruhy aj., se koncen-
trovaly především v širším okolí stavby s vyzděným ná-
rožím. Celkový obrázek doplňuje mimořádně vysoký 
podíl lovné fauny v osteologickém materiálu, mezi níž 
se objevují i trofejní zvířata, jakými byli medvědi.164

Současný stav poznání nám umožňuje konstatovat, 
že na severovýchodním předhradí Pohanska žila a po-
hřbívala koncem 9. stol. a v prvních decenniích století 
následujícího elitní skupina lidí, v jejímž čele zřejmě 
stál zpočátku muž pohřbený na čestném místě uvnitř 
rotundy. Mohlo jít o správce knížecího hradu, obklo-
peného členy své familie. Tento člověk již disponoval 
určitým pozemkovým vlastnictvím a nemovitostmi, ja-
kými byla možná curtis na předhradí, jistě však kostel, 
v němž byl i sám pohřben. Zároveň držel takový ma-
jetek, který mu umožňoval kostel provozovat, což mu-
selo být i v raném středověku velice nákladné. Proto 
se domníváme, že bychom ve smyslu úvah J. Klápště 
mohli muže z rotundy označit za příslušníka šlechty, 
tedy člověka, který svoje společenské postavení již opí-
ral o pozemkové vlastnictví (Klápště 2005, 28). Pokud 
jsou naše úvahy správné, pak by onen muž z rotun-
dy a jeho příbuzní reprezentovali jeden z nejstarších 
šlechtických rodů v naší zemi – již nikoli jen urozence 
z významné rodiny či ozbrojence z knížecí družiny, kte-
ří si vydobyli své postavení odvahou na bitevním poli, 
ale vlastníky kostela a dvorce (Laval 2016, 80–82).

Naše nálezy z Pohanska a interpretační modely, kte-
ré jsme na jejich základě zformulovali, pomohou při 
studiu významného historického procesu, který ně-
mečtí medievisté nazývají nobilifikací středověké spo-
lečnosti (Burzler 2000, 171–174). Věříme, že se stanou 
důležitou součástí nové teorie o raně středověké spo-
lečnosti Velké Moravy.
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1 V případě, že jsou prozkoumané polohy na Pohansku označeny 
ve významu traťových názvů, jsou psány s velkým začátečním 
písmenem. V případě, že označují obecně typ areálu, jako např. 
dvorec či předhradí, jsou tyto polohy psány malým začátečním 
písmenem. 

2 Kromě hrobů H 51, H 59, H 62 a H 115. U hrobů 51, 59 a 62 
z důvodu, že v čase jejich exkavace ještě nebyla plně kodifiko-
vána kategorie fakt a hrob 115 byl vyčleněn dodatečně z H 110, 
kde byly po levé straně vypreparované kostry dospělého jedince 
identifikovány dislokované kosti dítěte (inf. Ib). U hrobových 
celků 63 a 191, kde byli v jedné jámě zjištěni 2 jedinci (63,1 
a 63,2; 191,1 a 191,2), figuruje číslo faktu pouze jako identifiká-
tor hrobové jámy, proto byla v tomto případě udělena pouze 2 
čísla faktu, i když se jedná o 4 jedince.

3 Pokud byl obrys delší osou směrován na JZ–SV, pozornost byla 
soustředěna na JZ polovinu objektu z důvodu předpokladu, že 
právě tam bude nalezena lebka pohřbeného. Obecně, na Po-
hansku dominuje ukládání nebožtíků hlavou směrem k JZ. 
Pokud měl obrys Z–V orientaci, otevřela se nejprve západní 
polovina hrobu (většinová orientace hrobů raně středověkých 
pohřebišť). U orientace se SZ–JV, což je druhá nejčastější ori-
entace hrobů na Pohansku, byl objekt snižován v SZ polovině 
objektu, opět z důvodu, že bylo možno předpokládat nalezení 
lebky právě v této polovině hrobu. 

4 Úroveň začištěného podloží; profil; úroveň těsně nad kostrou; 
úroveň vypreparované kostry; výkop hrobové jámy; další spe-
ciální úrovně podle nálezové situace, např. detaily negativů 
dřevěné konstrukce; kamenné konstrukce; detaily hrobového 
inventáře; tafonomické detaily atd.

5 Oválný tvar hrobové jámy byl na pohřebišti zaznamenán pouze 
u dětí a nedospělých jedinců. Výjimku tvoří pouze pohřeb ženy 
ve skrčené poloze (H 97), který velmi pravděpodobně se hřbito-
vem kolem rotundy nesouvisí.

6 Do skupiny O je přiřazen mimo jiné také hrob H 92 s ostruha-
mi, který spolu s hroby H 60 a 61 vytvářel řadu orientovanou 
JZ–SV.

7 H 3, H 4, H 84, H 149, H 187. U hrobu H 241 F. Kalousek po-
psal tvar hrobové jámy jako lichoběžníkový, bez další charakte-
ristiky. Podle nákresu hrobu lze usuzovat, že se jedná o sbíhání 
stěn v prostoru u nohou (Kalousek 1971, 141).

8 Hrobový inventář byl evidován u jednoho dětského (H 3) a jed-
noho ženského hrobu (H 84).

9 Kubaturu hrobové jámy nebereme v potaz, protože průměr-
ná kubatura jámy na pohřebišti kolem prvního kostela je více 
než trojnásobná oproti průměrné kubatuře jámy na pohřebišti 
u druhého kostela (1,76 : 0,55 m3).

10 V Lumbeho zahradě je poměr pohřbených do trapezoidních 
hrobových jam následující muž – žena – neurčený dospělý – 
dítě = 1 : 3 : 1 : 4 (Frolík a kol. 2014, 109). 

11 Na pohřebišti kolem prvního kostela převládaly kubatury v in-
tervalu 1,51 až 2 m3 (80 hrobů). Velkých hrobových jam od 2,51 
do 6 m3 bylo prozkoumáno celkem 61 – v této skupině byli 
pohřbíváni zejména mužští dospělí jedinci, kteří ale na pohře-
bišti převažovali nad ženami obecně 148 : 82. V této skupině se 
nachází např. H 174 s mečem nebo H 253 s kováním zdobeným 
emailem nebo také H 212 bez inventáře.

12 Juvenis: H 67, H 105; ženy: H 111, H 143; muži: H 61, H 66, 
H 72, H 80, H 87, H 110, H 151, H 153, H 162, H 166, H 168, 
H 190, H 191.

13 Pod pravým spánkem se nacházely dva korálky a drobný zlo-

mek, pravděpodobně ze závěsku z fosilizované ulity. Při pro-
plavování výplně ze dna hrobové jámy byla dodatečně objevena 
pozlacená bronzová náušnice (tab. 13).

14 H 61, H 87, H 88, H 105, H 143, H 166, H 169, H 171, H 185, 
H 194, H 196. 

15 Jejich vzdálenost od středu kostela je víc než 10 m, pohybuje 
se v intervalu 11–16 m; H 52 obložený kameny se nacházel JV 
od rotundy, H 192 a H 195 s negativy dřevěných úprav zas JZ 
od rotundy, všechny ostatní hroby byly situovány na SZ–Z–SV 
od kostela a byly upraveny pomocí kamene.

16 Nové výzkumy prozatím nepublikovány.

17 H 52, H 63, H 68, H 71, H 73, H 76, H 77, H 79, H 88, H 102, 
H 110, H 117, H 124, H 126, H 133, H 134, H 146, H 147, 
H 148, H 152, H 153, H 157, H 159, H 172, H 176, H 179, 
H 180. V případě H 164 se jedná o kombinované kameno-kos-
těné obložení.

18 Jiná teorie předpokládá vchod na jižní straně stavby (Macháček 
et al. 2014, 115).

19 Na základě inventáře nalezeného ve funkční poloze – stříbrné 
náušnice s oboustranným hrozníčkem a spodním obloukem za-
končeným očkem – lze jedince zařadit k ženskému pohlaví.

20 Young adult – 20 až 35 let; middle adult – 35 až 55 let.

21 H 52, H 63, H 71, H 79, H 110, H 126, H 133, H 147, H 172, 
H 176, H 179.

22 Ploché kameny se však pravděpodobně nenachází v původní 
poloze. Středem hrobové jámy a v podélné ose kostry se táhl 
mohutný kořen kaštanu, který rozdrtil lebku a poničil pravou 
část hrudníku. Je možné, že síla rostoucího kořene kameny ulo-
žené původně svisle transformovala do horizontální polohy. 

23 H 171 se nacházel v jižním rohu starší palisády/ohrazení kostela 
a porušoval výkop hrobu H 214.

24 H 78, H 79, H 124, H 127, H 128, H 158, H 170, H 174, H 179.

25 H 73, H 100, H 134, H 177, H 178, H 180, H 199, viz kapitola 
5. Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení a původní povrch, obr. 
11.

26 Informace z písemné zprávy: Petrografické určení kamenného 
překrytí hrobů v okolí sakrálního objektu na sv. předhradí Po-
hanska u Břeclavi v roce 2009, autor A. Přichystal, 2009.

27 Nestandardní polohu ženy mohly způsobit zdravotní potíže: 
Antropologická analýza skeletu prokázala zranění na zadní stra-
ně diafýzy levého femuru. Výsledky výzkumu budou brzo pub-
likovány.

28 Počet evidovaných kamenů 44 ks, váha 52 kg.

29 Počet evidovaných kamenů 52 ks; váha 54 kg.

30 Počet evidovaných kamenů 53 ks, váha 59 kg. 

31 Počet evidovaných kamenů 28 ks; váha 39 kg.

32 Počet evidovaných kamenů 79 ks; váha 61 kg.

33 F 41: 120 × 110 × 10 cm, orientace S–J, počet kamenů 150, váha 
kamenů 63 kg; F 42: 123 × 90 × 16 cm, orientace S–J, počet 
kamenů 93, váha kamenů 60 kg, mezi kameny zlomek žernovu; 
F 43: 180 × 85 × 16 cm, orientace Z–V, počet kamenů 141, váha 
kamenů 73,5 kg; F 44: 165 × 84 × 16 cm, orientace SV–JZ, po-
čet kamenů 71, váha kamenů 38 kg; F 45: 130 × 110 × 20 cm, 
orientace JV–SZ, počet kamenů 77, váha kamenů 55,5 kg, mezi 
kameny zlomek žernovu; F 46: 90 × 90 cm, orientace JV–SZ, 
počet kamenů 42, váha kamenů 31,5 kg, mezi kameny zlomek 
žernovu. 
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13. Závěr

34 Specifický vývoj názorů na kamenné konstrukce v hrobech pro-
běhl v polské odborné literatuře (Dzik 2014).

35 H 64, H 126 – dětské hroby, H 191 – juvenilní jedinec, H 162, 
H 166 – mužské pohlaví, H 143, H 195 – ženy.

36 H 154 a H 192 – ženské hroby.

37 H 114, H 176 – dětské hroby, H 158 – žena.

38 H 64, H 114, H 143, H 154, H 162, H 166, H 176. 

39 Podle studia fotografické dokumentace by se mohlo o dřevě-
ných podložkách uvažovat také u hrobů H 128, H 153 nebo 
H 156. V písemné dokumentaci však nejsou pozorování toho 
druhu zaznamenána.

40 Ve dvou z nich byly nalezeny šperky velkomoravského charakte-
ru (H 53 a H 84). 

41 Jednoramenná skoba se nacházela cca 15 cm východně 
od distálního konce pravé tibie jedince z H 162, v úrovni vy-
preparované kostry. Její souvislost s konstrukcí schránky není 
jasná. Evidována je v zásypu (tab. 25, tab. 67:8, 113:2). 

42 H 88, H 126, H 133 a H 172.

43 H 171, H 172, H 194.

44 H 126, H 183, H 200.

45 H 125 a H 191; mladí dospělci: H 105 – hrob obsahoval tzv. fo-
koš a ostruhy s dlouhými bodci a H 136 – hrob obsahoval čtyři 
stříbrné hrozníčkové náušnice.

46 Tmavě zbarvený obrys kolem skeletu z H 166, tvořený šedou pís-
čitou hlínou s vysokým obsahem drobných zlomků malt a omí-
tek a také drobných kamenů, o rozměrech 242 × 46 × 11 cm byl 
při terénní dokumentaci interpretován jako negativ po zetlelé 
schránce. Při podrobné tafonomické studii skeletu z H 166 an-
tropologové dospěli k závěru, že se spíše jedná o pokles zásypu 
hrobové jámy do sekundárního dutého prostoru, vzniklého de-
kompozicí měkkých tkání (Macháček et al. 2014, 139). Na zákla-
dě pravidelnosti tvaru půdorysu a jeho značných rozměrů ale 
existenci primárního dutého prostoru nelze úplně vyloučit.

47 H 88, H 133, H 172, H 174.

48 Do tohoto počtu se primárně nepočítají kosti z H 164, které 
tvořily součást kamenokostěného obložení hrobové jámy (viz 
kapitola 6.2. Úpravy hrobových jam). Použité kosti v H 164 po-
cházely z H 174, kde byl uložen muž původně ve standardní po-
loze naznak. Dále sem nebyly zařazeny zlomky lebky a kostí z H 
115, kde není zcela jisté, zda dětský hrob H 115 nebyl porušen 
mladším H 110 anebo zda nebyly dětské ostatky z H 115 ulože-
ny do zásypu H 110 záměrně, jako dodatečný pohřeb. 

49 H 51, H 109, H 110, H 138, H 181, H 201.

50 Do této skupiny nebyly zařazeny hroby s mírně pokrčenými 
horními končetinami v lokti směrem k tělu, u kterých nebyla 
rozeznána intencionální poloha uložení rukou na pánvi nebo 
v prostoru klína. Různé varianty poloh horních končetin mů-
žou být důsledkem tafonomických procesů v průběhu dekom-
pozice měkkých tkání anebo v průběhu vyplňování primárního 
nebo sekundárního dutého prostoru hrobovým zásypem. Prav-
děpodobným faktorem při posunu uvolněných kostí jsou i bio-
turbace.

51 Jediný mužský hrob z této skupiny, situovaný severně od rotundy.

52 Tato odchylka v poloze horních končetin nebyla identifikována 
pouze ve skupinách F, H, L, M, N, S, T (viz kapitola 10. Prosto-
rová struktura pohřebiště. Vztah hrobů a kostela).

53 Nejstarší doklady o výskytu polohy naznak s rukama v pánevní 
oblasti máme z mohylníků datovaných do průběhu 8. až 9. sto-
letí, např. Strážovice nebo Žlutava (Dostál 1966, 26).

54 9x dítě, 1x juvenis, 4x muž, 1x žena.

55 Orientace hrobů JZ–SV, kromě H 405.

56 H 400 obsahoval keramickou nádobu a železný nůž.

57 Výzkum ještě není publikován.

58 8x na jižním předhradí; 4x v Lesní školce; 2x na severovýchod-
ním předhradí (staré výzkumy), na Žárovém pohřebišti a Les-
ním hrúdu; po jednom pohřbu skrčence na tzv. pohřebišti II 
na poloze Velmožský dvorec a při řezu valem. 

59 Podle křesťanské věrouky je důležité odevzdat tělo zemi v místě 
k tomu vymezeném (locus sacer), kde se má dočkat dne posled-
ního soudu, kdy mrtví povstanou z hrobů a bude rozhodnuto, 
kdo bude navěky spasen a kdo zatracen (1991, J 5, 25, 28-29; 
Unger 2006, 59, 135–138) . V závěru raného středověku se pi-
etní chování k lidským ostatkům oslabuje. Hřbitovy jsou plné 
povrchových skládek povalujících se lidských kostí. V průběhu 
14. století, kdy etážová pohřebiště kolem kostelů zdaleka nesta-
čila svou kapacitou, se na uskladnění kostí budují kostnice nebo 
karnery. Během dalších století však k přechovávání ostatků ne-
stačilo ani toto opatření, až nakonec bylo z hygienických důvo-
dů pohřbívání u městských farních kostelů ukončeno a uklá-
dání mrtvých do země bylo vykázáno za městské hradby, a to 
císařským dekretem Josefa II. z podzimu roku 1784 (Navrátilová 
2004, 269–272; Tinková 2011, 46–47).

60 Mladší hrob do (→) hrobu staršího: H 63,2 → H 63,1; H 77 → 
H 108; H 104 → H 113; H 139 → H 134; H 167 → H 166; H 164 
→ H 174; H 186 → H 185; H 191,2 → H 191,1; nejistá stratigrafie: 
H 115 → H 110. 

61 K terminologii vícenásobných pohřbů viz (Lüdemann 1994; Po-
llex 2000).

62 2x middle adult, 1x young adult.

63 K výskytu amuletů předkřesťanské i křesťanské tradice viz ka-
pitola 8.5. Závěsky a náhrdelníky. K vlivům pohřebního ritu 
na úpravu hrobové jámy viz kapitola 6.2. Úpravy hrobových 
jam. K symbolice pozice horních končetin viz kapitola 6.3. Po-
loha zemřelých. 

64 H 52, H 63,1, H 65, H 72, H 81, H 82, H 112, H 130, H 133, 
H 172, H 176, H 179, H 191,2, H 195.

65 Např. v Lumbeho zahradě na Pražském hradě můžeme na zá-
kladě publikovaných informací předpokládat pouze tři pohřby 
s podložením hlavy plochým kamenem H 16, H 138, H 140 
(Frolík – Smetánka 2014, 62, 207, 208).

66 Za konzultaci děkuji doc. PhDr. Petru Pavúkovi, Ph.D., z Ústa-
vu pro klasickou archeologii, UK Praha. Fotografii pohřbu lze 
nalézt na internetových stránkách: <http://historum.com/anci-
ent-history/60191-tomb-lakedaemonians.html>.

67 Za určení mnohokrát děkuji Mgr. Gabriele Dreslerové.

68 V místě pohřebiště je archeologicky doložena předchozí sídlišt-
ní aktivita.

69 H 195, H 103, H 133, H 179, H 178, H 172, H 166, H 162, 
H 158, H 189, H 150, H 83, H 80, H 78, H 72, H 63, H 55, 
H 136, H 113, H 65.

70 Věk dítěte byl na základě antické kulturní tradice rozdělen 
do několika kategorií. Izidor Sevillský v 7. století rozčlenil věk 
dítěte do tří základních etap: 1. Infantia (od narození po 7 let, 
kdy nastupuje trvalý chrup), 2. Pueritia (od 7 do 14 let – věk čis-
tý, kdy doposud chybí schopnost plození), 3. Adolescentia (od 14 
do dospělosti, věk náchylnosti k hříchu). Hranice dospělosti se 
posouvala v různých kulturách a různých časech podle různých 
měřítek (Halířová 2009, 20).

http://historum.com/ancient-history/60191-tomb-lakedaemonians.html
http://historum.com/ancient-history/60191-tomb-lakedaemonians.html
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71 Tento souhrn vznikl na základě tříletého antropologického vý-
zkumu pohřebiště u druhého kostela na Pohansku. Poděkovat 
je proto nutné zejména lidem podílejícím se na přípravě kos-
terního souboru a těm, kteří se podíleli na jeho analýze, zejmé-
na pak lidem z Laboratoře antropologie kostní tkáně PřF UK 
v Praze. Rád bych proto poděkoval zejména Elišce Makajevové, 
která významně přispěla k realizaci celého výzkumu. Dále bych 
poděkoval Martinu Horovi, Veronice Sabolové, Simoně Čerev-
kové, Tomáši Holovi, Vojtěchu Fikarovi, Zuzaně Valíkové, Kris-
týně Farkašové, Mirce Filipové a Elišce Turkové za pomoc při 
přípravě kosterního souboru. Rád bych také poděkoval za cen-
né diskuze s Margit Berner, Christopherem Ruffem, Patrikem 
Galetou, Jaroslavem Brůžkem a Markku Niskanenem nad ně-
kterými otázkami paleodemografických odhadů nebo statistic-
ké analýzy. Komparativní soubory pomohli zajistit kurátoři Eva 
Drozdová, Petr Velemínský, Maria Teschler-Nicola and Karin 
Wiltschke-Scrotta. Výzkum byl podpořen grantovým projektem 
GAČR 14-22823S: The peoples at the end of Great Moravia: 
bioarcheology and taphonomy of the new cemetery at the nor-
theast suburb at Pohansko (Břeclav).

72 Odhad velikosti sídelní populace vychází z postupů publikova-
ných E. Neustupným (1981, 37–38) a výchozí proměnné byly 
převzaty z antropologického výzkumu pohřebiště na severový-
chodním předhradí Pohanska (Sládek – Macháček v tisku). Je ale 
nutné přihlédnout k řadě limitů předloženého odhadu velikosti 
sídelní populace. Především předpokládáme, že počet hrobů 
je konečný, a získali jsme také kompletní údaje o pohřbených 
jedincích, respektive, že v hrobovém záznamu jsou pohřbeni 
všichni jedinci dané skupiny a pohřebiště je vykopané celé. 
V odhadu nezahrnujeme možný vliv migrací, ale vycházíme 
z předpokladu stacionární populace. Další předpoklad je, že 
doba trvání pohřebiště byla omezena na 80 let. Poslední skupi-
na předpokladů se týká odhadu potřebných parametrů. I když 
je možné, že některé z paleodemografických údajů podléhají 
chybě odhadu (souhrnně viz Sládek – Macháček v tisku), před-
pokládáme, že chyba neovlivnila finální odhad velikosti sídelní 
populace. Nicméně pro zvýšení spolehlivosti odhadu jsme vy-
cházeli nepřímo z úmrtnostních tabulek, ale vkládali jsme in-
tervalové hodnoty.

73 V hrobě H 121 byl objeven slepenec několika jednoduchých 
bronzových náušnic, jejich počet pouze odhadujeme na šest. 

74 U tohoto typu šperku vládne terminologická nejednoznačnost. 
Někteří autoři ho označují i termínem náušnice (např. náušnice 
s očkem). K diskusi viz dále.

75 Někteří moravští a slovenští badatelé se i přesto přidržují pů-
vodní terminologie, když tento šperk nazývají byzantsko-orien-
tální, příp. ho označují jako šperk „veligradského či byzantsko-
-orientálního rázu“ (Chorvátová 2007; Měřínský 1985, 33, 2011, 
493). 

76 L. Galuška vyvrací mj. názor Š. Ungermana, který sedmibubín-
kové náušnice chybně zařadil do staršího velkomoravského ho-
rizontu (Galuška 2013, 246).

77 Jedinou výjimkou je snad špatně identifikovatelný zlomek z Kle-
can (Profantová v tisku).

78 Přesný podíl cínu ve slitině nelze na základě provedené analýzy 
XRF přesně stanovit, protože se měřil povrch šperku, kde znač-
ný podíl tvořilo zlato a rtuť jako výsledek pozlacování.

79 N. Profantová se k datování hrobu 190 vyjadřuje rozporuplně. 
Přestože hrob podle stratigrafických vztahů zjevně patří k nej-
mladším velkomoravským hrobům u 6. kostela (VM2b), což au-
torka sděluje na str. 91 svého díla, píše o několik stránek dříve, 
že „hrob 190 můžeme spolehlivě klást až do závěru VM2a“. Zjevně jí 
nevadí, že hrob 190 superponuje hrob 189, který podle ní patří 

do nejmladší skupiny velkomoravských hrobů VM2b (Profanto-
vá 2003, 71, 91).

80 Výjimkou může být gombík z hrobu 164 z Libic, datovaný před 
rok 955, který je však tak poškozen, že přesné určení výzdobné-
ho motivu není možné (Turek 1976, 275).

81 XRF analýzu šperků provedl dne 6. 5. 2015 Mgr. Jan Petřík 
v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity spektrometrem Olympus Delta Premium, za což mu 
patří náš velký dík.

82 Elektronová mikroskopie šperků proběhla v Ústavu geologic-
kých věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 1. 10. 
2015 na skenovacím elektronovém mikroskopu JEOL 6490 LV. 
Za analýzu děkujeme doc. RNDr. Jindřichu Štelclovi, CSc.

83 V jednom případě se jedná o zlomek velkého válcovitého korál-
ku z kamene (čtverec B 66–34).

84 H 21: hrob dospělé ženy (old adult).

85 H 22, náhrdelník: 19 příčně členěných korálků z nazelenalého 
průsvitného skla, dva válcovité zelené korálky ze sekaného skla 
vláknité struktury, šest drobných kotoučovitých korálků tmavé 
barvy (tmavomodrá, černá?), tři neidentifikovatelné zlomky (Při-
chystalová et al. 2014, 40). Hrob se nacházel v SZ zkoumané části 
jižního předhradí a byl součástí malého funerálního areálu. 

86 Pohřeb malého dítěte (infans I) byl dále vybaven čtyřmi kusy 
bronzových náušnic podunajského typu – pár do sebe prople-
tených náušnic s válcovitým příčně zaškrceným závěskem; pár 
náušnic s jednostranným spirálovitým válcovitým závěskem, 
tvořeným tordovaným drátkem. 

87 Kromě šesti olivovitých podélně členěných korálků k náhrdelní-
ku patřily ještě dva soudkovité korálky.

88 Náhrdelník s těmito korálky se snad vyskytl i v hrobě 7 na po-
hřebišti v Žižicích (SV od Slaného), které bylo zkoumáno už 
v 19. století a datováno je do 9. a 10. století (Košta – Tomková 
2011, 324–325). 

89 H 172: na pravé straně lebky jednoduchá bronzová kroužková 
náušnice se zachovaným jedním uzlíkem; v místě krku zbytky 
náhrdelníku sestaveného z modrého kotoučkovitého korálku 
s velkým navlékacím otvorem, dvouplášťový poškozený kulovitý 
korálek z červenohnědého skla (povrch), tmavý válcovitý korá-
lek zdobený natavenou spirálou ze žlutého skla, dvouplášťový 
válcovitý čtyřikrát příčně členěný korálek ze žlutohnědého až 
olivově zbarveného skla (povrch), bronzový drobný předmět 
tvaru zploštělé cívky s otvorem uprostřed, dva silně zpřehýba-
né proužky bronzového plechu; u pravé nohy vázovitá nádoba 
zdobená pod hrdlem jednou řadou šikmých záseků a na horní 
výduti širokými rýhami vytvořenými jednohrotým nástrojem.

90 Kromě náhrdelníku hrob dále obsahoval dva skleněné gombíky 
ze světle zeleného skla s kovovým ouškem; železný nůž ve zbyt-
cích dřevěné pochvy (nůž se nacházel v nezvyklé poloze – v mís-
tě předpokládaného levého ramene).

91 O terminologickém nesouladu kolem olivovitých podélně čle-
něných korálků viz dále (Košta – Tomková 2011, 307–308), tam 
další literatura.

92 Délka: rozměr rovnoběžný s navlékacím otvorem; max. šířka: 
většinou ve středu délky, u korálků se čtyřmi žebry je to max. 
rozměr mezi vrcholy protilehlých žeber. 

93 Vně pravé ruky se nacházely zbytky železného nože. 

94 H 127 od prvního kostela dále obsahoval dva masivní stříbrné 
pozlacené tepané gombíky, olověný kuličkovitý závěsek, stříbr-
nou náušnici se čtyřmi bubínky zdobenými po celém povrchu 
granulací, štíhlou zdobenou nádobu. Kosterní pozůstatky ne-
dospělého jedince se téměř nedochovaly. Hrob se nacházel SZ 
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od kostela a SZ delší stěna hrobové jámy těsně kopírovala mlad-
ší palisádu z vnitřní strany.

95 Datován je do doby maximálně kolem počátku 10. stol. (Deków-
na 2004, 58).

96 Ideovou analogii kovové perly z Pohanska lze spatřovat v exem-
plářích objevených na pohřebišti v Lumbeho zahradě – v bo-
hatém, patrně ženském hrobě H 16 (39/73), zde se však jedná 
o předměty z drahého kovu, konkrétně ze zlata (Frolík – Smetán-
ka 2014, 64). 

97 H 132: in situ zůstala pouze lebka, krční páteř a klíční kosti; 
po obou stranách lebky se nacházely bronzové pozlacené náuš-
nice s oboustranným hrozníčkem. 

98 Z kostry se zachovaly pouze zuby a kosti bérců a nohou (Arbman 
1943, 215).

99 Vyhodnocení mikrochemických analýz vypracoval 
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., z Ústavu geologických věd Pří-
rodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

100 Nález nebyl dosud publikován.

101 XRF analýzu všech čtyř olověných křížků z Pohanska provedl 
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. Použit byl spektrometr Olympus Delta 
Premium.

102 <http://www.prvky.com/82.html>;
 <http://nom.wz.cz/KOVY/olovo.htm>.

103 Výjimku tvoří pouze křížek z dětského hrobu 339 od baziliky, 
který byl vyroben se slitiny obsahující 42 % Pb a 54 % Sn (Kouřil 
2014a, 105).

104 Hrob dále obsahoval náhrdelník ze skleněných korálků se dvě-
ma závěsky z fosilních ulit; skleněný gombík s kovovým ouškem; 
smotek bronzových náušnic podunajského typu, zlomek dlou-
hého trnu patrně z nože. Kaptorga byla součástí náhrdelníku.

105 Velmi podobná výzdoba se nachází i na kaptorze ze Zelenče 
(hrob 37). Jedná se o bronzovou trapezoidní kaptorgu s přední 
i zadní kovovou destičkou, s víčkem, pouze dno schránky se 
nezachovalo. Zdobená je vybíjeným ornamentem vytvářejícím 
výzdobné pole a šesti vypnulinami ve dvou řadách po třech. Vy-
bíjením jsou zdobené i boky schránky. Do hrobového inventáře 
patřily i dvě drobné stříbrné záušnice s očkem, hraněný janta-
rový korál, skleněný korálek kulovitý, nůž, bronzové koncové 
kování pochvy, zbytky okovaného železného vědra, dva ploché 
bronzové plíšky (Profantová – Špaček – Novotná 2011, 540–541).

106 Hrob dále obsahoval náhrdelník z olivovitých podélně členě-
ných perel, dvě esovité záušnice s dvojitou kličkou z pozlacené-
ho bronzu, nádobu, zbytky okovaného dřevěného vědra, nůž.

107 V hrobě 139/6 se nacházely fragmenty ze dvou kaptorg, dále 
náušnice podunajského typu, typ 7–10 a 7–23 (Dostál 1966, obr. 
7).

108 Hrobový inventář ještě obsahoval kruhovou bronzovou nášivku, 
dvě esovité bronzové záušnice, tři jednoduché kruhové záušni-
ce z bronzu, fragmenty ze dvou kovových terčíků nejasné funk-
ce.

109 Velmi pravděpodobně plnil zároveň funkci apotropaionu, který 
v sobě snoubil křesťanské i pohanské pozitivní síly (skládal se 
ze skleněných segmentovaných a olivovitých podélně členěných 
korálků, ze závěsků z fosilních ulit a z kaptorgy).

110 Náušnice nebyly ve funkční poloze, je možné předpokládat, že 
šlo o osobní majetek pohřbené osoby.

111 Věk: infans Ib, podle nalezeného hrobového inventáře se zřej-
mě jedná o dívku.

112 Určení původu ulit provedly RNDr. Nela Doláková, CSc., 

a doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., z Ústavu geologických věd 
PřF MU Brno.

113 Za určení děkujeme doc. Ing. Šárce Hladilové, CSc., z Ústavu 
geologických věd PřF MU Brno.

114 Druhohorní měkkýš rodu Crinoidea – ostnokožci. 

115 Výskyt mušlí kauri v našem prostředí můžeme datovat již 
do první poloviny 10. století, jejich obliba však kulminuje až 
v mladohradištním období. Používání kauri jako doplňku ko-
rálků v náhrdelníku odráží kulturní vliv přicházející z JV části 
Evropy, kde se prolínala slovanská a nomádská kulturní tradice 
a dala tak vzniknout belobrdskému kulturnímu komplexu (Do-
stál 1965, 241; Giesler 1981; Sláma 1958–1959, 29).

116 Bohužel, kostra se zachovala pouze v drobných fragmentech, 
ale podle velikosti hrobové jámy (145 × 75 × 102 cm) se lze 
domnívat, že v ní byl pohřben nedospělý jedinec. Náhrdelník 
spolu se spirálkou z měděného drátku se nacházel pod zlomky 
lebky (v západní části hrobu). U východní kratší stěny hrobové 
jámy byla uložena nádoba (Klanica 2006b, 67).

117 Frekvence nálezů je větší na územích, kde jsou k dispozici vý-
chozy druhohorních či třetihorních souvrství, jako jsou např. 
Pavlovské vrchy, katastr Zaječí, Popic a Kobylí v okrese Břeclav 
(Březinová – Přichystalová 2014, 185, 203; Ungerman 2007b, 130). 
Třetihorní menilitová souvrství z katastrů Zaječí, Popice a Ko-
bylí byla pravděpodobně v raném středověku využívána k těžbě 
suroviny na výrobu kamenných přeslenů. Zkamenělé schránky 
plžů byly zřejmě neplánovaným benefitem povrchového dobý-
vání kamene.

118 Ochrana před zlými silami.

119 Přitahuje dobré, nosí štěstí.

120 Hroby s vyšším počtem rolniček než dva kusy (většinou), ulože-
ní předmětů podél bérců nebo vedle chodidel – interpretované 
jako ozdoba obuvi nebo kalhot (Ungerman 2007a, 231).

121 H 197 byl vzdálen 10,3 m od středu rotundy.

122 Plátnová vazba; dostava 10–12 nití na 10 mm v jedné soustavě, 
16 nití na 10 mm v druhé soustavě; nitě o síle 0,4–0,5 mm v jed-
né soustavě a 0,3–0,4 mm v druhé soustavě; zákrut Z; patrně 
pozůstatky látkového váčku na úschovu předmětů.

123 Rozměry: P247045 – max. šířka 2,9 cm; vnější průměr 2,6 cm; 
max. délka 3 cm; P247046 – max. šířka 2,5 cm; vnější průměr 
2,3 cm; max. délka 3 cm.

124 Rozměry: P247044 – max. šířka 2,7 cm; vnější průměr 2,2 cm.

125 Slovo je odvozeno od slovesa crepare – chřestit, řinčet, halasit.

126 Se značnou mírou nejistoty bychom mohli k hrobům s jezdec-
kou výbavou přiřadit i pátý hrob H 157, kde sice ostruhy chy-
běly, ale zůstala zde zachována kování z jejich garnitur. Hrob 
byl poničen recentním výkopem a sám překrýval starší hroby, 
což mohlo způsobit zánik ostruh, pokud se v hrobu původně 
nacházely.

127 Poměr hrobů s ostruhami k celkovému počtu hrobů na vybra-
ných velkomoravských pohřebištích (Staňa 2001, 92): Mikulčice, 
2. kostel: 9,1 %, Mikulčice, 3. kostel: 13,1 %, Mikulčice, 4. kostel: 
6,9 %, Mikulčice, 6. kostel: 11,5 %, Mikulčice, 11. kostel: 15,4 %, 
Mikulčice – Kostelisko: 6,1 %, Staré Město – Na Valách: 3,1 %, 
Staré Město – Na Špitálkách: 14,3 %, Uherské Hradiště – Sady: 
10,3 %.

128 Poměr hrobů s ostruhami k celkovému počtu mužských pohřbů 
na vybraných velkomoravských pohřebištích (Profantová 2003, 
58–59): Pohansko, druhý kostel (rotunda): 12,5 %, Pohansko, 
první kostel (Velmožský dvorec): 21,5 %, Mikulčice, 2. kostel 
19,5 %, Mikulčice, 3. kostel: 24,2 %, Mikulčice, 6. kostel 49 %, 

http://www.prvky.com/82.html
http://nom.wz.cz/KOVY/olovo.htm
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Staré Město – Na Valách: < 18,8 %, Uherské Hradiště – Sady: 
53 %.

129 Na druhou stranu existují i venkovská pohřebiště, odkud žádné 
ostruhy neznáme, např. Velké Bílovice (Měřínský 1985) či nekos-
telní centrální pohřebiště s velmi nízkým podílem jezdeckých 
hrobů, např. Rajhrad: 0,5 % či Dolní Věstonice – Na pískách: 
0,8 % (Staňa 2006; Ungerman 2007b, 165–166).

130 Za cenné rady o raně středověkých ostruhách děkujeme Tho-
masi Kindovi z univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem.

131 J. Vignatiová (1992, 65) datuje ostruhy s dlouhým bodcem chyb-
ně ještě do 9. stol. s odkazem na tzv. blatnicko-mikulčický hori-
zont, který je v dnešní době již zneplatněný (Macháček – Dresler 
– Rybníček 2013; Ungerman 2011).

132 K názorům slovinských kolegů o původním účelu Gradišče nad 
Bašljem lze jako alternativu doplnit i kultovní funkci místa, 
která mohla být podobná moravskému Klášťovu či slovenské 
Bojné, kde v určitém období docházelo k ukládání početných 
depotů i jednotlivých předmětů v místech starších, pravěkých 
i raně středověkých opevnění.

133 A. Ruttkay datuje třmen typu I/2 s odvoláním na dnes již zpo-
chybněný tzv. blatnicko-mikulčický horizont (Ungerman 2011) 
do první pol. 9. stol. Datování bude asi širší.

134 Dalším dokladem synkretického chování povelkomoravských 
elit je hrob H 64 z pohřebiště v Olomouci – Nemilanech, kde 
byl pohřben bojovník s nomádskou šavlí a kopím západního 
typu (Přichystalová – Kalábek 2014, 101–104, 234–235).

135 Za informaci děkuji B. F. Klímovi, který se zpracování železných 
artefaktů v Mikulčicích dlouhodobě věnoval.

136 Podle P. Čápa byly v expozici ve Starém Městě dva nože se zdo-
beným žlábkem.

137 Nepublikováno. Ústní informace od B. M. Szökeho.

138 Při proplavování zásypu hrobové jámy byly dále nalezeny tyto 
artefakty: z prostoru mezi lebkou a JZ kratší stěnou – železný 
hřeb (neinventováno, nekresleno); z prostoru SZ rohu hrobové 
jámy a z prostoru nad krčními obratli – dva malé zlomky bron-
zového plechu (tab. 21, 140:3, tab. 67:14).

139 Délka artefaktu 13,2 cm.

140 Délka artefaktu 9,5 cm, šířka konce s ozubením 0,8 cm.

141 H 175/59 byl dokonce umístěn uvnitř západní přístavby koste-
la, mezi jižním vchodem a zděnou příčkou (Galuška 1996, 136).

142 Zlomek nože ze zásypu H 78 se nacházel cca 54 cm nad dnem 
hrobové jámy, někde v prostoru nad rozházenými kostmi hrud-
níku. Hloubka dna hrobové jámy H 78 je 58 cm, nůž tedy le-
žel těsně pod začištěným podložím. Malý železný fragment se 
nacházel cca 16 cm nad dnem hrobu, někde v prostoru nad 
dislokovanou pánví. 

143 N. Profantová v katalogové části připravované publikace o po-
hřebištích v Klecanech popisuje dva fragmenty kovových tyči-
nek z hrobu 54 jako pravděpodobné zbytky přezky, při analýze 
hmotné náplně hrobového inventáře však o stejných zlomcích 
uvažuje jako o fragmentu masivnější jehly nebo jehlice (Profan-
tová 2010, tab. 45).

144 Etnografické záznamy dokládají, že kvůli připisovaným apotro-
paickým vlastnostem se ostré železné předměty využívaly také 
u magických praktik v čase porodu a během šestinedělí (Fohle-
rová 2012, 8–9).

145 Artefaktem z H 140 z interiéru kostela by bylo možné vytvořit 
kruh s dvojnásobným průměrem, tedy kolem 0,6 cm).

146 B. Dostál používal termín trojcípé schránky (Dostál 1981).

147 Podobný typ nákončí s příčným plastickým přesekávaným žeb-
rem byl na pohřebišti u druhého kostela nalezen v H 157 (tab. 
62:3). H 125 a H 157 jsou řazeny do stejné stratigrafické skupi-
ny I (obr. 125). 

148 Podrobněji k poloze viz (Dostál 1981, 47).

149 Stejná technika byla využita při výzdobě kostěného zvukové-
ho nástroje z H 279/49 ze Starého Města – Na Valách (Hrubý 
1955b, tab. 66:16), artefaktu – asi píšťalky – z H 26 z Pobedimu 
II v poloze Na laze (Vendtová 1969, 181–182 ) nebo schránky z H 
18 v rakouském Pitten (Friesinger, H. 1978, Taf. 14).

150 Délka 7,9 cm.

151 Nález dvoučlenné tzv. cylindrické parohové schránky z hro-
bového kontextu pochází například ze starochorvatského po-
hřebiště v severní Dalmácii, lokalita Starče – Gorica, hrob 134 
(Petrinec 2009, 214, 467), nebo ze skandinávské Birky, hrob 624 
(Arbman 1940, Taf. 157, 1943, 205–206). Chronologicky se však 
jedná o starší nálezy. 

152 V případě hrobu H 63 nelze zcela vyloučit, že nádoba, která se 
nacházela asi 20 cm na úrovní kostry, nepatřila k hrobu dospě-
lého, ale k malému dítěti, jehož kosti se našly v horních částech 
zásypu hrobu.

153 Okraje s vytaženou horní a spodní hranou a profilovanou ploš-
kou (R_B4PROF), které jsou charakteristické pro typologickou 
skupina A, nepřesahují v prostoru tzv. Lesní školky / řemeslnic-
kého areálu ani ve fázi svého maximálního výskytu na Pohansku 
10 % (Macháček 2010, 188).

154 Prožlabené okraje, typické pro tuto keramiku, jsou v sídlištních 
objektech 3. chronologické skupiny zastoupeny více než 20 % 
(Macháček 2010, 186, 188).

155 Zkorodovaný bodec měřil minimálně 2,4 cm. Přesahuje tak dél-
ku, kterou D. Bialeková uvádí jako běžnou pro ostruhu typu IA 
(Bialeková 1977, 132).

156 Viz kapitola 8. Hrobové nálezy.

157 Záušnice nalezená v zásypu hrobu 75/VD sem byla patrně 
sekundárně přemístěna z některého z okolních hrobů – 45/VD, 
44/VD či 76/VD (Kalousek 1971, 60–61). Dva z nich (45/VD, 
44/VD) ovšem samy palisádový žlábek kostelní ohrady porušují 
a zjevně patří k mladší či nejmladší fázi pohřebiště (to platí 
i pro hrob 76/VD, který dokonce překrýval mladší palisádu 
dvorce).

158 Podle některých hypotéz mohla kamennému křesťanskému 
chrámu předcházet starší dřevěná stavba stejné funkce, jejíž 
existence by vysvětlovala absenci hrobů v prostoru kamenného 
kostela (Dostál 1975, 104).

159 Česká historiografie je v tomto ohledu příliš striktní. V ně-
meckém jazykovém prostředí je užití termínu šlechtic (Adel) 
mnohem širší. Píše se o Geburtsadel, Dienstadel, Kriegsadel. 
Pozemková šlechta (Grundbesitzadel) je pouze jednou částí 
této široce chápané sociální skupiny. Německy mluvící historici 
i archeologové se nerozpakují uvažovat o šlechtě již od 6. stol., 
přičemž tento pojem nechápou jako právní kategorii, ale jako 
všeobecné označení vedoucí společenské vrstvy (Burzler 2000, 
11).

160 Mezi tyto artefakty nejsou počítány žernovy, brusy, ani jinak 
opracované kameny, které byly sekundárně využity do kamen-
ného obložení hrobů, a dále izolované keramické střepy, jež se 
mohly dostat do hrobů náhodně z okolní kulturní vrstvy.

161 Přesto i zde zůstaly zachovány některé pohanské přežitky, jako 
byly např. přídavky v podobě keramických nádob (původně asi 
naplněných potravinami či nápoji).
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13. Závěr

162 To ostatně nelze zcela vyloučit ani v případě hrobů z interiéru 
rotundy na Pohansku, které mohou být o něco málo mladší než 
hroby z jižní strany kostela, jak naznačuje (avšak nedokazuje) 
radiokarbonové datování (viz kapitola 9.6. Radiokarbonové da-
tování koster z pohřebiště).

163 Za ústní informaci děkujeme Gabriele Dreslerové.

164 Za ústní informaci děkujeme Gabriele Dreslerové.
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Obr. 143. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Celkový plán pohřebiště. Legenda: A – hrobová jáma, C – žlábek po 
ohrazení, D – rekonstrukce pravděpodobného průběhu ohrazení, E – základy kostela, F – prozkoumaná plocha. 

Fig. 143. Břeclav – Pohansko, North-eastern suburb. Comprehensive plan of the cemetery. Key: A – grave pit, C – enclosure trench, 
D – enclosure line reconstruction, E – church foundations, F – excavated area.
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14.1 Struktura katalogu

Katalog raně středověkého kostelního pohřebiště ze se-
verovýchodního předhradí velkomoravské sídelní aglo-
merace Břeclav – Pohansko obsahuje informace o 152 
hrobových celcích se 154 archeologicky evidovanými 
jedinci, prozkoumaných v letech 2008–2012. Číslování 
hrobů navázalo na předcházející výzkumné sezony v polo-
ze severovýchodního předhradí z let 1960, 1968, 1970–72, 
1975 a 1977, kdy bylo objeveno celkem 50 hrobů. V roce 
2008 byl první objevený hrob očíslován jako H 51. 

Katalog je sestaven ze čtyř základních částí: 1. struk-
turovaný slovní popis, který je doplněn základními 
plány hrobů ve vztahu k jejich nejbližšímu okolí; 2. kre-
sebné tabulky koster a nálezů z jednotlivých kontextů, 
náležících jak k hrobovému inventáři, tak i k výplni 
hrobů (tab. 1–56); 3. fotografické tabulky předmětů 
nalezených v hrobech (inventář, zásyp, RTG snímky vy-
braných artefaktů, tab. 57–70); 4. fototabulky sestave-
né z terénní fotografické dokumentace (tab. 71–133). 

Nálezové celky jsou popsány v strukturovaném textu. 
Zápis každého hrobu obsahuje informace o umístění 
hrobu v rámci pohřebiště (vzdálenost hrobu od středu 
rotundy a jeho poloha vůči kostelu, obr. 144), o stra-
tigrafické situaci, hrobové jámě a jejích úpravách, zá-
kladní antropologické údaje o kosterních pozůstatcích, 
a také podrobný slovní popis hrobového inventáře. 
Jednotlivé záznamy vycházejí ze všech druhů terénní 
dokumentace výzkumů a databázových zdrojů pracovi-
ště ÚAM. Informace o jednotlivých hrobových celcích 
jsou vedeny v jednoduchém systému, který podchycuje 
základní nálezovou situaci:

Číslo hrobu (č. tab.)
Rok výzkumu: 
Čtverec: 
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě:  
Čísla kontextů:
Stratigrafický vztah: 
Zásyp: 
Nálezy ze zásypu: 

Hrobová jáma: 
Úprava hrobové jámy / schránka: 
Pohřbený jedinec: 
Hrobový inventář: (poloha jednotlivých artefaktů)
Popis artefaktů: 
Poznámka: 

Textová část obsahuje zmínky o různých typech ar-
cheologických objektů. V první řadě jsou to hroby, 

14.  BŘECLAV – POHANSKO, 
SEVEROVÝCHODNÍ PŘEDHRADÍ, 
POHŘEBIŠTĚ U DRUHÉHO KOSTELA. 
KATALOG HROBŮ A NÁLEZŮ
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Obr. 144. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí. Vy-
obrazení sektorů na pohřebišti podle orientace vůči světovým 
stranám.

Fig. 144. Břeclav - Pohansko, North-eastern suburb. Cemetery 
sectors by their orientation to the points of the compass.
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které nesou označení H (např. H 123). V případě, že 
během exkavace byla nalezena lidská kost bez zjevné 
souvislosti s funerálním kontextem, je tato označena 
jako izolovaná kost s příslušným pořadovým číslem, 
zkratka IK (např. IK 54). Číslování izolovaných kostí 
probíhá průběžně a jednotlivé sezony na sebe navazu-
jí. V areálu pohřebiště kolem rotundy byly zkoumané 
i sídlištní objekty, jejich označení je standardní – obj. 
– a číslování opět navazuje na minulé archeologické 
kampaně (např. obj. 133). Stejný postup je dodržován 
také u kůlových/sloupových jam (označení KJ). Pozůs-
tatky pravděpodobně po původním ohraničení areálu 
pohřebiště, které se dnes projevují jako mělké žlabovité 
útvary, jsou označovány velkým písmenem Z, za kte-
rým následuje bez mezery číslo žlábku (např. Z01, Z03). 
Zvláštností výzkumu na severovýchodním předhradí je 
zavedení entity fakt, zkratka F (např. F 11, F 135). Jedná 
se o označení antropogenního zásahu do země nebo 
také geologického útvaru. Číslo faktu dostane každý 
objekt, který je během výzkumu indentifikován. Po roz-
poznání typu archeologického komplexu je k číslu faktu 
přiřazeno i konkrétní číslo – hrobu, sídlištního objektu, 
sloupové jámy, žlabu apod. S čísly faktů se dál operuje 
při geodetických pracích a v geodatabázích. Pozůstatky 
antropogenních/přírodních zásahů, které nebylo možné 
během výzkumu blíže nebo jednoznačně specifikovat, 
jsou dále evidovány pouze pod číslem faktu.

Každý textový záznam je doplněn plánem hrobu. Gra-
fické zobrazení hrobu obsahuje základní linie hrobové 
jámy a skeletu, vyznačení identifikovaných pozitivních 
i negativních konstrukcí a úprav hrobových jam. Síd-
lištní objekty či hroby, které se vyskytly v superpozici 
s konkrétním hrobem, jsou načrtnuty pouze v základ-
ních obrysech (objekty: černá linka bez výplně, hroby: 
černá linka s šedou výplní). Na obrázku však nevyjadřují 
reálné stratigrafické situace (nad/pod), jedná se pouze 
o dokreslení hustoty hrobů na pohřebišti, případně o do-
kumentaci změny využití zkoumaného prostoru v čase. 

Jistými pravidly se řídí i kresebné tabulky hrobů s vy-
obrazením inventáře. Hroby jsou řazeny podle násle-
dujícího klíče: nejprve hroby s výskytem inventáře či 
artefaktů v zásypu (mimo keramické střepy), následují 
hroby bez inventáře, s dobře dochovanými kostrami, 
jako poslední jsou zařazeny pohřby malých dětí se špat-
ným dochováním skeletu či značně poničené disloko-
vané hroby s minimem kosterního materiálu. 

U každého hrobu je vyobrazena pouze kostra bez 
hrobové jámy, s identifikovaným hrobovým inventá-
řem. V levém horním rohu tabulky je uveden symbol 
pro pohlaví, určené na základě antropologické analýzy 
kosterního materiálu. Pro ženu a muže byly použity za-
vedené piktogramy, dítě je označeno šedým kolečkem, 
neurčené pohlaví pak otazníkem.

Artefakty nalezené mimo stratifikovanou polohu (zá-
syp, nálezy z přesívání, proplavování) jsou zobrazeny 
bez uvedení přímého vztahu ke skeletu. Drobné před-

měty, jako např. náušnice, korálky, gombíky apod., 
jsou vzhledem k měřítku vybrazení zastoupeny pouze 
geometrickým tvarem či symbolem; nálezy větších roz-
měrů, jako např. sekera, nůž, ostruha, byly do plánu 
digitalizovány v daném poměru ke kostře. Artefakty, 
které se nacházely pod kostí, a nebylo možné je doku-
mentovat v úrovni vypreparované kostry, jsou vyzna-
čeny speciálně: drobné nálezy zastoupené symbolem 
v šedé barvě; větší předměty pak šrafováním. 
Symboly označující drobné předměty:
−	 rovnostranný trojúhelník s vrcholem nahoře: ná-

ušnice
−	 rovnostranný trojúhelník s vrcholem dole: jehla
−	 kroužek: gombík
−	 čtverec: korálek, provrtané ulity ve funkci závěsku
−	 pěticípá hvězda: kaptorga
−	 kříž: závěsek ve tvaru kříže
−	 tzv. ondřejský kříž (x): drobné průvlečky, nákončí, 

přezky
−	mezikruží: prsten
−	 vločka: rolnička.

U fotografických tabulek sestavených z terénní foto-
dokumentace byly využity téměř vždy šikmé snímky. 
Hrobové celky jsou řazeny vzestupně podle čísla hrobu.

14.2 Popis hrobů

H 51 (tab. 36, 71)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,5 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 9; kostra 13; výkop nekon-
textován.
Stratigrafický vztah: kostra H 51 ležela nad hrobovou 
jámou H 58 a patrně i nad hrobem 72; je však možné, 
že výkop hrobu H 72 poničil část hrobu H 51 v místě, 
kde původně ležela hlava jedince z H 51, v terénu neby-
lo možné stratigrafickou situaci přesně objasnit.
Zásyp: kon. (zkratka pro kontext.) 9; ulehlá, středně 
šedá písčitá hlína; písek jemný; zásyp obsahoval malé 
kameny. 
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 19 g 
(inv. č. P235270); zlomek nezdobené výdutě, 18 g 
(inv. č. P235271); drobné zvířecí kosti; drobky malty.
Hrobová jáma: hrob bez rozpoznané hrobové jámy; 
pravděpodobná orientace SZ–JV určena podle kostry.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P235272): kon. 13; orientace 
SZ–JV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 51 byl pohřbený pravděpodobně na zádech s nata-
ženými dolními končetinami; poloha horních konče-
tin a další souvislosti jsou nejasné, protože kostra byla 
v podstatné části dislokovaná.
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Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –
Poznámka: hrob byl mělce zahlouben, nedosahoval 
podloží; pohřeb byl porušen kořenovým systémem 
kaštanů; neúplná kostra – chybí lebka, pravá část dolní 
končetiny pod kolenem a kosti obou chodidel.  

H 52 (tab. 1, 57:14, 71, 73)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,9 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 10; kostra 60; stavební kon-
strukce 43; výkop 11.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu H 52 porušil starší 
hrob H 57; je možné, že sklad kostí H 121 byl pozůstat-
kem po tomto narušení; sklad kostí byl umístěn v těsné 
blízkosti delší SZ stěny hrobové jámy H 52.
Zásyp: kon. 10; středně ulehlá, středně béžová písčitá 
hlína; písek střední. 
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů, 2 ks, 13 g 
(inv. č. P235274-75); zlomky zdobených výdutí, 4 ks,  
32 g (inv. č. P235276-78); zlomky nezdobených výdutí, 
7 ks, 127 g, 1 neolitická výduť, 15 g (inv. č. P235279-
86); zlomek mazanice, 12 g (inv. č. P235287); vzorek 
uhlíků (inv. č. P235288); 32 neinventovaných keramic-
kých střepů, 111 g; neinventované zvířecí kosti, lidské 
kosti.

Hrobová jáma: kon. 11; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry: 200 × 72 × 41 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé pří-
mé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 43; symbolické 
kamenné obložení dna hrobové jámy; užit byl lomový 
kámen; kameny deponovány podél kratší stěny u hlavy 
a podél delší stěny po levé straně jedince; podél levého 
femuru a pánve umístěn velký hranatý kámen; počet 
kamenů obložení 5; váha 42 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P235289): kon. 60; orientace 
JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 let); 
dospělý jedinec H 52 byl pohřbený na zádech s horní-
mi končetinami umístěnými podél těla, s rukama ulo-
ženýma v oblasti pánve a s volně nataženými dolními 
končetinami; většina kostí byla dislokovaná s nepřímou 
anatomickou návazností, disturbance je nejvíce patrná 
v oblasti páteře a hrudníku, částečně ale postihuje také 
dolní končetiny; lebka leží na bazi lební; hlava pohřbe-
ného byla zřejmě původně podložena plochým troj-
úhelníkovým kamenem. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u lebky – celá stříbrná náušnice s oboustranným hroz-
níčkem a spodním obloukem zakončeným očkem (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P235273: stříbrná náušnice s obou-
stranným hrozníčkem; hladký spodní oblouk je zakončen 
očkem (šířka očka 0,14 cm), na protilehlé straně oblouku 
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Obr. 145: Plán H 51 s nejbližším okolím.
Obr. 146: Plán H 52 s nejbližším okolím.
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je uzlíček tvořený řadou granulek mezi dvěma hladkými 
drátky; dvoustranný hrozníček je ve spodní části tvo-
řen třemi a v horní části dvěma řadami granulí mezi 
hladkými drátky; hrozníček byl původně dole i nahoře 
ukončen větším zrnem, dolní zrno nedochováno; kulatý 
drátek oblouku náušnice je v části před očkem hraněný; 
typ náušnice 8:11 (podle Dostál 1966); rozměry: max. 
délka 1,9 cm; max. šířka 1,17 cm; max. průměr oblouku 
1,65 cm; délka závěsku 0,82 cm; průměr drátu 0,09 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza hrozníčku náušnice; hrozníček je 
tvořen z 52,7 % základními kovy a ze 47,3 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 39,21 %, Ag – 0,2 %, Sn – 1,72 %, Au – 50,85 %, Hg – 
7,9 %, Pb – 0,07 %, Fe 0,05 %, Zn – 0 %.
Poznámka: dislokace kostry v oblasti hrudního koše, 
horních končetin a pravého femuru – zřejmě činností 
podzemní fauny; v nohách, cca 25–30 cm nad dnem, SV 
část hrobové jámy – ležely kosti jiného jedince (H 57).  

H 53 (tab. 36, 71)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,9 m od středu rotundy, ve výseči JV–J.
Čísla kontextů: uloženina 20; kostra 28; výkop 27.
Stratigrafický vztah: nejasný vztah k faktu (Dále již jen 
F.) 11; je pravděpodobné, že F 11 (v úrovni začištěného 

podloží) je projevem nerozlišených, promíchaných zá-
sypů H 53 a objektu 132, který se nacházel těsně podél 
delší JV stěny hrobu 53, a výkop hrobu patrně tento 
objekt porušil.
Zásyp: kon. 20; měkká, středně hnědá písčitá hlína; 
písek jemný; v zásypu malé množství malých kamenů. 
Nálezy ze zásypu: neinventované úlomky lidských kos-
tí, keramiky, uhlíků, malty.
Hrobová jáma: kon. 27; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 113 × 50 × 9 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
nesledováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P235290): kon. 28; orientace 
SZ–JV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 53 byl pohřben na zádech s horními končetinami 
podél těla; kostra je relativně méně dislokovaná v ob-
lasti hrudníku, zejména jsou dobře patrné anatomické 
vztahy mezi těly obratlů nebo žebry, ale více jsou dis-
lokované končetiny; lebka leží větší částí na bazi lební. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: – 
Poznámka: není zcela jasné, zda s H 53 přímo ne-
souvisí také F 11, který obsahoval nález části hrnce, 
stopy po ohni a kámen; v úrovni začištěného podloží 
vytvářely H 53 a F 11 společný čtvercový půdorys s ne-
rozlišitelným zásypem (možná souvislost s objektem 
132, viz Strategický vztah); výplně bylo možno rozlišit 
až v úrovni dna hrobu, kdy se nezřetelně vyrýsovala 
delší JV stěna hrobové jámy; dno F 11 bylo zapuštěno 
do podloží o 10 cm hlouběji než dno H 53.

H 54 (tab. 36, 72)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-36 
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 21; kostra 46; výkop 56.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 21; středně hnědá písčitá hlína; písek jem-
ný; v zásypu malé množství drobných vápenatých ka-
menů (byl odebrán vzorek, inv. č. P23529). 
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů, 2 ks, 15 g 
(inv. č. P235291-92); zlomek zdobené výdutě, 6 g; zlo-
mek laténské zdobené výdutě, 10 g (inv. č. P235293-
94); vzorek vápence (inv. č. P235295); 4 neinventované 
keramické střepy, 11 g; neinventované úlomky zvíře-
cích, lidských kostí a malty.
Hrobová jáma: kon. 56; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 212 × 80 × 42 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé 
přímé; profil podélný: neckovitý s jedním stupněm 
(hloubka stupně 17 cm), stěny kolmé/šikmé přímé; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235296): kon. 46; orienta-
ce JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–55 let); výška 
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Obr. 147: Plán H 53 s nejbližším okolím.
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167 cm; dospělý jedinec H 54 byl pohřben na zádech 
s horními končetinami podél trupu; pravá ruka smě-
řuje do pánevní oblasti a levá je uložena vedle pánve; 
kostra je relativně méně dislokovaná, dobře jsou pa-
trné anatomické vztahy na kostře hrudníku a páteře, 
detailněji mohou být odvozeny i anatomické vztahy 
na kostře ruky a nohy; lebka leží na levém boku. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –   
Poznámka: v JZ části hrobové jámy je stupňovité od-
sazení – zhruba směrem od pánve k lebce je po obou 
stranách i podél kratší stěny u lebky úzký stupeň; není 
vyloučeno, že stupeň byl vytvořen uměle při upřesňo-
vání tvaru výkopu hrobové jámy.

H 55 (tab. 1, 66:12, 72)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 14,6 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 22; kostra 61; výkop 54.
Stratigrafický vztah: SV kratší stěna hrobové jámy po-
rušovala JZ roh objektu 126.
Zásyp: kon. 22; středně šedá písčitá hlína; písek střed-
ní; v zásypu malé množství malých kamenů. 
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje, 11 g (inv. č. P235298); 
zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 31 g (inv. č. P235299-
300); zlomek dna, 26 g; zlomek dna z nádoby praž-

ského typu, 98 g (inv. č. P235301-302); neinventované 
zlomky zvířecích kostí.
Hrobová jáma: kon. 54; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 103 × 56 × 21 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235303): kon. 61; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 55 byl pohřben na zádech s horními končetinami 
podél těla, s pravou rukou uloženou v pánevní oblasti 
a s levou rukou uloženou pravděpodobně na kraji pán-
ve nebo vedle pánve; lebka ležela týlní krajinou s ob-
ličejem směřovaným vzhůru; mandibula byla nalezena 
nad kostrou levého ramene. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru původně mezi chodidly a stěnou hrobové 
jámy, cca 20 cm nad úrovní kostry – rozbitá celá nádo-
ba (1). 
Popis artefaktů:   
1. Inventární číslo P235297: rozbitá, celá, silně obtá-
čená nádoba, vyrobena z hrubého, špatně páleného 
keramického těsta; okraj nádoby prožlabený kolmo; 
odsazení hrdla uvnitř; zdobená, výzdobný motiv – hře-
benový pás mezi dvěma hřebenovými vlnicemi – je 
umístěn v horní a spodní část výdutě, vlnice je symet-
rická, nízká, středně hustá; značka na dně – technická, 
otisk osy kruhu (průměr osy kruhu 1,1 cm); rozměry: 

Obr. 148: Plán H 54 s nejbližším okolím. Obr. 149: Plán H 55 s nejbližším okolím.
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výška 11,8 cm; průměr okraje 12,7 cm; průměr hrdla 
11 cm; max. průměr 13,2 cm; průměr dna 7,4 cm; výška 
ústí / hrdlo 1,4 cm; výška hrdlo / max. výduť 3,4 cm; 
výška max. výduť / dno 7 cm; tloušťka hrdla 0,8 cm; 
tloušťka max. výdutě 0,6.  
Poznámka: v prostoru nad kostrou hrudníku porušo-
val zásyp hrobu v šikmé linii velký kořen kaštanu; men-
ší kořen kopíroval stěnu hrobové jámy nalevo od lebky; 
vlevo od levého kolenního kloubu se v úrovni kostry 
nacházelo kotlíkové dno z nádoby pražského typu.

H 56 (tab. 36, 72)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B65-36, B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 7,8 m od středu rotundy, jižně od centrální lodě. 
Čísla kontextů: uloženina 25; kostra 38; výkop 39.
Stratigrafický vztah: JZ kratší stěna H 56 porušila SV 
část H 96.
Zásyp: kon. 25; středně hnědá písčitá hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: neinventované drobné zlomky kera-
miky, zvířecích a lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 39; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 118x60x14 cm; orientace JZ–SV; 
profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; profil po-
délný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec (inv. č. P235304): kon. 38; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 56 byl pohřben na zádech s horními končetinami 
podél těl a rukama pravděpodobně vedle pánve; dolní 
končetiny byly natažené; lebka leží in situ na basi leb-
ní; zachovaná levá polovina hrudního koše je převážně 
v anatomické poloze, pravá polovina hrudního koše je 
ale dislokovaná až do oblasti pravé spánkové kosti. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –  
Poznámka: dislokace kostry v oblasti hrudního koše – 
zřejmě činností podzemní fauny.

H 57 (tab. 55, 73)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,8 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 23; kostra 72; výkop 75.
Stratigrafický vztah: H 57 porušen výkopem mladšího 
hrobu H 52; je možné, že sklad kostí H 121 je pozůstat-
kem po tomto narušení; sklad kostí byl umístěn v těsné 
blízkosti delší SZ stěny hrobové jámy H 52.
Zásyp: kon. 23; středně hnědá písčitá hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: neinventované zlomky lidských kos-
tí; uhlíky (odebrán vzorek inv. č. P235305).
Hrobová jáma: kon. 75; tvar půdorysu nezjistitelný; 

Obr. 150: Plán H 56 s nejbližším okolím. Obr. 151: Plán H 57 s nejbližším okolím.
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rozměry: hloubka hrobové jámy 26 cm; orientace SZ–
JV? (určeno podle uložení zbytku kostry); profil příčný: 
zřejmě neckovitý, stěny zřejmě kolmé/šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235306): kon. 72; orientace 
SZ–JV?; dítě; věk: Infans II (7–14 let); nedospělý jedi-
nec H 57 je zachovaný jen částmi postkraniální kost-
ry. Kosti jsou dislokované a nelze odhadnout původní 
polohu pohřbení; dislokace byla zapříčiněna výkopem 
hrobu H 52. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: – 
Poznámka: zásyp hrobu nebyl snadno rozlišitelný 
od písčitého podloží; hrobová jáma H 57 byla mělčí 
než hrobová jáma H 52; těsně vedle delší SZ stěny 
hrobové jámy H 52, která porušila H 57, byl v roce 
2010 objeven sklad kostí H 121 (lebka, obratle, žebra, 
dlouhé kosti horních končetin); je možné, že se jedná 
o zbytek skeletu uloženého původně v hrobě 57.

H 58 (tab. 55, 73)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 24; kostra 33; výkop 34.

Stratigrafický vztah: mělký výkop dětského hrobu H 
51 porušil zásyp dalšího dětského hrobu H 58.
Zásyp: kon. 24; středně hnědá písčitá hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 4 g 
(inv. č. P235307); neinventovaný drobný zlomek kera-
miky, 3 g; neinventované zlomky zvířecích a lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 34; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 78 × 39 × 14 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235308): kon. 33; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok);   pozůstatky ne-
dospělého jedince H 58 tvoří jen části lebky, ze kterých 
nelze odhadnout původní polohu kostry a jiné tafono-
mické údaje; orientace kostry byla určena na základě 
polohy zbytků lebky v JZ prostoru hrobové jámy.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –
Poznámka: –

H 59 (tab. 55, 73)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,7 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 30; kostra 29; stavební kon-
strukce 31; výkop nekontextován.

Obr. 152: Plán H 58 s nejbližším okolím.
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Obr. 153: Plán H 59 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: kamenná skříňka H 59 ležela 
V rohem nad hrobovou jámou H 71.
Zásyp: kon. 30; výplň kamenné skříňky – tmavě černá 
písčitá hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: lidské kosti.
Hrobová jáma: místo uložení pohřbu tvořila kamenná 
skříňka; orientace JZ–SV; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 31; kamenná 
skříňka o rozměrech 67 × 39 × 20 cm; použit byl lomový 
kámen; dno vyložené 4 velkými plochými kamennými 
deskami; 6 plochých kamenů tvořilo stěny skříňky – 
největší tvořily kratší stěny; u pravého boku skeletu ka-
menná konstrukce chybí; mohla být zničena recentně 
při odebírání kamenné destrukce kostela. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235309): kon. 29; orienta-
ce kostry nezjistitelná; dítě; věk: New Born (perinatál-
ní období); nedospělý jedinec H 59 je zachovaný jen 
částmi kostry, ze kterých nelze inferovat na původní 
polohu pohřbení a rekonstruovat tafonomické pro-
cesy. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: – 
Poznámka: pohřeb novorozeněte v kamenné skříňce; 
skříňka se nacházela pod kamennou destrukcí kostela; 
nedosahovala hloubky podloží; pohřeb byl rozpoznán 
až po vybrání výplně kamenné skříňky a po přesívání 
výplně, kdy na sítě zůstaly drobné lidské kůstky; in situ 
na dně skříňky zbyla pouze 1 dlouhá kost.

H 60 (tab. 2, 60:1, 65:15, 74)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 35; kostra 62; výkop 36.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 35; středně hnědá písčitá hlína; písek 
střední i jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek železa – obroučka z vědra 
(nekresleno, inv. č. P235312); zlomky nezdobených vý-
dutí, 5 ks, 55 g (inv. č. P235314-318); zlomek dna, 61 g 
(inv. č. 235319); 19 ks neinventovaných keramických 
střepů, 69 g; ŠI (tab. 2, 060:3, tab. 67:20; inv. č. 235320); 
vzorek uhlíků (inv. č. 235321); neinventované drobky 
malty a úlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 36; tvar půdorysu lichoběžníkový 
sbíhající se k hlavě; rozměry 221 × 88 × 49 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé pří-
mé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235322): kon. 62; orienta-
ce JZ–SV; muž; věk: Old Adult (50+); výška 164 cm; 
dospělý jedinec H 60 byl pohřben na zádech s hor-
ními končetinami podél těla a s rukama vedle pánve; 
nataženy byly také dolní končetiny; horní část kostry 
je dislokovaná s narušenou původní polohou zejména 

v oblasti hlavy a krční páteře; při dislokaci byly také 
poškozeny některé kosti (zejména obě lopatky).  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravého kolene – železná sekera/bradatice, ostří 
bylo překryto kolenním kloubem (1); na pravém femu-
ru byly v hroudě hlíny spojené rzí zachyceny otisky tex-
tilu; napravo od pravé tibie – dlouhý železný nůž (2). 
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P235310: železná sekera/bradatice, 
celá, typ Ib (podle Dostál 1966); široké krátké ostny; 
čtvercový týl; násadní otvor kruhový; šikmé rovné ostří; 
mírně prohnutý hřbet; rozměry: délka 13,3 cm; délka os-
tří 5,3 cm; šířka brady 3,5 cm; průměr násadního otvoru 
2,7 cm; výška ostnů 3,6 cm; délka týlu 1,4 cm; šířka týlu 
2 cm; výška týlu 1,8 cm; váha 236 g; na korozí pokrytém 
povrchu sekery – patrny otisky textilu; plátnová vazba 
s dostavou 16–20 nití na 10 mm; síla nitě 0,4 mm, zákrut 
Z (podrobněji Březinová – Přichystalová 2014, 164). 
2. Inventární číslo P235311: železný nůž s trnem, po-
škozený; tvar průřezu trnu trojúhelníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu rovný, hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; 
ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zko-
sené; rozměry: zachovaná délka 13,8 cm; délka čepele 
11,8 cm; šířka čepele 1,7 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
Poznámka: silná dislokace lebky, krční páteře a kostry 
hrudníku – způsobena pravděpodobně činností pod-
zemní fauny.
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Obr. 154: Plán H 60 s nejbližším okolím.
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H 61 (tab. 37, 74, 75)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-35, B64-35, 64-36, 63-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8 m od středu rotundy, na JV přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 37, 48; kostra 63; negativ 
schránky 42; výkop 67.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 37: hnědá písčitá hlína; písek jemný – vý-
plň HJ; kon. 48: středně černohnědá písčitá hlína; pí-
sek střední – výplň negativu schránky pro tělo.
Nálezy ze zásypu: kon. 37: zlomky zdobených výdu-
tí, 2 ks, 28 g (inv. č. P235323-4); zlomky nezdobených 
výdutí, 9 ks, 132 g (inv. č. P235325-32); zlomek dna 
(inv. č. P235333); 21 ks neinventovaných keramických 
střepů, 71 g; vzorek uhlíků (inv. č. P235334); neinven-
tované zlomky zvířecích a lidských kostí, drobky malty; 
kon. 48: zlomky lidských kostí (přiřazeny k lidskému 
skeletu).
Hrobová jáma: kon. 67; tvar půdorysu nepravi-
delný lichoběžníkový sbíhající se k hlavě; rozměry 
229 × 100 × 45 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: nec-
kovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 42; tvar ne-
gativu schránky obdélný; délka zachyceného negativu 
200 cm; šířka 40 cm; výška schránky 12 cm – od zachy-

cení obrysu schránky na příčném profilu po úroveň 
vypreparovaných kostí; pod negativem schránky se 
rýsovaly tmavé skvrny – vně levého předloktí oválný 
půdorys, v nohách široký nepravidelný obdélný půdo-
rys – pravděpodobně negativy dřevěných konstrukcí 
po podložení schránky (tzv. máry).
Pohřbený jedinec (inv. č. P235335): kon. 63; orienta-
ce JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
167 cm; dospělý jedinec H 61 byl pohřbený na zádech 
s horními končetinami podél trupu a s rukama ulo-
ženýma na pravé straně podél pánve a na levé straně 
uvnitř pánve; kostra je narušena v oblasti hlavy a prav-
děpodobně dislokace zasáhla i kraniální část žeber (po-
loha cca 1. a 2. žebra); lebka leží mimo anatomickou 
asociaci s krční páteří na temeni. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –  
Poznámka: –

H 62 (tab. 55, 75)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,2 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: kostra 64.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nesledováno.

Obr. 155: Plán H 61 s nejbližším okolím. Obr. 156: Plán H 62 s nejbližším okolím.
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Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nebyla zachycena.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P235336): kon. 64; orientace 
nezjištěna; dítě; věk: Fetus; nedospělý jedinec H 62 je 
dislokovaný a původní polohu těla při pohřbení nelze 
odhadnout.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Popis artefaktů: –
Poznámka: pohřeb plodu; změť malých lidských kostí 
– zčásti odtěžena při exkavaci kvadrantu 25 ve čtv. B 
63-34; hrob nebyl zahlouben do podloží, kosti ležely 
na kořenu kaštanu; formulář pro výplň a výkop nevy-
plněn.

H 63 (tab. 2, 57:10, 66:13, 75, 76)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,1 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů (jedince 63,1): uloženina 53; kostra 71; 
stavební konstrukce 66; výkop 73.
Stratigrafický vztah: kostra dítěte H 63,2 nad kostrou 
dospělého jedince H 63,1.
Zásyp: kon. 53; středně hnědá písčitá hlína; písek 
střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje, 5 g (inv. č. P235338); 
zlomek nezdobené výdutě, 22 g (inv. č. P235339); lid-
ské kosti.
Hrobová jáma: kon. 73; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 222 × 73 × 54 cm; orientace 
Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 66; symbolické 
kamenné obložení dna hrobové jámy jedince 63,1; užitý 
byl lomový kámen a svorový žernov (za lebkou); kameny 
deponovány podél kratších stěn – za hlavou a v nohách; 
podél delších stěn v úrovni pánve a podél pravé dolní 
končetiny; počet kamenů obložení 7; váha 24 kg.
Pohřbený jedinec 63,1 (inv. č. P235341): kon. 71; ori-
entace Z–V; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
156 cm; dospělý jedinec H 63,1 byl pohřben na zádech 
s horními končetinami podél těla a s rukama uložený-
ma podél pánve; lebka byla částečně posunuta a ležela 
na levé straně; částečně byla také dislokovaná kostra 
nohy na pravé a levé straně; hlava zemřelého byla zřej-
mě původně podložena plochým kamenem.
Pohřbený jedinec 63,2 (inv. č. P246878): nekontexto-
váno; orientace nezjistitelná; dítě; věk: Infans Ia (0–1 
rok); poloha nezjistitelná; část kostry malého dítěte – u J 
delší stěny cca 35 cm nad pravým humerem jedince 63,1.
Hrobový inventář jedince 63,1: 
Poloha jednotlivých artefaktů: v prostoru původně 
mezi chodidly a stěnou hrobové jámy, cca 30 cm nad 
úrovní kostry – rozbitá celá nádoba (1), ze S strany ná-
doby ležel středně velký plochý kámen.

Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P235337: rozbitá, celá, silně obtá-
čená nádoba, vyrobena z hrubého, dobře páleného ke-
ramického těsta; okraj nádoby seříznutý válcovitě, pro-
filovaný; zdobená, výzdobný motiv – rýhy, úzké, husté 
– je umístěn po celém povrchu nádoby; rozměry: výška 
13,8 cm; průměr okraje 11,5 cm; průměr hrdla 10,1 cm; 
max. průměr 14,3 cm; průměr dna 8,4 cm; výška ústí / 
hrdlo 1,3 cm; výška hrdlo / max. výduť 4,5 cm; výška 
max. výduť / dno 8 cm; tloušťka hrdla 0,7 cm; tloušťka 
max. výdutě 0,7 cm; tloušťka dna 0,4 cm.  
Hrobový inventář jedince 63,2: 
Poloha jednotlivých artefaktů: z proplavování zásypu 
hrobové jámy – pozlacená bronzová hrozníčková ná-
ušnice (2).
2. Inventární číslo P235340: náušnice s oboustran-
ným hrozníčkem z pozlaceného bronzu; hladký oblouk 
je členěn dvěma uzlíčky z řady granulek mezi dvěma 
hladkými dráty; dvoustranný hrozníček je ve spodní 
části horizontálně členěn do pěti horizontálních úrovní 
(tři úrovně tvoří granulky), v horní části do čtyř úrovní 
(dvě úrovně tvoří granulky); hrozníček je dole i naho-
ře ukončen větším zrnem; hraněný drát; typ náušnice 
8:10 nebo 8:14, podle Dostál 1966; rozměry: max. dél-
ka 1,82 cm; max. šířka 1,62 cm; max. průměr oblouku 
1,39 cm; délka závěsku 0,89 cm; průměr drátu 0,11 cm. 
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Obr. 157: Plán H 63 s vyobrazením pohřbů 63,1 (světlešedá) 
a 63,2 (tmavošedé vybarvení kostí).
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Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza hrozníčku
náušnice; hrozníček je tvořen z 54,13 % základními 
kovy a ze 45,87 % ostatními prvky. Poměr mezi základ-
ními kovy je následující: Cu – 41,13 %, Ag – 0,18 %, 
Sn – 1,96 %, Au – 48,14 %, Hg – 8,49 %, Pb – 0,06 %, 
Fe – 0,05 %, Zn – 0 %.
Poznámka: hrob dospělého jedince s dodatečným po-
hřbem malého dítěte do zásypu hrobové jámy; zásyp či 
hrobová jáma jedince 63,2 nebyla rozpoznána; na kost-
ru dítěte se přišlo díky prosívání.

H 64 (tab. 3, 57:17, 65:16, 76)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B64-35, B63-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,6 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 58; kostra 69; stavební kon-
strukce 70; výkop 74.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 58; středně hnědá písčitá hlína; písek 
střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
35 g, 1 střep s reparačním otvorem (inv. č. P235342-
45); zvířecí kosti, 5 ks, 28 g, 1 kost přepálená 
(inv. č. P235348); struska, 1 ks, 5 g (inv. č. P235349); 
15 ks neinventovaných keramických střepů, 39 g; zlom-
ky lidských kostí; drobky malty a omítky.
Hrobová jáma: kon. 74; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 148 × 63 × 37 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 70: podlo-
žení pohřbeného těla – tzv. máry; v prostoru hlavy 
i v nohách byly po odebrání skeletu zjištěny 2 negativy 
po dřevěné konstrukci – u JZ kratší stěny: 50x17x3 cm; 
u SV kratší stěny: 57x16x4 cm.  
Pohřbený jedinec (inv. č. P235350): kon. 69; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 64 byl pohřben na zádech, ale výsledná poloha byla 
částečně ovlivněna dislokací, což zasáhlo zejména polo-
hu lebky a napojení trupu k pletenci dolních končetin; 
původní poloha ale odpovídá pohřbu na zádech s hor-
ními končetinami podél těla a s nataženými dolními 
končetinami. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
z přesívání zásypu hrobové jámy – pozlacená bronzová 
náušnice s oboustranným spirálovitým válcovitým zá-
věskem (1); vně levého femuru – železný nůž, původně 
uschováván v dřevěné pochvě (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P235346: pozlacená bronzová ná-
ušnice s oboustranným spirálovitým válcovitým závěs-
kem; spodní část závěsku je vyrobena z pěti a horní část 
ze čtyř hladkých kroužků; prostřední kroužek nahoře 
i dole je proveden z tlustšího drátu; závěsek je ukončen 

nahoře i dole větší granulí (průměr 0,25 cm); oblouk 
náušnice je členěn dvěma uzlíky z hladkého kulatého 
drátu; typ náušnice 7:17, podle Dostál 1966; rozměry: 
max. délka 2,62 cm; max. šířka 1,73 cm; max. průměr 
oblouku 1,91 cm; délka závěsku 1,38 cm; průměr drátu 
1,2 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza hrozníčku
náušnice; hrozníček je tvořen ze 77,7 % základními 
kovy a z 22,3 % ostatními prvky. Poměr mezi základní-
mi kovy je následující: Cu – 7,46 %, Ag – 80,37 %, Sn – 
7,79 %, Au – 3,47 %, Hg – 0 %, Pb – 0,48 %, Fe – 0,18 %, 
Zn – 0,26 %.
2. Inventární číslo P235347: železný nůž s trnem, po-
škozený; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k trnu zkosené; 
rozměry: zachovaná délka 11 cm; šířka čepele 1,2 cm; 
tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka: –

H 65 (tab. 37, 76)
Rok výzkumu: 2008
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,2 m od středu rotundy, ve výseči V–JV,  
východně od centrální lodi. 
Čísla kontextů: uloženina 57; kostra 65; výkop 68.

Obr. 158: Plán H 64 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 57; středně hnědá písčitá hlína; písek 
střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
22 g (inv. č. P235351-2); zvířecí kosti, 13 ks, 44 g 
(inv. č. P235354); mazanice, 4 ks, 27 g (inv. č. P235355); 
9 ks neinventovaných keramických střepů, 28 g.
Hrobová jáma: kon. 68; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 123 × 62 × 20 cm; orientace 
Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé pří-
mé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P235353): kon. 65; orien-
tace Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-
dinec H 65 byl pravděpodobně pohřben na zádech, 
ale původní uložení lze odhadnout pouze z polohy 
pánevních kostí a částečně pomocí kloubního spojení 
stehenních kostí; kostra je značně dislokovaná, ale pří-
čina dislokace je nejasná: buď se jednalo o sekundár-
ní zásah (zásyp nejevil známky druhotného vkopu), 
nebo je dislokace výsledkem postdepozičních procesů 
vyvolaných zánikem primární a sekundární duté pro-
story; hlava pohřbeného byla původně podložena plo-
chým kamenem. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 66 (tab. 37, 77)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B63-37, B 62-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,8 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 78; kostra 115; výkop 126.
Stratigrafický vztah: hrobová jáma porušovala zásyp 
objektu 126.
Zásyp: kon. 78; středně hnědá písčitá hlína; písek 
střední; v zásypu malé množství drobných kamenů. 
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů, 3 ks, 92 g 
(inv. č. P242282-4); zlomky nezdobených výdutí, 12 ks, 
297 g (inv. č. P24285-95); zlomek prstencovitě zesíle-
ného kotlíkovitého dna z nádoby pražského typu, 76 g 
(inv. č. P242296); 11 ks neinventovaných keramických 
střepů, 43 g; uhlíky; zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 126; úzká jáma; tvar půdorysu ne-
pravidelný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
230 × 63 × 74 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: necko-
vitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242281): kon. 115; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
172 cm; dospělý jedinec H 66 byl pohřben na zádech 
s horními končetinami podél těla; pravá ruka je ulo-
žena podél pánve, naopak levá horní končetina byla 
flektovaná v loketním kloubu a ruka byla uložená v ab-

Obr. 160: Plán H 66 s nejbližším okolím.
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Obr. 159: Plán H 65 s nejbližším okolím.
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dominální krajině; lebka a kraniální část trupu je dislo-
kovaná; lebka leží na temeni dozadu od předpokláda-
ného anatomického spojení. 
Hrobový inventář: bez inventáře; mezi tibiemi, cca 
ve středu jejich délky, se nacházel větší střep – nález 
související se zásypem hrobové jámy.
Poznámka: hrob zasahoval do východního profilu plo-
chy odkryté v roce 2008.

H 67 (tab. 3, 65:3, 77)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B63-37, B64-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 16 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 79; kostra 116; výkop 138.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 79; středně ulehlý, středně šedý hlinitý pí-
sek; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
59 g (inv. č. P242273-7); zvířecí kosti (inv. č. P242278); 
mazanice, 2 ks, 18 g (inv. č. P242279); bronzový ko-
touček/žeton, průměr 1,2 cm, tloušťka 0,18 cm (tab. 3, 
067:2, tab. 67:2; inv. č. P242280); 8 ks neinventovaných 
keramických střepů; uhlíky; drobky malty.
Hrobová jáma: kon. 138; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 178 × 72 × 74 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242271): kon. 116; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Juvenis (14–19/20 let); nedospělý 
jedinec H 67 byl pohřbený na zádech, ale poloha kost-
ry in situ je dislokovaná, a to zejména na pravé stra-
ně (chybí anatomická poloha pravé horní končetiny) 
a v oblasti trupu a lebky; po pravé straně kraniální 
části trupu a lebky se nachází skupina dislokovaných 
kostí horní končetiny a trupu jedince H 67. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
vně horní části levého femuru – železný nůž, ostřím 
ke stehnu, špičkou směrem k chodidlům (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P242272: železný nůž s trnem, 
celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný, hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří 
k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu odsazené; 
rozměry: délka 10,3 cm; délka čepele 7,2 cm; šířka če-
pele 1,1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 3,1 cm. 
Poznámka: není zcela jasné, zda dislokace hrudníku a pře-
místění kostí pravé horní končetiny skeletu byly způsobeny 
bioturbací, nebo zda to byl záměrný lidský zásah.

H 68 (tab. 37, 77)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-34, B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,4 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 77; kostra 82; stavební kon-
strukce 83; výkop 84.
Stratigrafický vztah: hrob porušen recentním základo-
vým žlabem.
Zásyp: kon. 77; středně šedá písčitá hlína; písek střed-
ní; v zásypu malé množství malých kamenů a kame-
ných drobků.
Nálezy ze zásypu: zvířecí kosti (inv. č. P242297); 
vzorek uhlíků (inv. č. P242298); malta, 101 ks, 125 g 
(inv. č. P242299); zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 84; jáma v JZ části zničena recent-
ním zásahem; výkop narušoval i kořenový systém kašta-
nu; tvar půdorysu oválný; rozměry 90 × 40 × 25 cm; ori-
entace JZ–SV; profil: mísovitý, stěny šikmé konkávní; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 83; symbolické 
kamenné obložení dna hrobové jámy; v JZ části zniče-
no recentním zásahem; užitý byl lomový kámen a svo-
rový žernov; obložení jámy zachováno pouze v nohách 
nebožtíka – 3 ploché kameny položené svisle podél 
kratší SV stěny a po straně pravé a levé holeně; žernov 
postaven jako stéla v nohách; počet zachovaných kame-
nů obložení 3; váha 8 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242856): kon. 82; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let);  nedospělý jedi-
nec H 68 byl pohřben na zádech, ale původní poloha 
těla při pohřbení je kvůli dislokaci a absenci některých 
částí kostry odhadnutelná jen z polohy kaudální části 
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Obr. 161: Plán H 67 s nejbližším okolím.
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trupu a dolních končetin; pravá dolní končetina nebyla 
plně flektovaná v kolenním kloubu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 69 (tab. 55, 77)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-35, B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu  
vůči rotundě: 5,7 m od středu rotundy, ve výseči JV–J, 
jižně. 
Čísla kontextů: uloženina nesledována; kostra 80; vý-
kop 81.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: kon. 81; tvar půdorysu pravděpodobně 
obdélníkový (obrys dna); z jámy bylo zachyceno pouze 
její dno jako probarvená skvrna na podloží; rozměry 
48 × 33 × ? cm; orientace S–J?; profil příčný: nesledová-
no; profil podélný: nesledováno; dno ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (bez inv. č.): kon. 80; orientace 
nezjistitelná; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); poloha 
pohřbeného jedince H 69 je nezjistitelná vzhledem 
ke špatné zachovalosti kostry; hrob/skelet byl narušen 
během archeologické exkavace.
Hrobový inventář: bez inventáře.

Poznámka: hrobová jáma s nečitelným zásypem se ne-
zahlubovala do podloží.

H 70 (tab. 38, 78)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B65-32, B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,3 m od středu rotundy, na S přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 98; kostra 109; stavební kon-
strukce 89; výkop 113.
Stratigrafický vztah: JV část hrobové jámy H 70 poru-
šovala starší hrob 83.
Zásyp: kon. 98; středně ulehlá, středně šedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 113; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 130 × 60 × 13 cm; orienta-
ce Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 89; kamen-
né překrytí hrobové jámy; použitý lomový kámen; 
ploché kameny položeny na sebe; rozměry překryvu 
140x84x26 cm; počet kamenů 44 ks, váha 52 kg; mezi 
kameny se nacházely nezdobené výdutě, 8 ks, 93 g 
(inv. č. P242310-316); zdobené výdutě, 7 ks, 92 g; zdo-
bená výduť – pravěk, 12 g (inv. č. P242302-309); zlom-
ky den, 2 ks, 37 g (inv. č. P242317-318); masivní železný 
kroužek o průměru 5,4 cm (tab. 67:4; inv. č. P242301); 

Obr. 163: Plán H 69 s nejbližším okolím.
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Obr. 162: Plán H 68 s nejbližším okolím.
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zvířecí kosti (inv. č. P242319); mazanice, 15 ks, 
133 g (inv. č. P242320); zlomky malty, 11ks, 73 g 
(inv. č. P242321); 16 drobných neinventovaných kera-
mických střepů.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242300): kon. 109; orienta-
ce Z–V; dítě; věk: Infans Ib (7–14 let); nedospělý jedi-
nec H 70 byl pohřbený na zádech s horními končetina-
mi podél těla a rukama pravděpodobně mimo prostor 
trupu nebo pánve; původní poloha dolních končetin 
je nejasná, protože kosti obou bérců jsou dislokované; 
polohu kostry narušily kořeny stromů, které protínaly 
hrobovou jámy v příčné i podélné ose. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 71 (tab. 38, 78)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,3 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 90; kostra 110; výkop 108.
Stratigrafický vztah: hrob 71 porušoval žlábek Z01 
táhnoucí se v podélné ose SZ–JV (snad původní ohra-
ničení areálu pohřebiště); Z roh hrobové jámy H 71 
překrývala kamenná skříňka H 59.
Zásyp: kon. 90; středně ulehlá, středně šedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zvířecí kosti, 14 ks, 10 g 

(inv. č. P242426); rybí šupiny (inv. č. P242427); ŠI, 1 g 
(inv. č. P242428); mazanice, 1 ks, 6 g (inv. č. P242429); 
malta, 23 ks, 214 g (inv. č. P242430); neinventované 
drobné keramické střepy, 8 ks, 30 g; zlomky lidských 
kostí.
Hrobová jáma: kon. 108; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 105 × 58 × 28 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé/kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické oblože-
ní hrobové jámy?; napravo od lebky (u J rohu hrobové 
jámy) se ve stěně nacházely 4 velké kameny; další 2 vět-
ší kameny byly u SZ delší stěny (nalevo od pánve a fe-
muru); kameny se nacházely v různých úrovních nad 
dnem hrobu; není zcela jasné, zda se jednalo o symbo-
lické obložení hrobové jámy, či nikoliv; nekontextová-
no; celková hmotnost kamenů 5 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242431): kon. 110; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ia (1–7 let);  nedospělý jedi-
nec H 71 byl pohřbený na zádech, čemuž nasvědčuje 
poloha kaudální části páteře, pánve a stehenních kostí; 
ostatní tafonomické detaily je obtížné odhadnout, pro-
tože části kostry buď chybí, nebo jsou jednotlivé kosti 
dislokované; kostra byla narušena kořeny vzrostlého 
stromu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

Obr. 164: Plán H 70 s nejbližším okolím. Obr. 165: Plán H 71 s nejbližším okolím.
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H 72 (tab. 38, 78)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,7 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 100; kostra 119; výkop 130.
Stratigrafický vztah: JZ část hrobové jámy H 72 částeč-
ně překrýval mělký mladší hrob 51.
Zásyp: kon. 100; středně ulehlá, středně šedá písčitá 
hlína; písek jemný; v zásypu malé množství drobných 
kamenů – celkem bylo ze zásypu v úrovních kolem ske-
letu vyzdviženo 17 ks kamenů o váze 7 kg. 
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů, 2 ks, 21 g 
(inv. č. P242408-10); zlomky zdobených výdutí, 7 ks, 
93 g (inv. č. P242411-5); zlomky nezdobených výdutí, 
5 ks, 86 g (inv. č. P242416-20); zvířecí kosti 8 ks, 23 g 
(inv. č. P242421); mazanice, 4 ks, 27 g (inv. č. P242422); 
malta, 47 ks, 527 g (inv. č. P242423), kámen, 8 g 
(inv. č. P242424); vzorky uhlíků (inv. č. P242425); zlom-
ky lidských kostí; v JZ polovině – zlomky z dětské lebky.
Hrobová jáma: kon. 130; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 255 × 90 × 48 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242407): kon. 119; orienta-
ce JZ–SV; muž; věk: Old Adult (50+); výška 172 cm; do-
spělý jedinec H 72 byl pohřbený na zádech s horními 

končetinami podél těla a s rukama vedle pánve; lebka 
je částečně v sekundární poloze (na pravém boku), ale 
bez porušeného anatomického spojení lebky a dolní 
čelisti; hlava mrtvého patrně původně ležela na plo-
chém kameni. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v zásypu hrobové jámy se vyskytovaly střed-
ně velké a malé kameny – 2 ploché středně velké ka-
meny se nacházely nad úrovní dna hrobu, jeden ležel 
na levé lícní kosti a druhý lícoval stěnu hrobové jámy 
nalevo od lebky; drobné kameny se nacházely na úrov-
ni dna hrobu, 1 kámen cca 10 cm od pravého humeru, 
3 kameny nalevo od levého kyčelního kloubu; v úrovni 
cca 20 cm nad dnem hrobu se nacházel nalevo od levé-
ho hlezenního kloubu 1 větší kámen.

H 73 (tab. 38, 79)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B63-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,1 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 95; kostra 104; stavební kon-
strukce 105; výkop 111.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 95; středně ulehlá, středně šedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje, 5 g (inv. č. P242445); 
zlomek zdobené výdutě, 12 g (inv. č. P242446); zlomky 

H 51

H 58

H 56

H 53

H 69

H 74

H 88

H 87

Z02

0 1

°

Obr. 166: Plán H 72 s nejbližším okolím. Obr. 167: Plán H 73 s nejbližším okolím.
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nezdobených výdutí, 2 ks, 47 g (inv. č. P242447-8); zvíře-
cí kosti, 30 ks, 23 g (inv. č. P242449); malta, 24 ks, 36 g 
(inv. č. P242450); kámen, 3 ks, 12 g (inv. č. P242451); 
zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 111; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 110 × 56 × 18 cm; orientace 
Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 105; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit lomový ká-
men; velký plochý kámen byl svisle vztyčený za lebkou 
dítěte, šířka 48 cm, výška 26 cm; další dva velké ploché 
kameny stály opřeny o SV a JV roh hrobové jámy – 
v nohách; celková váha kamenů 19 kg.  
Pohřbený jedinec (inv. č. P242444): kon. 104; orienta-
ce Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 73 byl pohřbený na zádech, čemuž nasvědčuje horní 
část trupu; lebka je částečně posunuta a leží na lebeč-
ní basi; dislokované jsou také dolní končetiny; zatím-
co u lebky lze předpokládat dislokaci vlivem primární 
duté prostory, tak seskupení kostí levé dolní končetiny 
nasvědčuje spíše sekundárnímu zásahu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hypotetický kamenný překryv?; jeho mož-
ná existence byla stanovena na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých zdigitalizovaných dokumentačních 
úrovní.

H 74 (tab. 39, 79)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,8 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 151; kostra 114; výkop 127.
Stratigrafický vztah: sklad kostí H 74 byl uložen nad 
hroby H 87 a H 88; uložené dlouhé kosti přesahovaly 
přes horní hranu delší SZ stěny hrobu 87 a přes delší 
JV stěnu hrobu 88. 
Zásyp: kon. 151; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; 
písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 20 g 
(inv. č. P242406).
Hrobová jáma: kon. 127; není zcela jisté, zda tvar zkou-
maného výkopu odpovídá původní jámě pro uložení 
kostí; tvar půdorysu nepravidelný obdélníkový; rozměry 
84 × 45 × 32 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, 
stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; dno 
ploché; není zcela jisté, že tvar zkoumaného výkopu 
odpovídá původní jámě pro uložení kostí. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242405): kon. 114; orientace 
nezjištěna; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
168 cm; dospělý jedinec H 74 sestává z dislokované části 
kostry pravděpodobně v důsledku sekundárního uložení 
při narušení hrobu; kosti jsou seskupeny na hromadu, 

a původní polohu těla proto nelze odhadnout; kosti 
byly seskupeny v následujícím pořadí od horní vrstvy 
ke spodní: fragmentovaná lebeční kalva, dolní čelist, 
pravá a levá pánevní kost, pravá stehenní kost, bederní 
obratle v úseku L2–L5, křížová kost, části kostry nohy, 
pravá holenní a lýtková kost a levá stehenní kost.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: sklad kostí – nejvyšší úroveň kostí se nachá-
zela hned pod destrukcí kostela.

H 75 (tab. 39, 79)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,1 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 99; kostra 112; výkop 133.
Stratigrafický vztah: SVV kratší stěnou hrob porušoval 
žlábek Z01 táhnoucí se v podélné ose SZ–JV (snad pů-
vodní ohraničení areálu pohřebiště).
Zásyp: kon. 99; středně ulehlá, šedá písčitá hlína; písek 
jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 21 g 
(inv. č. P242560) – ležel nad pubickou symfýzou; zvíře-
cí kosti, 27 ks, 13 g (inv. č. P242561); malta, 32 ks, 266 g 
(inv. č. P242562).
Hrobová jáma: kon. 133; tvar půdorysu oválný; rozmě-
ry 125 × 76 × 12 cm; orientace JZZ–SVV; profil příčný: 

Obr. 168: Plán H 74 s nejbližším okolím.
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neckovitý, stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242559): kon. 112; orien-
tace JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedo-
spělý jedinec H 75 byl pohřbený na zádech, čemuž 
na svědčuje uložení dolních končetin; podstatná část 
kostry ale chybí, a detaily pohřbení proto nelze od-
hadnout. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka: cca 8 cm vně pravého femuru ležel plochý 
lomový kámen (10 x 17 cm) – symbolika kamenného 
obložení?

H 76 (tab. 39, 80)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,5 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 121; kostra 117; stavební 
konstrukce 118; výkop 137.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 121; středně ulehlá, středně šedá písčitá 
hlína; písek jemný; v zásypu kousky vápence.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 23 g 
(inv. č. P242713); zvířecí kosti, 59 ks, 38 g (inv. č. P242714); 
mazanice, 17 g (inv. č. P242715); malta, 3 ks, 15 g 

(inv. č. P242716); 3 neinventované zlomky keramických 
střepů, 8 g; zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 137; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
97 × 43 × 30 cm; orientace Z–V; profil příčný: neckovitý, 
stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; dno 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 118; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomový 
kámen; jeden kámen byl uložen svisle za lebkou (jako 
stéla), dva kameny zhruba ve středu obou delších stěn 
v úrovni pánve; kameny byly položeny 10–20 cm nad 
úrovní dna hrobové jámy; celková váha 5 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242712): kon. 117; orienta-
ce Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 76 sestává z dislokovaných kostí lebky a postkraniál-
ního skeletu bez návazných anatomických souvislostí; 
kostra byla narušena zejména vlivem růstu kořenů; pů-
vodní polohu pohřbení proto nelze bezpečně odhad-
nout; pravděpodobně však bylo dítě pohřbeno v polo-
ze na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.  
Poznámka: hrobová jáma se na začištěném podloží 
jevila mnohem větší; po odebrání několika cm zásy-
pu větší obdélné skvrny se vyrýsoval v její SV části 
nepravidelný obdélníkový půdorys mělkého dětského  
hrobu. 

Obr. 170: Plán H 76 s nejbližším okolím.
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Obr. 169: Plán H 75 s nejbližším okolím.
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H 77 (tab. 39, 80)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,3 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 132; kostra 124; stavební 
konstrukce 125; výkop 131.
Stratigrafický vztah: hrobová jáma H 77 porušovala 
SV část hrobu 108.
Zásyp: kon. 132; středně ulehlá, středně šedá písčitá 
hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 21 g 
(inv. č. P242755); zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 
18 g (inv. č. P242756-7); zvířecí kosti, 26 ks, 66 g 
(inv. č. P242758); rybí kosti, 2 ks, 2 g (inv. č. P242759); 
malta, 3 ks, 26 g (inv. č. P242760); 22 ks neinventova-
ných keramických střepů, 78 g.
Hrobová jáma: kon. 131; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 145 × 40 × 51 cm; orientace Z–V; profil příčný: 
neckovitý, stěny šikmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 125; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomový 
kámen; obložení bylo pouze podél kratší stěny za leb-
kou – 3 kameny o váze 9 kg, z toho jeden kámen byl 
uložen svisle (14 cm od lebky), rozměry 22 × 18 × 8 cm, 
jeho báze ležela těsně nad úrovní dna hrobu; dva ka-

meny ve vodorovné poloze byly uloženy mezi lebkou 
a kamennou stélou; první ležel v úrovni temena, 7 cm 
od lebky; druhý se nacházel v úrovni báze lebky, 6 cm 
od lebky, není zcela jasné, zda se mohlo jednat původ-
ně o kámen uložený pod hlavou nebožtíka.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242754): kon. 124; orientace 
Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec H 
77 byl pohřbený nad jedincem H 108. Původní polohu 
kostry H 77 lze odhadnout jen částečně; jedinec byl 
pohřbený na zádech s horními končetinami pravděpo-
dobně nataženými podél těla (tj. alespoň na levé straně).
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: na písčitém začištěném podloží se hrobo-
vá jáma jevila větší; při vybírání výplně vznikly umě-
lé stupně, které nesouvisí s původním tvarem výkopu 
hrobové jámy.

H 78 (tab. 4, 63:3-4, 66:11, 70:4, tab. 80, 81)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12, 2 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 122; kostra 153; výkop 171.
Stratigrafický vztah: hrobová jáma H 78 porušovala J 
okraj obj. 134.
Zásyp: kon. 122; ulehlá, středně hnědošedá písčitá hlí-
na; písek hrubý.
Nálezy ze zásypu: železný fragment, 10 g (tab. 4, 078:5, 
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Obr. 171: Plán H 77 s nejbližším okolím.

Obr. 172: Plán H 78 s nejbližším okolím.
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tab. 67:11; inv. č. P242564); zlomek železného nože s rov-
ným hřbetem a rovným ostřím, zachovaná délka 8,5 cm, 
váha 12 g (tab. 4, 078:4, tab. 67:17; inv. č. P242565); zlom-
ky zdobených výdutí, 32 ks, 447 g (inv. č. P242573-603); 
zlomky nezdobených výdutí, 26 ks, 381 g (inv. č. P242604-
30); zlomky okrajů, 4 ks, 84 g (inv. č. P242569-72); zlomky 
den, 7 ks, 181 g (inv. č. P242631-37); zvířecí kosti, 67 ks, 
522 g (P242638); uhlík, 30 g (inv. č. P242639); maza-
nice, 66 ks, 613 g (inv. č. P242640); malta, 48 ks, 380 g 
(inv. č. P242641); 70 ks drobných neinventovaných kera-
mických střepů, 295 g.
Hrobová jáma: kon. 171; tvar půdorysu lichoběžníkový 
sbíhající se k nohám; rozměry 212 × 80 × 58 cm; orien-
tace Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242563): kon. 153; orien-
tace Z–V; žena; věk: Old Adult (50+); výška 149 cm; 
dospělý jedinec H 78 byl pohřbený na zádech s kon-
četinami podél těla a rukama uloženýma podél pán-
ve; původní poloha je ale značně dislokovaná ve všech 
částech těla, a to i v oblasti dolních končetin; pro vý-
raznou dislokaci, pravděpodobně za rámec možností 
dislokace v sekundární duté prostoře, svědčí zejména 
poloha dolní čelisti a lebky nebo poloha pravé lopatky 
(v neanatomické poloze posunuty ke kratší Z stěně); 
dislokace byla způsobena pravděpodobně bioturbací. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v levé části pánve (incisura ischiadica) – bronzová 
plná litá rukojeť tzv. skalpelu (1); na diafýze levého 
radia – bronzová jehla, špičkou orientovaná k loketní-
mu kloubu (2); původně u pravého chodidla – celá 
zdobená nádoba (3). 
Popis artefaktů:   
1. Inventární číslo P242566: bronzová plná litá rukojeť 
tzv. skalpelu; železná čepel byla strávena; na povrchu 
artefaktu byly v korozi přichyceny zbytky dřeva – pa-
trně zbytek z dřevěné pochvy; v místě napojení čepele 
na rukojeť se nachází výzdoba v podobě obvodových 
rýžek; tvar průřezu rukojeti obdélníkový se zaoblenými 
rohy; rozměry: zachovaná délka artefaktu 8,8 cm; délka 
rukojeti 8 cm, šířka 1 cm, tloušťka 0,7 cm.
2. Inventární číslo P242567: bronzová jehla; konec 
s ouškem je mírně roztepán; rozměry: délka 4 cm; max. 
tloušťka 0,1 cm.
3. Inventární číslo P242568: drobná celá nádoba; vy-
robena z hrubého, špatně páleného keramického těsta; 
obtáčení slabě formující; okraj nádoby kuželovitě seříz-
nutý, prostý; nádoba je zdobená, výzdobný motiv – rýhy, 
úzké, husté, umístěny na horní a maximální výduti; roz-
měry: výška 8,9 cm; průměr okraje 7,8 cm; průměr hrdla 
7,1 cm; max. průměr 9,8 cm; průměr dna 7,2 cm; výška 
ústí / hrdlo 0,9 cm; výška hrdlo / max. výduť 3,4 cm; 
výška max. výduť / dno 4,6 cm; tloušťka hrdla 0,9 cm.
Poznámka: mezi H 78 a H 79 se nacházela ka-
menná kumulace (F 33/kontext 87) o rozměrech 

110 × 54 × 18 cm; 21 ks kamenů, váha 26,5 kg; kumulace 
se dotýkala S delší stěny hrobu 78 a J delší stěny hrobu 
79, hroby však kumulace nepřekrývala; není jasné, zda 
se jednalo o intencionální překryv hrobových jam H 
78 a H 79 anebo o zbytky destrukce nelokalizovaného 
sídlištního objektu.

H 79 (tab. 4, 81)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 13,5 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 123; kostra 154; 166; výkop 
172.
Stratigrafický vztah: V část hrobové jámy H 79 poru-
šovala výkop obj. 134; S delší stěna hrobové jámy H 79 
porušila JZ kratší stěnu hrobu 136.
Zásyp: kon. 123; středně ulehlá, středně šedá písčitá 
hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zdobené železné obdélníkové ná-
končí se 3 nýty ve žlábku, zbytky plíšku z barevného 
kovu pod nýty, délka 2,05 cm, šířka 1,77 cm, tloušťka 
0,64 cm, (tab. 4, 079:1, tab. 67:3; inv. č. P242642); zlom-
ky okrajů, 11 ks, 179 g (inv. č. P242643-53); zlomky zdo-
bených výdutí, 27 ks, 333 g (inv. č. P242654-77); zlomky 
nezdobených výdutí, 25 ks, 316 g (inv. č. P242678-703); 
zlomky den, 5 ks 155 g (inv. č. P242704-8); zvířecí kos-
ti, 91 ks, 815 g (inv. č. P242709); mazanice, 45 ks, 239 g 
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Obr. 173: Plán H 79 s nejbližším okolím.
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(inv. č. P242710); malta, 24 ks, 169 g (inv. č. P242711); 
84 ks neinventovaných keramických střepů, 357 g.
Hrobová jáma: kon. 172; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 213 × 80 × 58 cm; orienta-
ce Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 166; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomový 
kámen; 7 ks kamenů po obvodu hrobové jámy v oblasti 
hlavy a ramen; 4 ks podél stěn v nohách – tři větší ka-
meny podél pravé dolní končetiny, jeden středně vel-
ký plochý kámen podél levé holeně; většina kamenů 
nedosahovala dna hrobové jámy; váha kamenů 16 kg 
(zváženo bylo 9 kamenů). 
Pohřbený jedinec (inv. č. P242855): kon. 154; orientace 
Z–V; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 170 cm; 
dospělý jedinec H 79 byl pohřbený na zádech, ale jeho 
výsledná poloha je značně dislokovaná ve všech částech 
těla; dislokace byla zapříčiněna nejspíše sekundárním 
zásahem – pravděpodobně bioturbací; některé z kostí 
jsou mimo polohu zapříčiněnou dislokací v sekundární 
duté prostoře, a to i v případě explozivních dekompo-
zičních procesů v abdominální krajině. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: stopy po intencionálním sekundárním vko-
pu, tzv. vykrádací šachtě, nebyly zaznamenány; mezi H 
78 a H 79 se nacházela kamenná kumulace (F 33/kon-
text 87) o rozměrech 110 × 54 × 18 cm; 21 ks kamenů, 
váha 26,5 kg; kumulace se dotýkala S delší stěny hrobu 
78 a J delší stěny hrobu 79, hroby však kumulace ne-
překrývala;  není jasné, zda se jednalo o intencionální 
překryv hrobových jam H 78 a H 79 anebo o zbytky 
destrukce nelokalizovaného sídlištního objektu.

H 80 (tab. 5, 66:14, 81, 82)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,1 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 120; kostra 128; výkop 149.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 120; středně ulehlá, světle hnědošedá pís-
čitá hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 
37 g (inv. č. P242739-41); zlomky nezdobených výdu-
tí, 7 ks, 76 g (inv. č. P242742-8); zlomek okraje, 7 g 
(inv. č. P242749); zvířecí zub, 12 g (inv. č. P242750); 
zvířecí kosti, 64 ks, 233 g (inv. č. P242751); mazanice, 
9 g (inv. č. P242752); kámen z levé části hrudního koše, 
176g (inv. č. P242753); 21 ks neinventovaných drob-
ných keramických střepů, 72 g.
Hrobová jáma: kon. 149; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
240 × 100 × 46 cm; orientace JZZ–SVV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242738): kon. 128; orientace 
Z–V; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 168 cm; 
dospělý jedinec H 80 byl pohřbený na zádech s horními 
končetinami podél těla a s rukama po stranách pánve; 
kostra je částečně dislokovaná v oblasti hlavy a hrudní-
ku; částečně je dislokovaná i kostra pravé nohy; kost-
ra ležela v hrobové jámě diagonálně, lebka směřovala 
do SZ rohu a chodidla do JV rohu hrobové jámy.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
na levé klíční kosti a části žeber ležel plochý, středně 
velký kámen (12 × 12 cm); v prostoru původně mezi 
chodidly a kratší stěnou hrobové jámy (blíže k levému 
chodidlu) – dno nádoby (1).  
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P242881/1-2: dno nádoby; nádoba 
byla vyrobena z hrubého, extrémně špatně páleného 
keramického těsta; rozpadá se; rozměry: průměr dna 
11,3 cm; tloušťka dna 1 cm.  
Poznámka: –

H 81 (tab. 55, 82)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 4,6 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 165; kostra 107; výkop 167.
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Obr. 174: Plán H 80 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: hrob zničen základovým žlabem 
recentní budovy.
Zásyp: kon. 165; středně ulehlá, středně šedá písčitá 
hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 12 g 
(inv. č. P242762); 2 neinventované drobné keramické 
střepy, 7 g.
Hrobová jáma: kon. 167; původní tvar půdorysu prav-
děpodobně obdélníkový se zaoblenými rohy – zacho-
vána je pouze JV část jámy; rozměry ? × 56 × 15 cm; 
orientace JV–SZ; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242761): kon. 107; orientace 
nezjištěna; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 81 sestává pouze z fragmentů lebky, ze kterých nelze 
odhadnout původní polohu pohřbení; hrob byl narušen 
recentním objektem; v neporušené JV části se na dně 
hrobové jámy vedle ležícího plochého kamene nacházel 
fragment lebky (podložení lebky plochým kamenem?). 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma je do podloží zahloubena 
velmi mělce.

H 82 (tab. 5, 57:2, 82, 83)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-33, B64-32

Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 129; kostra 145; výkop 164.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 129; středně ulehlá, tmavě hnědá písčitá 
hlína; písek hrubý; zásyp obsahoval 3 velké kameny.
Nálezy ze zásypu: zlomek železného plechu, 
2,4 × 1,7 × 0,2 cm (tab. 5, 082:2, tab. 67:12; inv. č. P242719); 
zlomek hrotu nože, zachovaná délka 3,1 cm, šířka 1,1 cm, 
tloušťka 0,25 cm (tab. 5, 082:3, tab. 67:18; inv. č. P242720); 
zlomky okrajů (inv. č. P424721-22); zlomky zdobených 
výdutí (inv. č. P242723-9); zlomky nezdobených výdutí 
(inv. č. P424730-4); zlomek dna (inv. č. P242735); zvířecí 
kosti, 16 ks, 73 g (inv. č. P242736); malta, 55 ks, 249 g 
(inv. č. P242737).
Hrobová jáma: kon. 164; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 235 × 73 × 35 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po vybrání kostry se 
na dně hrobové jámy podél celého obvodu dna vyrýsoval 
tmavý obdélník – v místě lebky, chodidel a podél okrajů 
delších stěn HJ se nacházelo tmavé zbarvení; snad ne-
gativ po podložení těla dřevěnou plochou konstrukcí; 
rozměry obvodu zbarvení 151x44 cm; nekontextováno. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P242717): kon. 145; orienta-
ce JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
161 cm; dospělý jedinec H 82 byl pohřbený na zádech 
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Obr. 176: Plán H 82 s nejbližším okolím.
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Obr. 175: Plán H 81 s nejbližším okolím.
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v natažené poloze; původní polohu uložení horních 
končetin podél těla můžeme odhadnout podle pozice 
pažních kostí, ale ostatní kosti horních končetin jsou 
dislokované; ostatní části kostry také vykazují značnou 
odchylku od původního anatomického uložení, a to 
nejen v oblasti hrudníku, ale také v oblasti dolních 
končetin; lebka byla podložena plochým kamenem. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: při 
vyzvedávání kostry nalezena pod proximální epifýzou 
levé tibie – stříbrná košíčková náušnice (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P242718: zlomek stříbrné náušnice 
se šesti košíčky z přesekávaného drátu; spodní košíček 
je zachován jen z poloviny; tvar průřezu drátu kulatý; 
typ náušnice 9:26, podle Dostál 1966; rozměry: max. 
délka 2,24 cm; max. šířka 1,94 cm; max. průměr ob-
louku 1,82 cm; délka závěsku 1,41 cm; průměr drátu 
0,12 cm; průměr košíčku 0,55 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; košíček náušnice je tvořen 
ze 53,1 % základními kovy a z 46,9 % ostatními prvky. 
Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 5,62 %, 
Ag – 78,8 %, Sn – 9,14 %, Au – 3,79 %, Hg – 0 %, Pb 
– 0,45 %, Fe – 2 %, Zn – 0,21 %. Oblouk náušnice je 
tvořen ze 75,41 % základními kovy a z 24,59 % ostatní-
mi prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: 
Cu – 7,23 %, Ag – 80,43 %, Sn – 7,85 %, Au – 3,47 %, 
Hg – 0 %, Pb – 0,6 %, Fe – 0,17 %, Zn – 0,25 %.
Poznámka: kameny v hrobové jámě netvořily obložení 
dna; 1. kámen ležel v Z rohu jámy – 30 cm nad kostrou; 
2. kámen u levého loketního kloubu – 30 cm nad kost-
rou; 3. kámen ležel ve V rohu na dně hrobové jámy. 

H 83 (tab. 6, 65:2, 66:10, 83)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-32, B65-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10 m od středu rotundy, na S přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 139; kostra 161; výkop 169.
Stratigrafický vztah: mladší, mělce zahloubený hrob 
70 porušil delší SZ stěnu staršího, hlubšího hrobu 83. 
Zásyp: kon. 139; středně ulehlá, středně hnědošedá 
písčitá hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje, 4 g (inv. č. P242772); 
zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 11 g (inv. č. P242773-
4); zlomek nezdobené výdutě, 17 g (inv. č. P242775); 
zlomek dna, 17 g (inv. č. P242776); zvířecí kosti, 29 g 
(inv. č. P242777); mazanice, 5 ks, 33 g (inv. č. P242778); 
malta, 2 ks, 19 g (inv. č. P242779); 12 ks neinventova-
ných keramických střepů, 47 g.
Hrobová jáma: kon. 169; tvar půdorysu nepravidelný ob-
délníkový se zaoblenými rohy; rozměry 146 × 83 × 38 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý se dvěma stup-
ni, stěny kolmé přímé; profil podélný: neckovitý se dvě-
ma stupni; stěny kolmé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec (inv. č. P242770): kon. 161; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-
dinec H 83 byl pohřbený na zádech s nataženými hor-
ními a dolními končetinami; kostra je nejen částečně 
dislokovaná, ale také nekompletní – lebka rozdrcená, 
kostra hrudníku a páteře zčásti dekomponována. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
levého kyčelního kloubu a femuru – železný nůž (1); 
v prostoru, kde lze předpokládat původně pravé cho-
didlo, směrem k delší JV stěně hrobu – nádoba (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P242780: železný nůž s trnem, 
celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný, hřbet k trnu zkosený; ostří esovitě pro-
hnuté; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu 
odsazené; rozměry: délka 10,1 cm; délka čepele 7,4 cm; 
šířka čepele 1,05 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 
2,7 cm; váha 19 g. 
2. Inventární číslo P242771: celá nádoba; vyrobena 
z hrubého, špatně páleného keramického těsta; obtá-
čení silně formující, stopy formování na vnitřní stěně 
nádoby; okraj nádoby zašpičatělý; nádoba je zdobená, 
výzdobný motiv – hřebenové pásy vedle sebe, umístěny 
na horní a maximální výduti; rozměry: výška 11 cm; 
průměr okraje 9,2 cm; průměr hrdla 7,5 cm; max. 
průměr 10,5 cm; průměr dna 7 cm; výška ústí / hrdlo 
1,1 cm; výška hrdlo / max. výduť 3,9 cm; výška max. 
výduť / dno 6 cm; tloušťka hrdla 0,7 cm.

Obr. 177: Plán H 83 s nejbližším okolím.

H 70

H 118

0 1

°



246

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Poznámka: podél celého obvodu hrobové jámy je níz-
ký stupeň; široký u kratších stěn a úzký u delších stěn; 
není zcela vyloučeno, že se jedná o umělé stupně vznik-
lé během exkavace při upřesňování výkopu hrobu.

H 84 (tab. 40, 84)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B66-33, B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,8 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 144; kostra 162; stavební 
konstrukce 143; výkop 170.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 144; středně ulehlá, tmavě hnědá písčitá 
hlína; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí (inv. č. P242821-
5); zlomky nezdobených výdutí (inv. č. P242826-8); 
zvířecí kosti, 16 ks, 30 g (inv. č. P242829); malta, 41 g 
(inv. č. P242831); mazanice 5 ks, 23 g (inv. č. P242832).
Hrobová jáma: kon. 170; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 162x76x15 cm; orientace Z–V; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 143; kamenný 
překryv téměř po celé ploše obrysu hrobové jámy; ob-
délníkový útvar o rozměrech 182 × 64 cm, který tvořily 
naplocho kladené lomové kameny; počet kamenů 28, 
váha 39 kg; dokumentováno jako F 63.

Pohřbený jedinec (inv. č. P242830): kon. 162; orien-
tace Z–V; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
162 cm; jedinec H 84 byl pohřbený částečně na pra-
vém boku s flektovanými dolními končetinami v kolen-
ním kloubu; poloze na pravém boku odpovídá poloha 
lebky, poloha krčního úseku páteře, uložení horních 
končetin, poloha pánve a poloha dolních končetin; 
naopak poloha páteře odpovídá spíš pohřbení na zá-
dech; horní končetiny jsou částečně pokrčené a ruce 
směřují do pánevní oblasti. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka: mělký hrob jedince v nestandardní poloze.

H 85 (tab. 40, 84)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,2 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 146; kostra 148.
Stratigrafický vztah: hrob byl zčásti poničen recent-
ním základovým žlabem; mělký hrob 85 – sklad kostí 
– se zahluboval do výplně hrobové jámy H 88.
Zásyp: kon. 146; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobené výdutě, 2 ks, 22 g 
(inv. č. P242839-40); malta, 65 ks, 815 g (inv. č. P242841).
Hrobová jáma: nezachycena; nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 

Obr. 178: Plán H 84 s nejbližším okolím. Obr. 179: Plán H 85 s nejbližším okolím.
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Pohřbený jedinec (inv. č. P242838): kon. 148; orienta-
ce SZ–JV?; dítě; věk: Infans II (7–14 let); jedinec H 85 
sestává z dislokovaných dolních končetin; anatomické 
souvislosti nelze odhadnout, a to zejména pro možné 
celkové sekundární přemístění kostí, na což by ukazo-
vala například poloha žebra v oblasti kostí obou bérců; 
kosti z H 85 se nacházely jen několik cm nad lebkou 
a levou stranou hrudníku kostry z H 88. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: není zcela jasné, zda se jedná o nález v primární 
poloze, nebo o sekundárně přemístěné kosti narušeného 
hrobu; je možné, že H 85 souvisí se skladem kostí H 149, 
v tom případě by mohlo jít o jednoho jedince.

H 86 (tab. 40, 84)
Rok výzkumu: 2009
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,9 m od středu rotundy, na JV přesně.
Čísla kontextů: uloženina 152; kostra 163; výkop 168.
Stratigrafický vztah: výkop hrobové jámy H 86 porušo-
val SZ delší stěnu a S roh hrobu H 87.
Zásyp: kon. 152; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 4 g 
(inv. č. P242843); malta (inv. č. P242844).
Hrobová jáma: kon. 168; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 84 × 56 × 17 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 

neckovitý?, stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P242842): kon. 163; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 86 sestává z nekompletně zachované kostry, 
která byla in situ  částečně dislokovaná; z polohy hrud-
ního úseku páteře a polohy žeber lze usoudit, že byl 
tento jedinec pohřbený na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: horní hrana hrobové jámy byla zachycena 
pouze u delší SZ stěny a kratší SV stěny; jáma byla vel-
mi mělce zahloubená.

H 87 (tab. 6, 64:7, 84)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,4 m od středu rotundy, ve výseči JV–J (cho-
didla jsou na JV ose). 
Čísla kontextů: uloženina 150=178, 179; kostra 180; 
výkop 216.
Stratigrafický vztah: výkopy hrobových jam H 74 a H 
86 porušovaly SZ delší stěnu a S roh hrobu H 87.
Zásyp: kon. 150=178 – zásyp hrobové jámy; středně 
ulehlá, tmavá černošedá písčitá hlína; na okraji hro-
bové jámy – písek s drobným štěrkem; písek střední; 
kon. 179 – výplň negativu po schránce pro tělo, tmavý 

Obr. 180: Plán H 86 s nejbližším okolím.
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Obr. 181: Plán H 87 s nejbližším okolím.
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zásyp kolem kostry; ulehlá, středně šedožlutá písčitá 
hlína; písek střední; uloženina v ploše 207 × 72/77 cm; 
mocnost vrstvy 10 cm.
Nálezy ze zásypu: kon. 178: zlomek okraje, 4 g 
(inv. č. P242846); zlomek zdobené výdutě, 5 g 
(inv. č. P242847); zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
35 g (inv. č. P242848-51); zvířecí kosti, 6 ks, 40 g 
(inv. č. P242852); malta, 5 ks, 49 g (inv. č. P242853); 
kon. 179: malta – neinventováno.
Hrobová jáma: kon. 216; tvar půdorysu obdélníko-
vý; rozměry 248 × 92 × 49 cm; orientace JZ–SV; profil 
příčný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé pří-
mé; hloubka stupně 13 cm; profil podélný: neckovitý 
s dvěma stupni, stěny kolmé přímé; hloubka stupně 
14–19 cm; dno ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: v úrovni nad kostrou se 
rýsoval obdélníkový tmavý obrys; délka negativu pravděpo-
dobné schránky pro tělo 207 cm, šířka negativu 72–77 cm; 
zachycená mocnost 10 cm; vzdálenost kratší stěny hrobové 
jámy od „hrany rakve“ u hlavy 15 cm, u chodidel 6 cm; 
hrana negativu schránky v profilu – rozplizlá.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242845): kon. 180; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
168 cm; dospělý jedinec H 87 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními končetinami podél těla, kdy pra-
vá ruka směřuje do pánevní oblasti a levá ruka podél 
pánve; lebka a dolní čelist jsou částečně dislokované, 
což svědčí pravděpodobně o existenci sekundární duté 
prostory v oblasti hlavy. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
pravým femurem – železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243521: železný nůž s trnem, celý; 
tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný, hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří 
k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu odsazené; 
rozměry: délka 12,7 cm; délka čepele 9,5 cm; šířka če-
pele 1,3 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 3,3 cm. 
Poznámka: výplň hrobu byla dokumentována již v roce 
2009 (kon. 150), ale k úplnému archeologickému vý-
zkumu hrobového celku H 87 došlo až v sezóně 2010, 
výplň se tedy dokumentovala opětovně; hrobová jáma 
se na začištěném písčitém podloží rýsovala větší – to 
způsobilo stupňovitou úpravu stěn jámy; kolem stěn 
jámy se vinuly kořeny kaštanů.

H 88 (tab. 7, 64:2, 85)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,2 m od středu rotundy, ve výseči JV–J (cho-
didla jsou na JV ose). 
Čísla kontextů: uloženina 175, 176; kostra 177; výkop 181.
Stratigrafický vztah: mělký hrob 85 se zahluboval 
do výplně hrobové jámy H 88 – v místě nad lebkou 
a levou částí hrudního koše jedince H 88; střední část 

delší JV stěny hrobové jámy H 88 byla porušena výko-
pem skladu kostí H 74.
Zásyp: kon. 175 – zásyp hrobové jámy; středně ulehlý, 
světle hnědožlutobéžový písek střední zrnitosti; v zásy-
pu malé množství kamenných drobků a malých kame-
nů; kon. 176 – výplň negativu po schránce pro tělo, 
tmavý zásyp kolem kostry; středně ulehlý, tmavý hně-
došedý hlinitý písek jemné zrnitosti; uloženina v ploše 
200x52/56 cm; mocnost vrstvy 15 cm.
Nálezy ze zásypu: kon. 175: zvířecí kosti, 4 ks, 4 g 
(inv. č. P242767); mazanice, 2 ks, 21 g (inv. č. P242768); 
malta, 5 ks, 59 g (inv. č. P242769); zlomky neinventovaných 
nezdobených výdutí, 2 ks, 9 g; kon. 176: drobky malty.
Hrobová jáma: kon. 181; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 302/215 × 73/58 × 41 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý s jedním 
stupněm, stěny kolmé přímé; profil podélný: neckovitý 
se dvěma stupni, stěny kolmé přímé; hloubka stupně 
10–12 cm; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické kamen-
né obložení hrobové jámy?; 4 ks kamenů v prostoru 
nad a za lebkou; použit byl lomový kámen; báze kame-
nů ležela cca v hloubce 12 cm od začištěného podloží; 
jeden kámen byl postaven svisle jako stéla (18 × 13 × 4 
cm); váha kamenů 4 kg.  
V úrovni nad kostrou se rýsoval obdélníkový tmavý ob-
rys – pravděpodobně negativ schránky pro tělo; délka 
200 cm; šířka negativu 52–56 cm; zachycena mocnost 
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Obr. 182: Plán H 88 s nejbližším okolím.
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vrstvy v profilu 15 cm; vzdálenost kratší stěny hrobo-
vé jámy od „hrany rakve“ u hlavy 53 cm, u chodidel 
34 cm; hrana negativu schránky v profilu – rozplizlá.
Pohřbený jedinec (inv. č. P242766): kon. 177; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
176 cm; dospělý jedinec H 88 sestává z nekompletní 
polohy kostry; in situ zůstaly pravděpodobně jen dolní 
končetiny a pravá horní končetina, kdežto ostatní části 
byly dislokované nejspíše sekundárním zásahem (patrně 
bioturbace); z polohy dolních končetin (např. z anato-
mické asociace pravé čéšky) usuzujeme, že jedinec byl 
pohřbený na zádech s nataženými končetinami; pravá 
horní končetina pokrčena, ruka původně zřejmě na pánvi. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně levé-
ho kyčelního kloubu – železný nůž s kostěnou rukojetí (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243522: železný nůž s trnem, 
na kterém byla upevněna kostěná rukojeť; tvar průře-
zu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný, 
hřbet k trnu plynulý; ostří rovné; ostří k hrotu oblou-
kovitě zvednuté; ostří k trnu zkosené; rozměry: dél-
ka 20,1 cm; délka čepele 9,7 cm; šířka čepele 1,3 cm; 
tloušťka čepele 0,35 cm; délka trnu 10,1 cm; nezdobená 
kostěná rukojeť ve tvaru trubičky; délka 8,7 cm, prů-
měr rukojeti 1,4 cm.   
Poznámka: hrobová jáma se na začištěném písčitém 
podloží rýsovala jako obdélník 302 × 73 cm; po odebrá-
ní cca 12 cm se rozměry jámy zmenšily na 215 × 58 cm; 
ve V rohu hrobové jámy se rýsovala sloupová jáma – 
není zcela jasné, zda souvisela s hrobem; zahlubovala 
se pouze po úroveň stupně; podél SZ delší stěny jámy 
se vinul kořen kaštanu.

H 89 (tab. 40, 85)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,5 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 173; kostra 174; výkop 205.
Stratigrafický vztah: mělký hrob 89 narušoval zásyp 
hlubšího staršího hrobu 132.
Zásyp: kon. 173; středně ulehlý, středně hnědošedo-
béžový hlinitý písek jemné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zvířecí kost, 5 g (inv. č. P243523); 
malta, 12 ks, 90 g (inv. č. P243524).
Hrobová jáma: kon. 205; tvar půdorysu nezachycen 
– byl poničen při vyzvednutí bloku originálního zdiva 
z destrukce stěn kostela; hrobová jáma nebyla zahlou-
bena do podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243525): kon. 174; orien-
tace Z–V; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý je-
dinec H 89 sestává z dislokovaných částí kostry, kdy 
anatomické souvislosti in situ jsou patrné pouze v ob-
lasti hrudníku; jedinec byl pravděpodobně pohřbený 
na zádech. 

Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: výkop hrobové jámy nezachycen; hrob 
byl objeven a porušen při vyzdvižení zhrouceného 
originálního bloku zdiva, zafixovaného do dřevěného 
rámu.

H 90 (tab. 41, 86)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,4 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 198; kostra 199; stavební 
konstrukce 202; výkop 203.
Stratigrafický vztah: JZ kratší stěna hrobu a část kostry 
byla zničena recentním základovým žlabem.
Zásyp: kon. 198; středně ulehlý, středně šedý hlinitý 
písek jemné zrnitosti; drobné kameny. 
Nálezy ze zásypu: rybí kosti a šupiny (inv. č. P243526); 
drobky mazanice, malty a keramických střepů.
Hrobová jáma: kon. 203; tvar půdorysu pravděpodob-
ně obdélníkový (na základě tvaru kamené skříňky); ori-
entace JZ–SV; dno ploché; obě kratší stěny byly poni-
čeny – JZ stěnu zlikvidovala stavba betonového základu 
recentní stavby; SV stěna byla odtěžena při archeolo-
gickém výzkumu.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 202; kamen-
ná skříňka; neporušené, nebo jen částečně porušené, 

Obr. 183: Plán H 89 s nejbližším okolím.
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zůstaly pouze obě delší stěny skříňky; SV polovinu 
SZ delší stěny tvořily 3 velké ploché kameny ve svis-
lé poloze; JV delší stěnu tvořily 2 velké svislé kame-
ny a 1 žernov (podél pravé horní končetiny); úprava 
dna – v prostoru uložení lýtkové a holenní kosti (pravé 
i levé) bylo dno vyloženo velkým plochým kamenem; 
použit byl lomový kámen a 1 zlomek svorového žer-
novu (inv. č. P244994); dochované rozměry skříňky: 
70 × 35 × 20 cm; váha kamenů 12 kg. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P243527): kon. 199; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 90 byl pohřbený na zádech s končetinami 
podél těla a rukama uloženýma po stranách pánve; leb-
ka byla zničena recentním výkopem. 
Hrobový inventář: v prostoru mezi posledním žebrem 
a pánevní kostí v levé části trupu – fragment čelisti 
dravé ryby; bez inventáře.
Poznámka: dno kamenné skříňky nedosahovalo úrov-
ně podloží.

H 91 (tab. 7, 86)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-37, B64-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,6 m od středu rotundy, na J přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 182; kostra 193; výkop 213.
Stratigrafický vztah: –

Zásyp: kon. 182; kyprý, středně šedožlutý hlinitý písek 
jemné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 15 g; 
zlomek zdobené výdutě, 5 g; zlomek okraje, 7 g 
(inv. č. P243528-30); zvířecí kost, 8 g (inv. č. P243531); 
malta, 5 g (inv. č. P243532); ŠI (tab. 7, 091:1, tab. 67:21; 
inv. č. P243533); 3 ks neinventovaných drobných kera-
mických střepů, 21 g.
Hrobová jáma: kon. 213; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 193 × 70 × 38 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; pro-
fil podélný: neckovitý, stěny kolmé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243534): kon. 193; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); dospělý jedinec H 91 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními i dolními končetinami; ruce jsou 
uloženy vedle pánve, i když z polohy pravého předloktí 
lze usuzovat, že ruka mohla být uložena v pánevní ob-
lasti; některé z kostí jsou mimo anatomickou polohu 
a pravděpodobně byly přesunuty sekundárním zása-
hem, např. některá žebra ležela vně levého femuru.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

Obr. 185: Plán H 91 s nejbližším okolím.

H 92

H 99

O136

0 1

°

Obr. 184: Plán H 90 s nejbližším okolím.
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H 92 (tab. 8, 60:3-4, 62:5-6, 8, 11, 17, 19, 22, tab. 69:8, 
tab. 86, 87)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-37, B65-36, B64-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,3 m od středu rotundy, na J přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 186; kostra 196; výkop 214.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 186; středně ulehlý, středně šedožlutý hli-
nitý písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 38 g 
(inv. č. P243535-7); malta, 6 ks, 35 g (inv. č. P243538); 
5 ks neinventovaných keramických střepů, 22 g.
Hrobová jáma: kon. 214; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 200 × 80 × 50 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kol-
mé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243549): kon. 196; orienta-
ce JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Middle Adult (35–50 
let); výška 149 cm; dospělý jedinec H 92 byl uložen 
na zádech s nataženými horními i dolními končetina-
mi; část kaudální oblasti hrudníku a bederní páteře 
chybí; lebka je uložena na levé straně a zachovává si 
anatomické spojení s páteří. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
pravým loketním kloubem – železný nůž, původně 

uložený v dřevěné pochvě (1); u levé nohy – železná 
ostruha (2), přezka (3), průvlečka (4) a nákončí (5); 
u pravé nohy – železná ostruha (6), přezka (7), nákončí 
(8) a průvlečka (9); z prostoru chodidel – zbytky otisků 
textilu v korozních produktech z ostruh (10). 
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243547: železný nůž s trnem, který 
byl původně uložen v dřevěné pochvě; z pochvy se zacho-
valy pouze fragmenty, zakorodované do rzi na povrchu 
nože; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu zkosený, hřbet k trnu odsazený; ostří rovné; ostří 
k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu odsazené; 
rozměry: délka 15,7 cm; délka čepele 11,5 cm; šířka če-
pele 1,6 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 4,3 cm.
2. Inventární číslo P243539: železná ostruha s parabo-
lickými rameny trojúhelníkovitého průřezu s lopatkovi-
tými ploténkami s příčným žlábkem; bodec – válcovitý, 
jehlancovitě ukončený; typ ostruhy 1A (podle Bialeková 
1977); rozměry: max. délka 12,6 cm; max. šířka 9 cm; max. 
tloušťka 0,6 cm; délka ramen 10,8 cm; délka bodce 2,1 cm; 
ploténky – délka 1,8 cm, šířka 1,55 cm, počet nýtů 3.  
3. Inventární číslo P243540: železná přezka; rámeček 
oválného tvaru; průřez rámečku válcovitý; rozměry: 
délka rámečku 2,4 cm; šířka rámečku 1,6 cm; tloušťka 
rámečku 0,4 cm.
4. Inventární číslo P243541: železná štítová průvlečka; 
tvar štítu oválný; tvar průřezu obdélníkový; rozměry: 
délka 2,1 cm; šířka 1,6 cm; tloušťka 0,6 cm.    
5. Inventární číslo P243542: železné jazykovité nákon-
čí; tvar průřezu obdélníkový; délka 1,9 cm; šířka 1,6 cm; 
tloušťka 0,4 cm.   
6. Inventární číslo P243543: železná ostruha s parabolic-
kými rameny půlkulatého průřezu s lopatkovitými plotén-
kami s příčným žlábkem; bodec – válcovitý, kónický; typ 
ostruhy 1A (podle Bialeková 1977); rozměry: max. délka 
12,1 cm; max. šířka 8,8 cm; max. tloušťka 0,6 cm; délka 
ramen 10 cm; délka bodce 2,1 cm; ploténky – počet nýtů 3. 
7. Inventární číslo P243544: železná přezka; rámeček 
oválného tvaru; průřez rámečku obdélníkový; rozmě-
ry: délka rámečku 2,6 cm; šířka rámečku 1,7 cm; tloušť-
ka rámečku 0,3 cm.
8. Inventární číslo P243545: železné jazykovité nákon-
čí s 1 nýtem v týlní části; tvar průřezu obdélníkový; 
délka 2,3 cm; šířka 1,5 cm; tloušťka 0,3 cm.   
9. Inventární číslo P243546: železná štítová průvlečka; 
tvar štítu oválný; tvar průřezu obdélníkový; rozměry: 
délka 1,9 cm; šířka 1,3 cm; tloušťka 0,4 cm.     
10. Inventární číslo P243548: dva otisky textilu v ko-
rozních produktech ze železných ostruh; plátnová vaz-
ba s dostavou 10 nití na 10 mm; síla nitě 0,4 mm; zákrut 
Z v obou soustavách Z (podrobněji Březinová – Přichys-
talová 2014, 164). 
Poznámka: mělký stupeň (hloubka 15 cm) – u JZ kratší 
stěny a podél delší SZ stěny až do úrovně levého před-
loktí – umělý, vzniklý při upřesňování původního tvaru 
výkopu hrobové jámy.
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Obr. 186: Plán H 92 s nejbližším okolím.
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H 93 (tab. 41, 87)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,3 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 183; kostra 184; výkop 218.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 183; ulehlý, světle šedožlutý hlinitý písek 
jemné a střední zrnitosti; v zásypu malé množství drob-
ných a malých kamenů.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 38 g 
(inv. č. P243550); zvířecí kost (inv. č. P243551); 4 ks 
drobných neinventovaných keramických střepů, 12 g.
Hrobová jáma: kon. 218; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 124 × 46 × 20 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý se dvěma stupni, stěny 
kolmé přímé; profil podélný: neckovitý se dvěma stup-
ni, stěny kolmé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243552): kon. 184; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedi-
nec H 93 je in situ značně dislokovaný a odhad původ-
ní anatomické polohy je obtížný; z polohy některých 
částí hrudního koše a obou stehenních kostí předpo-
kládáme, že byl uložený na zádech; lebka rozdrcena. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: podél celého obvodu hrobové jámy – měl-
ký stupeň (hloubka 7–13 cm); pravděpodobně vytvo-
řen uměle při hledání původního tvaru hrobové jámy 
v špatně čitelném písčitém podloží.

H 94 (tab. 55, 87)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-37, B65-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,9 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 291; kostra 292; výkop 
293=217.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 291; středně ulehlý, světlý šedožlutý hlinitý 
písek jemné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: – 
Hrobová jáma: kon. 217=293 (výkop byl duplicitně 
kontextován); jáma se nezahlubovala do podloží; pů-
dorys hrobové jámy nezachycen; orientace nezjištěna.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243553): kon. 292; orienta-
ce nezjištěna; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 94 neposkytnul dostatek kosterních pozůs-
tatků pro odhad původní polohy uložení těla; kostra 
byla odkryta na úrovni podloží. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –
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Obr. 188: Plán H 94 s nejbližším okolím.
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Obr. 187: Plán H 93 s nejbližším okolím.
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H 95 (tab. 9, 58:5-7, 9, 17, 59:1-10, 14-15, 17-19, 66:5, 
tab. 87, 88)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 13,7 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ (V roh 
hrobové jámy protíná J osa.) 
Čísla kontextů: uloženina 194; kostra 195; výkop 204.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 194; středně ulehlý, středně šedožlutý hli-
nitý písek jemné a střední zrnitosti; v zásypu malý ob-
sah drobných kamenů.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
71 g; zlomek zdobené výdutě, 17 g (inv. č. P243554-9); 
zvířecí kosti (inv. č. P243560).
Hrobová jáma: kon. 204; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 168 × 70 × 57 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243567): kon. 195; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedi-
nec H 95 byl uložený na zádech s končetinami podél 
těla a rukama po stranách pánve; levá polovina trupu 
a horní končetina je více dislokovaná a hůře zachova-
ná; lebka leží na levém boku.   
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
lebkou – skleněný gombík s kovovým ouškem (1); pod 
lebkou u levého spánku – tři příčně členěné skleněné 
korálky (14–16); mezi pravým radiem a žebry – fragment 
kaptorgy s přikorodovanými skleněnými korálky (2, 11, 
12), tři příčně členěné korálky (20–22), jeden olivovitý 
podélně členěný korálek (13), ulita se záměrně provr-
taným otvorem (3); levá část hrudního koše – zlomek 
ulity se záměrně provrtaným otvorem (4); na pravé části 
pánve – zlomky bronzových náušnic podunajského typu 
(6–8); vně pravého femuru – železný předmět, původně 
uložen v dřevěném pouzdře, patrně trn z nože (5); při 
proplavování výplně ze dna hrobu a při mytí kosterního 
materiálu byly nalezeny další 3 skleněné korálky (17–19) 
a smotek vzájemně propojených bronzových náušnic, pa-
trně z prostoru pánve (9,10); kaptorga, ulity s navlékacím 
otvorem i korálky tvořily původně součást náhrdelníku.  
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243563: skleněný vícebarevný gom-
bík s kovovým ouškem; do povrchu kulovitého těla gom-
bíku z průsvitného světlezeleného skla byla zatavena očka 
tmavomodré barvy; rozměry: délka s ouškem 1,7 cm; 
max. průměr 1,1 cm; průměr drátku ouška 0,5 cm. 
2. Inventární číslo P243562/1: železná kaptorga; do-
chovaná pouze fragmentárně – zlomek přední části; 
původní tvar patrně obdélník/čtverec; vyrobena z že-
lezného plechu; na vnitřní straně na horním okraji je 
připevněna trubička; vnější průměr trubičky 0,5 cm; 
délka trubičky 3 cm; trubička zřejmě sloužila na pro-
tažení šňůrky náhrdelníku; výzdoba kaptorgy sestává 

z minimálně 6 plastických pukliček – v horizontálních 
řadách po třech; pukličky jsou vytlačované z vnitřní 
strany; rozměry: dochovaná délka 3,9 cm; dochovaná 
šířka 3,3 cm; max. tloušťka 0,2 cm; na vnitřní straně 
kaptorgy jsou přirezlé nejméně 2 příčně členěné ko-
rálky náhrdelníku; z vnitřní i vnější strany kaptorgy je 
zachovaná textilie prostoupena rzí; do textilie byly pů-
vodně obaleny i korálky; textilie utkaná z kopřivových 
vláken byla identifikovaná v několika vrstvách; jednalo 
se o plátnovou vazbu s dostavou 12 nití na 10 mm, síla 
nitě 0,5 mm; zákrut Z; patrně se jedná o fragment odě-
vu Z (podrobněji Březinová – Přichystalová 2014, 164). 
3. Inventární číslo P243565/1: ulita třetihorního/ke-
nozoického měkkýše – druhu gastropod – Terebralia 
bidentata (Defrance); s provrtem; součást náhrdelní-
ku; rozměry: délka 4,2 cm; šířka 1,6 cm; rozměry provr-
taného otvoru 0,3 × 0,2 cm. 
4. Inventární číslo P243565/2: zlomek ulity třetihor-
ního/kenozoického měkkýše – druhu gastropod – 
Terebralia bidentata (Defrance); s provrtem; součást 
náhrdelníku; rozměry: zachovaná délka 3 cm; rozměry 
provrtaného otvoru 0,6 × 0,4 cm. 
5. Inventární číslo P243566: železný zlomek – prav-
děpodobně ulomený trn nože; dlouhý pásek na jedné 
straně s tupým koncem, na druhé straně ulomený; tvar 
průřezu obdélníkový; rozměry: zachovaná délka 9,6 cm 
(in situ 13 cm); max. šířka 0,85 cm; tloušťka 0,4 cm.
6. Inventární číslo P243564/1: zlomek bronzové ná-
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Obr. 189: Plán H 95 s nejbližším okolím.
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ušnice s trubičkovitým závěskem; na spodním oblouku 
náušnice přivěšen trubičkovitý příčně členěný závěsek 
ze svinutého zvlněného plechu; oblouk zdoben uzlíč-
ky; průřez drátku kulatý; typ 7:19 (podle Dostál 1966); 
rozměry: délka 2,1 cm; průměr oblouku 1,6 cm; délka 
závěsku 0,7 cm; průměr drátku 0,1 cm.
7. Inventární číslo P243564/2: zlomek jednoduché 
bronzové kroužkové náušnice; silně poškozená; roz-
padlá; průřez drátku kulatý; průměr drátku 0,2 cm; typ 
7:1 (podle Dostál 1966). 
8. Inventární číslo P243564/3: zlomek bronzové ná-
ušnice s trubičkovitým závěskem; závěsek trubičkovitý 
příčně členěný, ze svinutého zvlněného plechu; oblouk 
zdoben uzlíčky; průřez drátku kulatý; průměr drátku 
0,1 cm; typ 7:19 (podle Dostál 1966). 
9. Inventární číslo P243564/4: zlomek bronzové ná-
ušnice s trubičkovitým závěskem; závěsek trubičkovitý 
příčně členěný, ze svinutého zvlněného plechu; oblouk 
zdoben uzlíčky; průměr drátku 0,15 cm; typ 7:19 (po-
dle Dostál 1966); nekresleno.
10. Inventární číslo P243564/5: zlomek jednoduché 
bronzové kroužkovité náušnice s uzlíčky; silně poško-
zená; rozpadlá; průměr drátku 0,1 cm; typ 7:3 (podle 
Dostál 1966); nekresleno.
11. Inventární číslo P243562/2: příčně členěný skle-
něný korálek přirezlý k vnitřní straně fragmentu kap-
torgy; barva skla světlezelená; počet segmentů 2 (mini-
málně); sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: 
délka neměřitelná; šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
12. Inventární číslo P243562/3: olivovitý podélně čle-
něný skleněný korálek přirezlý k vnitřní straně frag-
mentu kaptorgy – při manupulaci s artefaktem odpadl; 
barva skla modrá kobaltová; počet segmentů 3; sklo 
navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 1,4 cm; 
šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
13. Inventární číslo P243561/1: olivovitý podélně čle-
něný skleněný korálek; barva skla světlezelenomodrá; 
počet segmentů 3; sklo navinuto na kovovou trubičku; 
rozměry: délka 1,5 cm; šířka 1 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
14. Inventární číslo P243561/2: příčně členěný skle-
něný korálek; barva skla světlezelená; počet segmentů 
4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,7 cm; šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
15. Inventární číslo P243561/3: příčně členěný skle-
něný korálek; barva skla světlezelená; počet segmentů 
4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,7 cm; šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
16. Inventární číslo P243561/4: příčně členěný skle-
něný korálek; barva skla tmavězelená; počet segmentů 
3; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,7 cm; šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
17. Inventární číslo P243561/5: příčně členěný skleně-
ný korálek; barva skla neurčitelná – koroze povrchu; po-
čet segmentů 2; sklo navinuto na kovovou trubičku; roz-
měry: délka 1 cm; šířka 0,6 cm; průměr otvoru 0,15 cm.
18. Inventární číslo P243561/6: olivovitý podélně členěný 

skleněný korálek; barva skla světlezelená; počet segmentů 
4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,35 cm; šířka 0,7 cm; průměr otvoru 0,18 cm. 
19. Inventární číslo P243561/7: olivovitý podélně čle-
něný skleněný korálek; barva skla světle zelená; počet 
segmentů 4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozmě-
ry: délka 1,4 cm; šířka 0,9 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
20. Inventární číslo P243561/8: příčně členěný skle-
něný korálek; barva skla světlezelená; počet segmentů 
4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,7 cm; šířka 0,8 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
21. Inventární číslo P243561/9: příčně členěný skle-
něný korálek; barva skla světlezelená; počet segmentů 
4; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: délka 
1,5 cm; šířka 0,78 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
22. Inventární číslo P243561/10: příčně členěný skle-
něný korálek; barvu skla nelze přesně určit; počet seg-
mentů 3; sklo navinuto na kovovou trubičku; rozměry: 
délka 1,48 cm; šířka 0,76 cm; průměr otvoru 0,2 cm.  
Poznámka: bohatý dětský hrob nacházející se mimo 
původní ohrazení funerálního areálu.

H 96 (tab. 55, 88)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,6 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ (blíže 
k J ose). 
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Obr. 190: Plán H 96 s nejbližším okolím.
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Čísla kontextů: uloženina 187; kostra 188; výkop 185.
Stratigrafický vztah: SV roh hrobové jámy H 96 byl 
nepatrně porušen výkopem hrobu 56.
Zásyp: kon. 187; středně ulehlý, středně hnědobéžový 
hlinitý písek jemné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 185; jáma velice těžce identifikova-
telná; tvar a rozměry výkopu hrobové jámy jsou možná 
vytvořeny uměle; tvar půdorysu nepravidelný; rozměry 
96 × 72 × 15 cm; orientace JZ–SV?.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243568): kon. 188; orien-
tace nezjistitelná; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); pozůs-
tatky dítěte H 96 neumožňují identifikaci původní po-
lohy pohřbení mrtvého; kosti nedospělého jedince le-
žely mimo původní anatomickou polohu na ploše cca 
45 × 55 cm v SV části vykopané jámy v úrovni podloží, 
cca 10–12 cm nad dnem patrně umělého výkopu.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: mělce zahloubený pohřeb.

H 97 (tab. 41, 88)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-37, B66-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 16,4 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 223; kostra 226; výkop  
237.

Stratigrafický vztah: kostra ležela pod destrukcí povr-
chového objektu 135, v jeho J části.
Zásyp: kon. 223; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek jemný; v zásypu malé skvrny žlutého písku.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 
18 g (inv. č. P243569); zvířecí kosti, 2 ks, 125 g 
(inv. č. P243570); zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 237; tvar půdorysu nepravidelný 
oválný; rozměry 106 × 71 × 15 cm; orientace JV–SZ; pro-
fil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno kon.kávní, nepravidelné.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243571): kon. 226; orienta-
ce JV–SZ; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
154 cm; dospělý jedinec H 97 byl nalezen v dislokova-
né poloze, ze které není možné spolehlivě odhadnout 
původní polohu pohřbení; dislokace se dotkla všech 
částí kostry, pozměněny byly i relativní vztahy mezi 
dolními končetinami, lebkou a trupem; uložení kostí 
vyvolává dojem skrčené polohy na pravém boku. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: po obvodu SZ kratší stěny mělké hrobo-
vé jámy (interval zahloubení od podloží je 2–15 cm) 
se plazil velký kořen kaštanu; menší kořeny prorůsta-
ly kostrou v místě páteře a kostí bérce; lebka nebyla 
v době odkryvu hrobu vyplněna sedimentem.
 
H 98 (tab. 41, 88)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,2 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 200; kostra 201=206; výkop 
207.
Stratigrafický vztah: hrob 98 byl zahlouben do zásypu 
hrobu 105 – v jeho JZ polovině, nad hrudníkem jedin-
ce H 105.
Zásyp: kon. 200; středně ulehlý, středně šedý hlinitý 
písek jemné a střední zrnitosti; zásyp obsahoval drob-
né kameny; uloženina v ploše původně 240 × 100 cm; 
po odebrání 9–10 cm – zřetelnější půdorys 142 × 70 cm.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 6 g 
(inv. č. P243572); zvířecí kost, 4 g (inv. č. P243573).
Hrobová jáma: kon. 207; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 142 × 64 × 21 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243574): kon. 201=206; ori-
entace JZ–SV? (určeno podle orientace hrobové jámy 
a pozice zlomků lebky); dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); 
kostra nedospělého jedince H 98 je značně dislokova-
ná a původní polohu nelze bezpečně odhadnout; kost-
ra pravděpodobně ležela na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma se na začištěném podloží 
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Obr. 191: Plán H 97 s nejbližším okolím.
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rýsovala mnohem větší; 12 cm pod úrovní podloží se 
vyrýsoval v rámci většího půdorysu tmavší obdélník 
(hrob 105); v JZ polovině tohoto tmavého probarvení 
byla odkryta dislokovaná dětská kostra.

H 99 (tab. 42, 89)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12,3 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 219; kostra 220; výkop 239.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 219; charakter zásypu nesledován.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí, 
4 ks, 44 g; nezdobená výduť, 14 g; zlomek okra-
je, 32 g (inv. č. P243575-80); zvířecí kosti, 8 ks, 12 g 
(inv. č. P243781); 15 ks drobných neinventovaných ke-
ramických střepů, 83 g.
Hrobová jáma: kon. 239; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 219 × 87 × 45 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý s jedním stupněm, 
stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: neckovitý 
s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243782): kon. 220; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50let); výš-
ka 157; dospělý jedinec H 99 byl pohřbený na zádech 
s končetinami podél těla a rukama po stranách pán-

ve; lebka byla výrazně posunuta od těla a nezachovává 
anatomické spojení s dolní čelistí ani s krční páteří; 
kostra ležela v hrobové jámě diagonálně, hlava směřo-
vala do J rohu, nohy do S rohu hrobové jámy.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v JZ části hrobové jámy byl široký stupeň 
(hloubka 24–39 cm) – byl vytvořen uměle při upřesňo-
vání výkopu hrobové jámy; zasahuje od JZ kratší stěny 
cca 97 cm v podélné ose na SV.

H 100 (tab. 9, 89)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-32, B65-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 289; kostra 290.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 289; středně ulehlá, tmavě šedá písčitá hlí-
na; písek jemný.
Nálezy ze zásypu: zlomek kamenného soustruženého 
bikónického přeslenu, nalezený při plavení výplně hro-
bové jámy (tab. 9, 100:1, tab. 68:3; inv. č. P243583).
Hrobová jáma: nekontextováno; hrobová jáma se ne-
zahlubovala do podloží; nedokopáno; hrob 100 zachá-
zel do profilu sondy v místě bloku, který byl ponechán 
kvůli vzrostlému kaštanu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243584): kon. 290; orienta-

Obr. 193: Plán H 99 s nejbližším okolím.
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Obr. 192: Plán H 98 s nejbližším okolím.
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ce nezjištěna; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 100 nezachovává dostatek kosterních pozůs-
tatků pro spolehlivý odhad původní polohy pohřbení.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hypotetický kamenný překryv?; jeho mož-
ná existence byla stanovena na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých zdigitalizovaných dokumentačních 
úrovní.

H 101 (tab. 42, 89)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,7 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 221; kostra 222; výkop 232.
Stratigrafický vztah: JV část hrobové jámy H 109 byla 
porušena mělkým hrobem 101. 
Zásyp: kon. 221; kyprý, středně hnědý hlinitý písek 
jemné zrnitosti; na začištěném podloží se uloženina 
jevila jako obdélník 140 × 63 cm; hranice zásypu – roz-
plizlé.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: kon. 232; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 55 × 33 × 8,5 cm; orientace JZ–
SV?; profily nesledovány; hrobová jáma byla velmi špat-
ně rozlišitelná; zachycený tvar a rozměry nejsou zřejmě 
zcela původní.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243585): kon. 222; orien-
tace JZ-SV? (podle hrobové jámy a zbytků lebky u její 
kratší JZ stěny); dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospě-
lý jedinec H 101 není dostatečně zachovaný, a původní 
poloha je tedy nejasná. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: není zcela jasné, zda se jedná o primární 
uložení; fragmenty kostry se nacházely cca 5 cm pod 
úrovní začištěného podloží.

H 102 (tab. 10, 89)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9 m od středu rotundy, na JZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 228; kostra 230; stavební 
konstrukce 229; výkop 275.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 228; středně ulehlý, středně šedožlutý hli-
nitý písek jemné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 9 g (inv. č. P243586); 
rybí kosti, šupiny (inv. č. P243587); malý zlomek ten-
kého železného plechu – z plavení (tab. 10, 102:1, tab. 
67:13; inv. č. P243588); vzorek uhlíků (inv. č. P243589); 
6 ks neinventovaných keramických střepů, 24 g.
Hrobová jáma: kon. 275; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 130 × 65 × 15 cm; orientace 

Obr. 194: Plán H 100 s nejbližším okolím. Obr. 195: Plán H 101 s nejbližším okolím.
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JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; pro-
fil podélný: nesledováno; dno mírně konkávní, hladké.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 229; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomo-
vý kámen; dva velké kameny postaveny svisle v úrov-
ni pánve po obou stranách kostry; rozměry kamenů: 
pravá strana kostry: 20 × 18 × 4 cm, levá strana kostry 
13 × 18 × 9 cm; vzdálenost kamenů od sebe 33 cm; pravý 
kámen od stěny hrobové jámy vzdálen 8 cm; levý ká-
men 10 cm; váha celkem 8 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P243590): kon. 230; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 102 byl pohřbený na zádech; levá horní kon-
četina byla uložena s rukou vedle pánve; dolní konče-
tiny byly natažené; lebka ležela na basi lební; částečná 
dislokace žeber; chybí kosti pravé nohy. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 103 (tab. 10, 57:5, 58:15-17, 69:3, tab. 89, 90, 92)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-35, B63-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,6 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 250; kostra 251; výkop 276.
Stratigrafický vztah: nad S rohem hrobové jámy H 103 
byl proveden mělčí výkop dětského mladšího hrobu 

106; kostra z hrobu 106 ležela cca 40 cm nad kostrou 
z hrobu 103.
Zásyp: kon. 250; středně šedý písek. 
Nálezy ze zásypu: –  
Hrobová jáma: kon. 276; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 138 × 60 × 59 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243595): kon. 251; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec H 
103 byl uložen na zádech s horními končetinami podél 
těla; horní končetiny nejsou ale v tak těsném připojení 
ke straně trupu, jak sledujeme na pohřbech jiných jedinců 
této lokality; dolní končetiny byly natažené. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravého spánku – stříbrná sloupečková náušnice 
(1); v levé horní části hrudního koše, mezi klíční kostí 
a žebrem – bronzový gombík (2); blíže neurčený pro-
stor hrudního koše – poškozený bronzový gombík (3); 
mezi diafýzou pravého humeru a žebry – olověný gom-
bík s dlouhým krčkem (4).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P243593: stříbrná sloupečková náuš-
nice; bubínky poškozeny; průřez drátku kulatý; povrch 
bubínku i sloupečku zdobí jemná granulace (průměr 
granulek 0,04 cm); výzdoba: na bubínku jsou granulky 
uspořádány do trojúhelníků s vrcholy k sobě tak, že tvořily 
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Obr. 197: Plán H 103 s nejbližším okolím.

Obr. 196: Plán H 102 s nejbližším okolím.
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maltézský kříž; na sloupečku sestává výzdobný motiv ze 
dvou svislých řádků granulek; na bubínku i sloupečku 
jsou dvě výzdobná pole oddělená dvojitou řadou gra-
nulek; řada granulek odděluje i bubínek a sloupeček; 
horní bubínek je zakončen menší granulí na kroužku 
z hladkého drátu; oblouk náušnice je členěn jedním 
uzlíkem, tvořeným řadou granulek mezi dvěma hladký-
mi dráty; ukončení spodního oblouku poškozeno; typ 
náušnice 10:11 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 
2,45 cm; max. šířka 1,64 cm; průměr oblouku 1,54 cm; 
délka závěsku 1,57 cm; průměr drátku 0,11 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza bubínku a oblouku sloupečkové ná-
ušnice; bubínek je tvořen ze 80,55 % základními kovy 
a z 19,45 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 4,22 %, Ag – 84,64 %, Sn – 
8,77 %, Au – 1,36 %, Hg – 0 %, Pb – 0,11 %, Fe – 0,81 %, 
Zn – 0,09 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 77,01 % základními kovy 
a z 22,99 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 6,98 %, Ag – 80,3 %, Sn – 
7,98 %, Au – 3,52 %, Hg – 0 %, Pb – 0,59, Fe – 0,34 %, 
Zn – 0,29 %.
2. Inventární číslo P243591: párový bronzový gombík, 
složený ze dvou hladkých polokoulí; vyšší drátěné očko 
připojeno přes kroužek z hladkého drátku; dobře pa-
trný spoj dvou polokoulí korpusu; rozměry: max. dél-
ka 1,68 cm; max. šířka 1,28 cm; tloušťka drátku očka 
0,1 cm; průměr očka vně 0,42 cm; vnitřní průměr očka 
0,22 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza gombíku; plášť gombíku je tvořen 
ze 72,58 % základními kovy a z 24,42 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
2,82 %, Ag – 83,62 %, Sn – 8.65 %, Au – 3,84 %, Hg 
– 0 %, Pb – 0,24 %, Fe – 0,74 %, Zn – 0,1 %.
3. Inventární číslo P243592: poškozený párový bron-
zový gombík, složený ze dvou hladkých polokoulí; 
vyšší drátěné očko připojeno přes kroužek z hladké-
ho drátku; rozlomeno na dvě poloviny v místě sváru 
dvou polokoulí; rozměry: max. délka 1,61 cm; max. šíř-
ka 1,3 cm; tloušťka plechu polokoule 0,09 cm; tloušťka 
drátku očka 0,1 cm; průměr očka vně 0,5 cm; vnitřní 
průměr očka 0,3 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza gombíku; plášť gombíku je tvořen 
ze 76,4 % základními kovy a z 23,6 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
6,38 %, Ag – 83,7 %, Sn – 8,13 %, Au – 1,29 %, Hg – 
0 %, Pb – 0,16 %, Fe – 0,19 %, Zn – 0,16 %.
4. Inventární číslo P243594: olověný litý gombík/knof-
lík/závěsek s ouškem na dlouhém krčku; povrch zdobí 
dvě křížící se plastické pásky pokryté řadou důlků; v hor-
ních i spodních trojúhelníkovitých polích jsou umístěny 
plastické kroužky s reliéfním středem; rozměry: délka 
1,58 cm; šířka 0,22–0,9 cm; šířka ouška 0,32 cm; vnější 

průměr ouška 0,39 cm; vnitřní průměr ouška 0,09 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; gombík je tvořen ze 41,54 % 
základními kovy a z 58,46 % ostatními prvky. Poměr 
mezi základními kovy je následující: Cu – 6,28 %, Ag 
– 76,3 %, Sn – 9,41 %, Au – 4,08 %, Hg – 0 %, Pb – 
0,52 %, Fe – 3,13 %, Zn – 0,27 %.
Poznámka: v úrovni začištěného podloží se hrobová 
jáma jevila delší – 167 cm; po odebrání 6 cm se výkop 
na SV konci zkrátil o 24 cm; podél kratší JZ stěny a del-
ší SZ stěny – stupeň, patrně vytvořen uměle při upřes-
ňování tvaru výkopu (výška stupně 7–13 cm).

H 104 (tab. 42, 90)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,3 m od středu rotundy, na V přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 224; kostra 225; výkop 231.
Stratigrafický vztah: pohřeb dítěte z hrobu 104 byl za-
hlouben do zásypu hrobu 113, v místě J rohu hrobové 
jámy.
Zásyp: kon. 224; středně ulehlý až ulehlý, středně hně-
dožlutý hlinitý písek jemné až středné zrnitosti; malé 
množství drobných kamenů.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 4 g 
(inv. č. P243596); malta, 9 ks, 73 g (inv. č. P243597); 
2 ks neinventovaných malých střepů, 6 g.

Obr. 198: Plán H 104 s nejbližším okolím.
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Hrobová jáma: kon. 231; tvar půdorysu obdélníko-
vý; rozměry 60 × 27 × 8 cm; orientace SZZ–JVV; profil 
příčný: neckovitý; profil podélný: nesledováno; dno 
ploché; výkop byl velmi mělký; tvar hrobové jámy byl 
stanoven intuitivně, na základě odlišení probarvení zá-
sypu hrobu 113, do kterého byl hrob 104 zahlouben; 
dno stanoveno podle úrovně skeletu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243598): kon. 225; orienta-
ce SZZ–JVV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 104 sestává z dislokovaných kostí lebky a po-
stkraniální kostry; původní polohu nelze bezpečně od-
hadnout; lze předpokládat polohu na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 105 (tab. 11, 12, 60:2, 5-6, 62:1-2, 9, 20, 65:13-14, 
69:5, 7, 9-10, 70:1, tab. 90, 91)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,8 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 227, 249; kostra 241; výkop 
280.
Stratigrafický vztah: do zásypu hrobu 105 (v jeho JZ 
polovině) byl zahlouben hrob 98.
Zásyp: kon. 249; výplň hrobové jámy; ulehlý, světle žlu-
tooranžový písek zrnitost jemná, střední, hrubá; malé 
množství drobných a malých kamenů; kon. 227; výplň 
negativu schránky pro tělo; středně ulehlý, tmavě hně-
dý hlinitý písek jemné a střední zrnitosti, uloženina 
v ploše 210 × 45 cm. 
Nálezy ze zásypu: kon. 249: zlomky nezdobených výdutí, 
5 ks, 69 g; zlomek zdobené výdutě, 8 g (inv. č. P243599-
604); 2 zlomky neinventovaných malých střepů, 6 g; 
kon. 227: vzorek uhlíků (inv. č. P243605).
Hrobová jáma: kon. 280; tvar půdorysu obdélníko-
vý; rozměry 236 × 92 × 60 cm; orientace JZ–SV; profil  
příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: negativ po zetlelé 
schránce pro tělo; 35 cm od úrovně začištěného podlo-
ží se jasně vyrýsoval tmavý obrys negativu primárního 
dutého prostoru; v ploše měl negativ tvar obdélníku; 
rozměry: 210 × 45 × 17 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P243618): kon. 241; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); dospělý jedinec H 105 byl pohřben na zádech; obě 
horní končetiny směřovaly podél těla a ruce byly umís-
těny vedle pánve; dolní končetiny byly natažené; lebka 
spolu s dolní čelistí byly částečně dislokované; lebka 
ležela na týlu. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pů-
vodně u pravé ruky, pod pánví – dva železné nože pa-
trně uložené v jedné dřevěné pochvě (1, 2); vně pravé-
ho kolenního kloubu – železná sekera, tzv. maďarský 

fokoš, ostří částečně zabíhalo pod kolenní kloub, týl 
obrácen směrem ke stěně výkopu (3); u pravé nohy – 
železná ostruha (4), přezka (5), průvlečka (6), nákončí 
(7); u levé nohy – železná ostruha (8), přezka (9), prů-
vlečka (10), nákončí (11).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243607: železný nůž s trnem, 
celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; os-
tří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zkosené; 
rozměry: délka 9,2 cm; délka čepele 5,7 cm; šířka čepe-
le 1 cm; tloušťka čepele 0,4 cm; délka trnu 3,5 cm; in 
situ nože se zbytky pochvy měřily 10 cm.
2. Inventární číslo P243608: železný nůž s trnem, po-
škozený; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu plynulý; ostří rovné; 
ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu plynu-
lé; rozměry: délka 9,8 cm; délka čepele 5,6 cm; šířka 
čepele 1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 4,3 cm; 
in situ nože se zbytky pochvy měřily 10 cm.
3. Inventární číslo P243606: sekera nomádského 
typu s širokými krátkými trojúhelníkovitými ostny; 
na krčku sekery plastický vývalek; tělo krátké licho-
běžníkovité; týl jehlancovitý; tvar násadního otvoru 
kruhový; výzdoba: povrch sekery (plochá část s ostřím 
i krček) zdoben tečkováním/vpichy – možná zbytek 
po plátování; rozměry: max. délka 10,6 cm; max. šířka 
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Obr. 199: Plán H 105 s nejbližším okolím.
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6,5 cm; max. tloušťka 0,8 cm; délka násadního otvoru 
2 cm.
4. Inventární číslo P243609: železná ostruha, poško-
zená celá; s parabolickými rameny trojúhelníkovitého 
průřezu; extrémně dlouhý bodec; tvar bodce válcovi-
tý zahrocený; na ramenech plasticky členěné vývalky; 
atypická ploténka štíhlého erbovitého tvaru; ploténka 
zdobená příčnými plastickými žebry; u rovné hrany 
ploténky se v příčném žlábku nacházely 3 nýty podlo-
žené plíškem z barevného kovu; rozměry: max. délka 
16 cm; max. šířka 9,4 cm; max. tloušťka 0,7 cm; délka 
ramen 10, 6 cm; délka bodce 4,3 cm; váha 50 g.
5. Inventární číslo P243610: železná přezka, zlomek; 
tvar rámečku oválný; tvar průřezu rámečku trojúhelní-
kový; rozměry: šířka 2 cm; tloušťka 0,4 cm.
6. Inventární číslo P243611: železná průvlečka, zlo-
mek; tvar a rozměry nesledovány.
7. Inventární číslo P243612: atypické železné nákončí 
štíhlého erbovitého tvaru; tvar průřezu obdélníkový; 
zdobeno příčnými plastickými žebry; u rovné hrany se 
v příčném žlábku nachází 3 nýty podložené plíškem 
z barevného kovu – identické s ploténkami ostruh; 
na zadní stranu připevněna plechová krytka řemene; 
rozměry: max. délka 3,6 cm; max. šířka 1,8 cm; tloušťka 
0,2–0,6 cm.
8. Inventární číslo P243613: železná ostruha, poškoze-
ná; s parabolickými rameny trojúhelníkovitého průřezu; 
extrémně dlouhý bodec, zdobený příčnými plastickými 
vývalky stejně jako ramena; tvar bodce válcovitý, jehlan-
covitě ukončený; na ramenech plasticky členěné vývalky; 
atypická ploténka štíhlého erbovitého tvaru; ploténka 
zdobená příčnými plastickými žebry; u rovné hrany plo-
ténky se v příčném žlábku nacházely 3 nýty podložené 
plíškem z barevného kovu; rozměry: max. délka 16,4 cm; 
max. šířka 10,4 cm; max. tloušťka 0,7 cm; délka ramen 
11,5 cm; délka bodce 5 cm; váha 50 g.
9. Inventární číslo P243615: železná přezka s týlní ple-
chovou destičkou, zlomek; tvar rámečku oválný; tvar 
průřezu rámečku válcovitý; rozměry: délka 3 cm; šířka 
2,3 cm; tloušťka 0,5 cm; průřez rámečku na týlní stra-
ně 0,4 cm; týlní destička – délka 1,9 cm; šířka 1,8 cm; 
tloušťka 0,2 cm.
10. Inventární číslo P243614: železná průvlečka, zlo-
mek; tvar erbovitý; tvar průřezu trojúhelníkový; roz-
měry: max. délka 2,3 cm; max. šířka 1,6 cm; tloušťka 
0,5 cm.
11. Inventární číslo P243616: železné atypické nákončí 
štíhlého erbovitého tvaru; tvar průřezu obdélníkový; 
zdobeno příčnými plastickými žebry, 3 nýty podložené 
plíškem z barevného kovu v příčném žlábku, identic-
ké s ploténkami ostruh; na zadní stranu připevněna 
plechová krytka řemene; rozměry: max. délka 3,5 cm; 
max. šířka 1,7 cm; tloušťka 0,15–0,6 cm.
12. Inventární číslo P243617: zbytky textilu v koroz-
ních produktech – na drobných zlomcích koroze, od-
padlých z povrchu sekery, zůstaly zachovány pozůstat-

ky 2 textilních struktur; na 8 fragmentech – jemná tka-
nina plátnové vazby s dostavou 22 nití na 10 mm a plát-
nová vazba s dostavou 14 nití na 10 mm – zhotovena ze 
lnu, síla nití 0,2–0,3 mm, zákrut Z; na 2 fragmentech 
– třívazná keprová vazba, síla nití 0,4–0,5 mm, zákrut S; 
na fragmentech odpadlých z povrchu ostruh – pozůs-
tatky textilie ve více vrstvách na sobě, plátnová tkanina 
z vlněných vláken, dostava 12 nití na 10 mm a 14 nití 
na 10 mm, síla nití 0,4–0,5 mm, zákrut Z; nekresleno 
Z (podrobněji Březinová – Přichystalová 2014, 164). 
Poznámka: na úrovni začištěného podloží se hrobová 
jáma rýsovala delší o 17 cm; po odebrání 16 cm se dél-
ka výkopu zkrátila.

H 106 (tab. 42, 92)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,7 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 233; kostra 234; výkop 282.
Stratigrafický vztah: mělký dětský hrob 106 porušoval 
výkop hrobu 103, zahluboval se do jeho SV části; kostra 
z hrobu 106 ležela cca 40 cm nad kostrou z hrobu 103.
Zásyp: kon. 233; středně ulehlý, středně šedý hlinitý písek 
jemné a střední zrnitosti; ve výplni byly evidovány drobné 
čočky písku; uloženina v ploše 80 × 40 cm; výplň hrobu 
106 byla téměř nerozlišitelná od výplně hrobu 103.
Nálezy ze zásypu: –
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Obr. 200: Plán H 106 s nejbližším okolím.
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Hrobová jáma: kon. 234; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 80 × 40 × 19 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: nesledováno; profil podélný: ne-
sledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec (inv. č. P243619): kon. 234; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 106 sestává z dislokovaných kostí, z nichž 
nelze spolehlivě odhadnout původní polohu; z umístě-
ní kostí dolní končetiny lze usuzovat, že byl pohřbený 
v natažené poloze. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 107 (tab. 12, 92)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,9 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 235; kostra 236; výkop 247.
Stratigrafický vztah: J roh hrobové jámy H 107 mírně 
narušoval výkop hrobové jámy H 113 – stěny hrobo-
vých jam se dotýkaly.
Zásyp: kon. 235; středně ulehlý, středně šedý hlinitý 
písek; zrnitost jemná až střední; malé množství malých 
kamenů – v úrovni pánve byl velký kámen, drobnější 
kámen se nacházel v J rohu hrobové jámy, 500 g. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdu-
tí, 4 ks, 39 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 14 g 
(inv. č. P243620-5); malta, 17 ks, 200 g (inv. č. P243626); 
drobnotvará ŠI z plavení, 2 ks (tab. 12, 107:1-2, tab. 
67:22-23; inv. č. P243627-8); drobné zlomky neinvento-
vaných střepů, 8 ks, 18 g.
Hrobová jáma: kon. 247; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 130 × 55 × 18 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243629): kon. 236; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-
dinec H 107 byl pohřbený pravděpodobně v natažené 
poloze s nataženými dolními končetinami; pravá dolní 
končetina byla pravděpodobně dislokovaná a neodráží 
původní polohu pohřbení; poloha horních končetin 
a rukou je nejasná. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: není vyloučeno, že kameny nalezené v zásy-
pu hrobové jámy v úrovni dna mohly být pozůstatkem 
symbolického kamenného obložení dna hrobové jámy. 

H 108 (tab. 13, 57:18, 59:11-13, 92)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 242; kostra 243; výkop 270.
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Obr. 202: Plán H 108 s nejbližším okolím.
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Obr. 201: Plán H 107 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: v SV části H 108 byla porušena 
jeho výplň výkopem dětského hrobu 77; výkop hrobu 
108 porušil delší S stěnu hrobové jámy H 146.
Zásyp: kon. 242; středně ulehlý, středně šedožlutý hli-
nitý písek; zrnitost jemná až střední; v zásypu byly indi-
kovány malé čočky písku.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 8 ks, 
62 g; zlomek zdobené výdutě, 6 g; zlomek okraje, 7 g 
(inv. č. P243630-41); 23 ks drobných neinventovaných 
středohradištních střepů, 84 g; 2 neinventované zlom-
ky pravěké keramiky, 38 g.
Hrobová jáma: kon. 270; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 223 × 108 × 68 cm; hloubka stupně 30–47 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý s jedním 
stupněm, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché; výkop byl dokumentován po sesuvu 
a znovuzačištění SZ delší stěny.
Úprava hrobové jámy / schránka: kostra ležela na šedě 
zbarvené písčité skvrně obdélníkového tvaru – stopy 
po negativu schránky pro tělo?  
Pohřbený jedinec (inv. č. P243644): kon. 243; orientace 
JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 158 cm; 
dospělý jedinec H 108 byl pohřbený na zádech s nataže-
nými horními a dolními končetinami; kostra rukou byla 
uložena vedle pánve (distální konce pravé ulny a rádia 
ležely na pánvi); lebka si zachovala anatomické spojení 
s dolní čelistí a pravděpodobně i s krční páteří. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
pravým spánkem na dně hrobové jámy – dva korálky, 
jeden ze skla (1), jeden z kamene (2) a zlomek pravdě-
podobně závěsku z ulity (3); při proplavování výplně ze 
dna hrobové jámy – pozlacená bronzová náušnice (4).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243643/1: skleněný olivovitý podélně 
členěný korálek, zlomek; barva skla světlezelená; počet 
segmentů 4; rozměry: dochovaná délka 1,1 cm; docho-
vaná šířka 0,9 cm; průměr navlékacího otvoru 0,2 cm. 
2. Inventární číslo P243643/2: bikónický kamenný ko-
rálek, celý; materiál: radiolariový slínovec až vápenec 
(Za určení děkujeme prof. RNDr. Antonínu Přichysta-
lovi, DSc., z Ústavu geologických věd PřF MU.); barva 
šedohnědá; rozměry: délka 0,6 cm; šířka 0,8 cm; prů-
měr navlékacího otvoru 0,2 cm. 
3. Inventární číslo P243643/3: pravděpodobně frag-
mentárně dochovaný závěsek z ulity; bez podrobnější 
specifikace; materiál: ulita třetihorního/kenozoického 
měkkýše – druhu gastropod – Turritella sp. (Za urče-
ní děkujeme doc. Ing. Šárce Hladilové, CSc., z Ústavu 
geo logických věd PřF MU.)
4. Inventární číslo P243642: bronzová náušnice 
s oboustranným trubičkovivým příčně členěným závěs-
kem ze svinutého zvlněného plechu (s plastickým že-
brováním); horní trubička ztracena – zachován zůstal 
pouze drátek z ouška, na který byla původně přichyce-
na; oblouk náušnice je členěn dvěma uzlíky z hladkého 
drátku; tvar průřezu drátku hraněný; typ náušnice 7:19 

(podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 2,2 cm; max. 
šířka 1,64 cm; průměr oblouku 1,66 cm; délka závěsku 
0,92 cm; průměr drátku 0,1 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvořena 
ze 74,58 % základními kovy a z 25,42 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
3,59 %, Ag – 84,36 %, Sn – 9,41 %, Au – 0,84 %, Hg 
– 0 %, Pb – 0,41 %, Fe – 0,97 %, Zn – 0,42 %.
Poznámka: stupeň podél delší SZ stěny a podél kratší 
SV stěny hrobové jámy byl zřejmě vytvořen uměle při 
upřesňování výkopu hrobu 108. 

H 109 (tab. 43, 92, 93)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36, B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,4 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 238; kostra 257; výkop 265.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu 112 porušil delší 
JZ stěnu hrobové jámy H 109; zničil kostru (kon. 257) 
v prostoru pravého předloktí, pánve, stehenních kostí, 
pravého bérce a hlezna; nad JV částí hrobu, u JZ delší 
stěny porušil zásyp hrobu 109 výkop mělkého hrobu 101.
Zásyp: kon. 238; středně šedý hlinitý písek; zrnitost 
jemná až střední.
Nálezy ze zásypu: v prostoru nad lebkou – zlomky ne-
zdobených výdutí, 5 ks, 68 g; zlomek zdobené výdutě, 
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Obr. 203: Plán H 109 s nejbližším okolím.



264

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

7 g; zlomek dna, 16 g (inv. č. P243645-51); zvířecí kosti, 
10 ks, 43 g (inv. č. P243652); zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 265; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 203 × 63 × 36 cm; orientace SZ–JV; profil příč-
ný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: neckovitý se dvěma stupni, stěny kolmé 
přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243653): kon. 257; orien-
tace SZ–JV; žena; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
148 cm; jedinec H 109 byl pohřbený na zádech; kost-
ra dolních končetin byla narušena zásahem (výkop 
H 112) a částečně dislokovaná; ze zachovaných částí lze 
usuzovat, že horní končetiny byly uloženy podél těla 
a dolní končetiny byly pohřbeny v natažené poloze, tak 
jako je tomu i u ostatních dospělých jedinců tohoto 
pohřebiště. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: podél obou kratších stěn a podél delší SV 
stěny hrobové jámy se táhl stupeň – pravděpodobně 
vytvořen uměle při hledání původního tvaru výkopu; 
dno hrobové jámy je tvořeno říčním štěrkem.

H 110 (tab. 43, 93)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34, B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7 m od středu rotundy, ve výseči SV–V (kratší 
SZ stěnu protíná SV osa). 
Čísla kontextů: uloženina 252; kostra 253; stavební 
konstrukce 254; výkop 271.
Stratigrafický vztah: do výplně hrobu 110 se propadaly 
dětské kosti (zejména podél SV delší stěny); je možné, 
že H 110 porušil dětský hrob / dětské hroby nebo byly 
dětské ostatky uloženy do zásypu H 110 dodatečně; 
fragmenty dětského skeletu byly označeny jako H 115.
Zásyp: kon. 252; středně ulehlý, středně hnědý hlinitý 
písek; zrnitost jemná až střední; v zásypu drobné kameny.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
69 g; zlomek zdobené výdutě, 5 g (inv. č. P243654-60); 
malta, 410 g (inv. č. P243661); neinventované drobné 
keramické střepy, 18 ks, 69 g; zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 271; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 270 × 88 × 49 cm; orientace SZ–JV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické kamen-
né obložení dna hrobové jámy; použit byl lomový ká-
men; 6 větších kamenů leželo podél stěny po pravé 
straně kostry (od ramene po koleno); kámen v nohách, 
naplocho položený v prostoru mezi chodidly; celkem 
bylo identifikováno 10 kamenů; váha 12 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P243662): kon. 253; orien-
tace SZ–JV; muž; věk: Young Adult  (20–35 let); výška 
165 cm; dospělý jedinec H 110 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; kostra 

byla částečně dislokovaná, a to zejména v oblasti hrud-
ního koše; lebka ležela na levém boku; v oblasti krč-
ního úseku páteře rostl kořen, který částečně ovlivnil 
polohu krčních obratlů. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v prostoru mezi stěnou výkopu a levou 
horní končetinou – zlomky dětských lebek, vně levého 
femuru – dětský femur a další drobné dětské kosti, 
vně pravé dolní končetiny – roztroušeny kůstky z dět-
ské kostry – fragmenty dětských kostí byly označeny 
jako hrob H 115; podél delší SV stěny rostl mohutný 
kořen kaštanu.

H 111 (tab. 43, 93)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-37, B66-36, B65-36, B65-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,6 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 261; kostra 262; výkop 279.
Stratigrafický vztah: JV delší stěna mělčího dětského 
hrobu 120 byla porušena výkopem hlubšího hrobu 111.
Zásyp: kon. 261; středně ulehlý, šedožlutý hlinitý písek; 
jemné až střední zrnitosti; výkop hrobu protínal vrstvu 
usazeného říčního štěrku; v zásypu se objevovaly malé 
čočky žlutého písku.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 51 g 
(inv. č. P243663-665); neinventované střepy, 3 ks, 16 g.
Hrobová jáma: kon. 279; tvar půdorysu obdélníkový; 
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Obr. 204: Plán H 110 s nejbližším okolím.
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rozměry 226 × 90 × 65 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243666): kon. 262; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Old Adult (50+); výška 156 cm; 
dospělý jedinec H 111 byl pohřbený na zádech s na-
taženými horními a dolními končetinami; ruce byly 
položeny podél těla (část kostí pravé ruky se nacházela 
na proximálním konci pravého femuru); kostra je mi-
nimálně dislokovaná, a to spíše v oblasti dolní čelisti; 
lebka ležela na levém boku. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: velká hrobová jáma pro gracilního jedince.

H 112 (tab. 43, 92, 94)
Rok výzkumu: 2010, 2011
Čtverec: B66-36, B67-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,7 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 472; kostra 557; výkop 562.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu 112 porušil delší JZ 
stěnu hrobové jámy 109; výkop H 112 částečně poničil 
kostru H 109 (kon. 257) v prostoru pravého předloktí, 
pánve, stehenních kostí, pravého bérce a hlezna.
Zásyp: kon. 472; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; pí-
sek střední; v horních úrovních zásypu byly evidovány 
skvrnky tmavé hlíny.

Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 49 g 
(inv. č. P245442-5); zvířecí kosti, 3 ks, 15 g (inv. č. P245446); 
neinventované drobné střepy, 10 ks, 57 g.
Hrobová jáma: kon. 557; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 212 × 81 × 37 cm (hloubka od současného povrchu 
82 cm); orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny 
kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245447): kon. 557; orientace 
JZ–SV;  muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 172 cm; 
dospělý jedinec H 112 byl pohřbený na zádech s nataže-
nými horními a dolními končetinami; kostra pravé ruky 
směřovala do oblasti pánve, kdežto levá kostra ruky byla 
umístěna vedle pánve; lebka byla uložena na zátylku 
a s dolní čelistí není v pevné anatomické asociaci; lebka 
byla uložena na trojúhelníkovitém kameni. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma prorostlá malými i většími 
kořeny stromů; dno výkopu se nacházelo na vrstvě pís-
ku prostoupeného říčním štěrkem. 

H 113 (tab. 44, 94)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,7 m od středu rotundy, na V přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 240; kostra 256; výkop 294.Obr. 205: Plán H 111 s nejbližším okolím.
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Obr. 206: Plán H 112 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: do zásypu hrobu 113 byl zahlou-
ben pohřeb dítěte z hrobu 104, v místě J rohu hrobové 
jámy H 113; J roh hrobové jámy H 107 mírně narušoval 
výkop hrobové jámy H 113 – stěny hrobových jam se 
dotýkaly.
Zásyp: kon. 240; charakter sedimentu nesledován.  
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 12 g; 
zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 13 g; zlomky okrajů, 
3 ks, 15 g (inv. č. P243668-73); 10 ks drobných neinven-
tovaných střepů, 44 g; v hloubce 5 cm, ve vzdálenosti 
34 cm od kratší Z stěny výkopu a 18 cm od delší J stěny 
byl nalezen velký kámen (14x6x4 cm).
Hrobová jáma: kon. 294; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 142 × 63 × 45 cm; orientace JZZ–SVV; profil 
příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé přímé; profil po-
délný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243674): kon. 256; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 113 byl pohřbený na zádech v natažené po-
loze; kostra byla narušená a dislokovaná, a to zejména 
v oblasti kostry hrudníku, základní vztahy poloh dol-
ních a horních končetin lze ale odhadnout. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma se na začištěném podloží rý-
sovala v délce 154 cm, po odebrání 12 cm výplně se 
na JZ straně zkrátila o 12 cm; podél kratší JZZ stěny 
vedl stupeň – zřejmě vytvořen uměle.

H 114 (tab. 13, 64:3-4, 70:9-10, 94, 95)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,3 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 248; kostra 258; stavební 
konstrukce 260; výkop 259.
Stratigrafický vztah: SZ roh výkopu H 114 porušoval 
JV delší stěnu hrobu 150.
Zásyp: kon. 248; středně ulehlý, tmavě hnědý hlinitý 
písek; zrnitost jemná až střední; v zásypu byly evidová-
ny skvrnky písku; v hloubce cca 36–37 cm od začištěné-
ho podloží se na příčném profilu hrobové jámy objevi-
ly lidské femury; pravý femur 22 cm od stěny výkopu, 
levý femur 37 cm od stěny výkopu.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
33 g; zlomek zdobené výdutě, 11 g (inv. č. P243675-7); 
zvířecí kosti, 2 ks, 5 g (inv. č. P243678); vzorek uhlíků 
(inv. č. P243679); neinventované drobné keramické stře-
py, 3 ks, 17 g.
Hrobová jáma: kon. 259; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 190 × 94 × 45 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché; v JZ části hrobové jámy bylo dno 
přebráno o cca 15 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 260; negativ 
po podložení těla nebožtíka; stopy po tzv. márách; 
zhruba 19 cm od SV kratší stěny výkopu (v nohách) byl 

Obr. 208: Plán H 114 s nejbližším okolím.
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Obr. 207: Plán H 113 s nejbližším okolím.
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na dně evidován žlabovitý obrys; výplň: žlutošedý pí-
sek; rozměry: 80 × 22 × 7 cm; „žlábek“ u hlavy byl zřejmě 
odtěžen. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P243682): kon. 258; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk Infans II (7–14 let); nedospělý 
jedinec H114 sestává pouze z fragmentů středů diafýz 
dlouhých kostí dolní končetiny; z nich lze usoudit, že 
byl pohřbený v oblasti dolních končetin v natažené po-
loze, ale ostatní vztahy nelze bezpečně odhadnout. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
distálního konce pravého femuru a vně dekompono-
vaného pravého kolenního kloubu – dva železné nože, 
původně uložené v jedné dřevěné pochvě (1, 2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243680: železný nůž s trnem 
a krevní rýhou plátovanou měděným plechem; tvar 
průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu 
rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k hro-
tu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zkosené; rozmě-
ry: délka 13,7 cm; délka čepele 10,8 cm; šířka čepele 
1,2 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 2,9 cm.
2. Inventární číslo P243681: železný nůž s trnem 
a krevní rýhou plátovanou měděným plechem; tvar 
průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu 
rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k hro-
tu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zkosené; rozmě-
ry: délka 12,4 cm; délka čepele 10,6 cm; šířka čepele 
1,2 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 1,8 cm.
Poznámka: výkop hrobu protínal vrstvu usazeného říč-
ního štěrku.

H 115 (tab. 56, 95)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34, B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: kostra 255.
Stratigrafický vztah: do výplně hrobu 110 se propa-
daly dětské kosti (zejména podél SV delší stěny) – H 
110 porušil dětský hrob/dětské hroby nebo byly dětské 
ostatky uloženy do zásypu H 110 dodatečně; fragmen-
ty dětského skeletu byly označeny jako H 115.
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec: kon. 255; orientace nezjištěna; dítě; 
věk: Infans Ib (1–7 let); kostra nedospělého jedince; 
kosti H 115 byly nalezeny v prostoru mezi stěnou výko-
pu H 110 a levou horní končetinou dospělého jedince 
z H 110; vzhledem ke špatné zachovalosti a dislokaci 
nelze původní polohu odhadnout.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: H 115 jako dodatečný pohřeb do výplně 
hrobu H 110?

H 116 (tab. 14, 66:8, 95)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,1 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z, blíže 
k JZ ose. 
Čísla kontextů: uloženina 263; kostra 264; výkop 287.
Stratigrafický vztah: horní hrana výkopu H 116 v úrov-
ni začištěného podloží narušovala v J rohu výkop hro-
bu 185 – patrně se však jedná o umělé/recentní zvět-
šení hrobové jámy H 116 archeologickým výzkumem; 
původně zřejmě hroby nesuperponovaly. 
Zásyp: kon. 263; středně ulehlý, tmavý šedožlutý hlini-
tý písek; zrnitost jemná až střední; dno hrobové jámy 
tvořil sedimentovaný říční štěrk.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 5 g 
(inv. č. P243684); zvířecí kost, 15 g (inv. č. P243685); 
neinventovaný drobný střep, 4 g.
Hrobová jáma: kon. 287; tvar půdorysu nepravidel-
ný obdélníkový; rozměry 107 × 43–52 × 30 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: nesledováno; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché; na začištěném podloží se 
hrobová jáma jevila delší a širší, 179 × 80 cm; po ode-
brání 11 cm výplně se na SV straně výkop zkrátil a zú-
žil; po odebrání 23 cm se výkop zúžil a zkrátil i na JZ 
straně.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
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Obr. 209: Plán H 115 s nejbližším okolím.
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Pohřbený jedinec (inv. č. P243688): kon. 264; orientace 
JZ–SV? (podle orientace hrobové jámy a umístění lebky 
v JZ části jámy); dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 116 sestává z dislokovaných kostí, ze kterých 
nelze bezpečně usuzovat na původní polohu pohřbení; 
část kostry ležela již ve výplni hrobové jámy (např. žebra).  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ve vý-
plni, cca 5 cm nad úrovní lebky, u delší SZ stěny, mezi 
dislokovanou mandibulou a dlouhou kostí – železný 
nůž (1); otisky organické hmoty v korozních produktech 
odpadlých z nože (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243686: železný nůž s trnem, po-
škozený korozí; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet 
rovný; hřbet k hrotu obloukovitě zahnutý; hřbet k trnu 
zkosený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; 
ostří k trnu zkosené; rozměry: délka 7,1 cm; délka čepele 
4,8 cm; šířka čepele 0,9 cm; tloušťka čepele 0,2 cm; délka 
trnu 2,3 cm. 
2. Inventární číslo P243687: otisky organické hmoty 
v korozních produktech odpadlých z nože; nekresleno.
Poznámka: středem hrobové jámy rostl kořen kaštanu; 
totální dislokace kostí mohla být způsobena buď bio-
turbací, nebo mladším zásahem do terénu.

H 117 (tab. 14, 57:21-22, 65:1, 95, 96)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-36, B65-35, B 66-35, B65-35

Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,8 m od středu rotundy, na JZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 277; kostra 278; stavební 
konstrukce 281; výkop 298.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu 117 porušil kratší JZ 
stěnu hrobové jámy hrobu 151; delší JV stěna hrobu 
117 se zařezávala do severního konce sídlištního ob-
jektu 139.
Zásyp: kon. 277; středně ulehlá, tmavě černá písčitá 
hlína; písek jemný, střední; v zásypu se nacházely drob-
né kameny.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 7 ks, 
119 g; zlomek zdobené výdutě, 22 g; zlomky okrajů, 
2 ks, 80 g; zlomky den, 2 ks, 99 g (inv. č. P243689-99); 
zvířecí kosti, 16 ks, 46 g (inv. č. P243700); malta, 730 g 
(inv. č. P243701); vzorek uhlíků (inv. č. P243702); 32 
drobných neinventovaných keramických střepů, 147 g.
Hrobová jáma: kon. 298; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 211 × 84 × 43 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledová-
no; dno ploché; v SV části dna výkopu se rýsoval další 
tmavý obrys (zásyp H 151 – zkoumáno v roce 2011).
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 281; symbo-
lické kamenné obložení dna hrobové jámy; použitý 
byl lomový kámen; dva svisle postavené kameny se na-
cházely po obou stranách kostry – v úrovni femurů; 
jeden menší kámen ležel v SZ rohu výkopu; rozměry: 
kámen u pravého femuru 13 × 22 × 8 cm, u levého femu-
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Obr. 211: Plán H 117 s nejbližším okolím.
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Obr. 210: Plán H 116 s nejbližším okolím.
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ru 13x19x8 cm; kámen u hlavy v SZ rohu 9 × 10 × 5 cm; 
váha celkem 5 kg; vzájemná vzdálenost kamenů podél 
femurů: 66 cm vnější hrana, 52 cm vnitřní hrana.
Pohřbený jedinec (inv. č. P243706): kon. 278; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
144 cm; dospělý jedinec H 117 byl pohřbený na zádech 
v natažené poloze s horními a dolními končetinami; 
kostra rukou byla uložena podél pánve; kostra byla 
částečně dislokovaná v horní části trupu a dislokace 
postihla i lebku a první krční obratle, které jsou výraz-
ně posunuty od své původní anatomické polohy; lebka 
ležela na pravém boku. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: mezi 
levým radiem a pánevní kostí – železný nůž (1); při 
proplavování výplně hrobové jámy z úrovně kostry na-
lezeny – dvě drobné záušnice s očkem (2, 3), pravděpo-
dobně se původně nacházely u lebky.
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243705: železný nůž s trnem, celý; 
tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří esovitě pro-
hnuté; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu 
zkosené; rozměry: délka 9,2 cm; délka čepele 6,4 cm; 
šířka čepele 1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 
2,4 cm. 
2. Inventární číslo P243703: stříbrná záušnice s oč-
kem; je rozlomena na dvě části; očko je svinuto z rozte-
paného konce drátku; tvar průřezu drátku kulatý; typ 
náušnice 7:5 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 
1,49 cm; max. šířka 1,39 cm; průměr drátu 0,1 cm; šířka 
očka 0,18 cm; vnější průměr očka 0,26 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-
-XRF) proběhla analýza artefaktu; záušnice je tvořena 
z 82,35 % základními kovy a z 17,65 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
3,02 %, Ag – 86,72 %, Sn – 8,22 %, Au – 0,9 %, Hg – 
0 %, Pb – 0,36 %, Fe – 0,49 %, Zn – 0,28 %.
3. Inventární číslo P243704: stříbrná záušnice s oč-
kem; celá; očko je svinuto z roztepaného konce drát-
ku; tvar průřezu drátku kulatý; typ náušnice 7:5 (podle 
Dostál 1966); rozměry: max. délka 1,47 cm; max. šířka 
1,25 cm; průměr drátu 0,09 cm; šířka očka 0,18 cm; 
vnější průměr očka 0,27 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; záušnice je tvořena ze 
37,58 % základními kovy a z 62,42 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
91,56 %, Ag – 2,78 %, Sn – 1,75 %, Au – 1,81 %, Hg 
– 0,33 %, Pb – 1,03 %, Fe – 0,47 %, Zn – 0,27 %.
Poznámka: –

H 118 (tab. 44, 96)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B65-33, B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,6 m od středu rotundy, na S přesně. 

Čísla kontextů: uloženina 268; kostra 269; výkop 288.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 268; středně ulehlá, tmavě hnědá písčitá 
hlína; písek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 5 g; 
zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 13 g; zlomek okra-
je, 16 g (inv. č. P243707-10); mazanice, 2 ks, 62 g 
(inv. č. P243711); malta, 7 g (inv. č. P243712); 3 nein-
ventované drobné střepy, 14 g.
Hrobová jáma: kon. 288; tvar půdorysu nepravi-
delný lichoběžníkový sbíhající se k nohám; rozměry 
116 × 24/42 × 34 cm; orientace JZZ–SVV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kamenný překryv; 
v místě, kde byl v roce 2009 identifikován zásyp H 118, 
byla v roce 2008 dokumentována kamenná kumulace 
obdélníkového tvaru, s plochých kamenů poskládá-
ných naplocho na sebe, zasahující do profilu nezkou-
mané části, označena jako F 9; počet kamenů 52; váha 
54 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P243713): kon. 269; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 118 byl pohřbený na zádech s nataženými 
horními a dolními končetinami; polohu rukou nelze 
spolehlivě odhadnout, protože oblast pánve nebyla in 
situ zachovaná a kosti horních končetin byly částečně 
dislokované. 
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Obr. 212: Plán H 118 s nejbližším okolím.
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Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma se na úrovni začištěného 
podloží jevila jako ovál o rozměrech 124 × 140 cm; 
po odebrání 15 cm se obrys i rozměry změnily; stupně 
kolem stěn hrobové jámy jsou výsledkem upřesňování 
tvaru výkopu.

H 119 (tab. 15, 57:11, 96, 97)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,7 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 283; kostra 284; výkop 300.
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: kon. 283; středně ulehlý, středně hnědožlutý 
hlinitý písek; zrnitost písku jemná až střední; zásyp ob-
sahoval kamenné drobky, skvrnky tmavé písčité hlíny 
(stopy po kořenech).
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 22 g 
(inv. č. P243714-6); zvířecí kosti, 7 ks, 18 g (inv. č. P243717), 
neinventované drobné střepy, 3 ks, 14 g.
Hrobová jáma: kon. 300; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 148 × 58 × 41 cm; orientace JZ–
SV; profil příčný: nesledováno; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243719): kon. 284; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 119 byl pohřbený na zádech s nataženými 
dolními končetinami a pravděpodobně i horními kon-
četinami (na to lze ale usuzovat jen podle zachovalých 
proximálních částí pažních kostí); oblast trupu v rozsa-
hu části hrudních a všech lumbálních obratlů je naru-
šena a chybí (dekompozice?); lebka ležela na basi lební. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
na levé straně lebky, pod spánkem, na dně hrobové 
jámy – náušnice s oboustranným hrozníčkem z pozla-
ceného bronzu (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243718: náušnice s oboustranným 
hrozníčkem z pozlaceného bronzu; litá, případně po-
vrch slitý zlatem; hladký oblouk je členěn dvěma uzlíč-
ky z řady granulek mezi dvěma hladkými dráty; tvar 
průřezu drátku hraněný; dvoustranný hrozníček je 
ve spodní části horizontálně členěn do pěti úrovní (tři 
úrovně tvoří granulky ohraničené hladkými drátky), 
v horní části do čtyř úrovní (dvě úrovně tvoří granulky 
ohraničené hladkými drátky); hrozníček je dole i naho-
ře ukončen větším zrnem; typ náušnice 8:10 nebo 8:14 
(podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 1,68 cm; max. 
šířka 1,34 cm; průměr oblouku 1,22 cm; délka závěsku 
0,96 cm; průměr drátu 0,09 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvořena 
ze 47,3 % základními kovy a z 52,7 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 

85,23 %, Ag – 0,53 %, Sn – 1,6 %, Au – 9,47 %, Hg – 
1,35 %, Pb – 0,99 %, Fe – 0,56 %, Zn – 0,28 %.
Poznámka: hrobová jáma se v úrovni začištěného pod-
loží jevila delší (210 × 58 cm), po odebrání 11 cm se 
zkrátila na 148 cm (cca na JZ o 42 cm, na SV o 22 cm).

H 120 (tab. 15, 58:13-14, 65:10, 69:4, 97)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B66-37, B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,6 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 285; kostra 286; výkop 299.
Stratigrafický vztah: JV delší stěna dětského hrobu 
120 byla porušena výkopem hlubšího hrobu 111.
Zásyp: kon. 285; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek jemný, střední; v zásypu evidovány kamen-
né drobky.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 10 g (inv. č. P243720); 
drobné neinventované keramické střepy, 2 ks, 9 g.
Hrobová jáma: kon. 299; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 148 × 80 × 20 cm; orientace JZ–
SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P243724): kon. 286; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedi-
nec H 120 byl pohřbený na zádech v natažené poloze, 
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Obr. 213: Plán H 119 s nejbližším okolím.
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čemuž nasvědčují natažené dolní končetiny; podstatná 
část kostry chybí a další souvislosti je obtížné odhad-
nout. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
po pravé straně lebky, blízko mandibuly, pod pravým 
gonionem – měděný pozlacený gombík (1); po levé 
straně lebky, u levého oblouku mandibuly – fragmenty 
měděného pozlaceného gombíku (2); podél levého fe-
muru, z vnější strany – železný nůž (3).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243721: deformovaný párový mě-
děný pozlacený gombík s ouškem; ouško je připojeno 
ke korpusu gombíku přes kroužek z hladkého drátu; 
výzdoba: rytí/lisování, puncování, povrch koule je 
rozdělen do trojúhelníkových polí dvojitou linií, ve vr-
cholech trojúhelníků jsou umístěna očka, samostatné 
očko zdobí spodní část gombíku; pozadí ornamentu je 
puncováno; uvnitř gombíku je kulička s funkcí chras-
títka/rolničky; rozměry: max. délka 2,1 cm; max. šíř-
ka 1,42 cm; šířka ouška 0,14 cm; vnější průměr ouška 
0,67 cm; deformace: promáčklé stěny se dvou stran; 
na povrchu gombíku se nachází nezřetelné stopy 
po textilní struktuře, bližší určení není možné Z (po-
drobněji Březinová – Přichystalová 2014, 164).  
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; gombík je tvořen z 55,6 % 
základními kovy a ze 44,4 % ostatními prvky. Poměr 

mezi základními kovy je následující: Cu – 70,62 %, Ag 
– 2,59 %, Sn – 1,94 %, Au – 15,4 %, Hg – 5,58 %, Pb – 
3,02 %, Fe – 0,75 %, Zn – 0,09 %.
2. Inventární číslo P243722: fragmentárně dochovaný 
párový měděný pozlacený gombík s ouškem; ouško je 
připojeno ke korpusu gombíku přes kroužek z hlad-
kého drátu; výzdoba: rytí/lisování, puncování, povrch 
koule je rozdělen do trojúhelníkových polí dvojitou 
linií, ve vrcholech trojúhelníků jsou umístěna očka, 
samostatné očko zdobí spodní část gombíku; pozadí 
ornamentu je puncováno; zachována kulička (průměr 
0,3 cm), původně umístěna uvnitř gombíku s funkcí 
chrastítka/rolničky; gombík je velmi poškozen – není 
možné měření.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; gombík je tvořen z 68,81 % 
základními kovy a z 31,19 % ostatními prvky. Poměr 
mezi základními kovy je následující: Cu – 74,14 %, 
Ag – 8,32 %, Sn – 2,77 %, Au – 9,78 %, Hg – 3,43 %, 
Pb – 1,28 %, Fe – 0,2 %, Zn – 0,08 %. Na jiném mís-
tě povrchu gombíku byly naměřeny tyto hodnoty: zá-
kladní kovy 73,29 % a ostatními prvky 26,71 %. Poměr 
mezi základními kovy je následující: Cu – 5,76 %, Ag 
– 84,2 %, Sn – 7,97 %, Au – 0,43 %, Hg – 0,02 %, Pb – 
1,07 %, Fe – 0,26 %, Zn – 0,3 %.
3. Inventární číslo P243723: železný nůž s trnem, zlo-
mek; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; ostří rovné; os-
tří k hrotu obloukovitě zvednuté; rozměry: dochovaná 
délka 8,3 cm; délka čepele 7,5 cm; šířka čepele 1,1 cm; 
tloušťka čepele 0,3 cm; na dvou malých fragmentech 
odloučených z nože – textilní struktura plátnové vazby, 
na jejímž povrchu jsou patrny stopy po geometrickém 
vzoru (kosočtverec?); vzorující nitě mají zákrut Z a sílu 
0,3–0,4 mm.
Poznámka: –

H 121 (tab. 16, 58:8, 10, tab. 97)
Rok výzkumu: 2010
Čtverec: B63-37
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,3 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 295; kostra 296; výkop 297.
Stratigrafický vztah: je možné, že sklad kostí H 121 je 
pozůstatkem jedince H 57 po narušení staršího hrobu 
57 mladším hrobem 52; sklad kostí byl umístěn v těsné 
blízkosti delší SZ stěny hrobové jámy H 52.
Zásyp: kon. 295; středně ulehlý, středně šedožlutý 
hlinitý písek; zrnitost písku jemná; uloženina v plo-
še po začištění podloží měla tvar segmentu kruhu 
(111 × 30 cm).
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: kon. 297; tvar půdorysu nepravidelný 
oválný; rozměry 113 × 32 × 14 cm; orientace JZ–SV; pro-
fil příčný: nesledováno; profil podélný: nesledováno; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Obr. 214: Plán H 120 s nejbližším okolím.
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Pohřbený jedinec (inv. č. P243726): kon. 296; orienta-
ce nezjištěna; dítě; věk: Infans II (7–14 let); nedospělý 
jedinec H 121 sestává ze skupiny dislokovaných kostí, 
které byly pravděpodobně sekundárně přemístěny; pů-
vodní polohu uložení jedince nelze spolehlivě odhad-
nout; v JZ polovině výkopu byly uloženy (v posloup-
nosti shora dolů): lebka, mandibula, obratle a žebra, 
dlouhé kosti horních končetin; v SV polovině výkopu 
byly uloženy kosti dolních končetin.  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na pra-
vé straně lebky – zlomek oblouku jednoduché bronzové 
náušnice (1); pod žebrem umístěným za lebkou – slepe-
nec minimálně 6 jednoduchých bronzových náušnic (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P243725/1: zlomek oblouku bron-
zové náušnice s uzlíčkem; tvar průřezu drátku kulatý.
2. Inventární číslo P243725/2: slepenec minimálně 6 
bronzových náušnic; jednoduché kroužkové náušnice 
s uzlíčky; tvar průřezu drátku kulatý; typ náušnice 7:3 
(podle Dostál 1966); rozpoznatelné rozměry: náušnice 
1: délka/průměr 2,1 cm, šířka 1,5 cm, tloušťka drátu 
0,2 cm; náušnice 2: délka 1,7 cm, šířka 1,2 cm, tloušť-
ka drátu 0,18 cm; náušnice 3: délka 2 cm, šířka 1,5 cm, 
tloušťka drátu 0,2 cm. 
Poznámka: výplň kolem skladu kostí se projevila až 
po dvou letech, kdy byl tento prostor skryt na písčité 
podloží.

H 122 (tab. 16, 57:20, 98)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12,9 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 312; kostra 326; výkop 330.
Stratigrafický vztah: SV roh hrobové jámy H 122 poru-
šil SZ konec žlabovitého objektu Z03 (možná pozůsta-
tek po původním ohrazení pohřebního areálu).
Zásyp: kon. 312; středně ulehlá, tmavě hnědá písčitá 
hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
56 g; nezdobená výduť, 11 g (inv. č. P245448-52); zví-
řecí kosti, 61 ks, 49 g (inv. č. P245453); mazanice, 17 g 
(inv. č. P245454); neinventované zlomky střepů, 10 ks, 32 g.
Hrobová jáma: kon. 330; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 148 × 60 × 25 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245455): kon. 326; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans II (7–14 let); nedospělý 
jedinec H 122 byl pohřbený na zádech s nataženými 
dolními končetinami a pravděpodobně i horními kon-
četinami; kostra byla prostorově dislokovaná, a to ze-
jména v oblasti kostry hrudního koše; část kostry v ob-
lasti hrudníku chybí. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
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Obr. 216: Plán H 122 s nejbližším okolím.
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Obr. 215: Plán H 121 s nejbližším okolím.
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přesnou polohu nelze stanovit, artefakt nalezen doda-
tečně při drcení vzorků na fosfátové analýzy, odebra-
ných ze dna hrobové jámy – stříbrná záušnice s S-za-
končením (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo 245455a: stříbrná záušnice s S-zakon-
čením; esovitá klička je vytvořená z roztepaného drátku; 
tvar průřezu drátku kulatý; typ náušnice 7:7 (podle Dostál 
1966); rozměry: max. délka 1,78 cm; max. šířka 1,66 cm; 
průměr oblouku 1,66 cm; průměr drátu 0,12 cm; šířka 
kličky 0,14 cm; vnější průměr kličky 0,26 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; záušnice je tvořena 
z 80,28 % základními kovy a z 19,72 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
5,27 %, Ag – 84,11 %, Sn – 8,33 %, Au – 1,56 %, Hg 
– 0 %, Pb – 0,39 %, Fe – 0,22 %, Zn – 0,12 %.
Poznámka: podél JZ kratší stěny a podél SZ delší stěny 
(od lebky po pánev) – stupeň; vznikl zřejmě uměle při 
výzkumu tvaru hrobové jámy; střed hrobové jámy byl 
prorostlý mohutným kořenem kaštanu.

H 123 (tab. 56, 98)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B67-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,8 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 309; kostra 310.

Stratigrafický vztah: část fragmentů kostry jedince H 
123 překrývala zásyp objektu 161. 
Zásyp: kon. 309; ulehlá, šedá písčitá hlína.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 4 g; zlo-
mek zdobené výdutě, 5 g (inv. č. P245472-3); provrtaná 
kost (inv. č. P245474); zlomky zvířecích kostí.
Hrobová jáma: nezachycena; hrob se nezahluboval 
do podloží; nekontextováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245475): kon. 310; orientace 
nezjištěna (snad SZ–JV, podle podélné osy nálezu a po-
dle umístění fragmentů lebky vůči ostatním zbytkům 
skeletu); dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý jedinec 
H 123 sestává ze skupiny dislokovaných kostí, kde není 
možné odhadnout původní polohu pohřbeného těla. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 124 (tab. 44, 98)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,5 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 315; kostra 319; stavební 
konstrukce 317; výkop 489.
Stratigrafický vztah: hrob 124 byl částečně zničen re-
centním základovým žlabem; SV kratší stěna H 124 po-
rušila J roh hrobové jámy H 158.
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Obr. 217: Plán H 123 s nejbližším okolím.
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Obr. 218: Plán H 124 s nejbližším okolím.
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Zásyp: kon. 315; ulehlá, tmavě šedá písčitá hlína; písek 
střední.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 6 g 
(inv. č. P245476); neinventované drobné keramické 
střepy, 2 ks, 11 g.
Hrobová jáma: kon. 489; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 156 × 70 × 29 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: nesledováno, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické kamen-
né obložení hrobové jámy; použit byl lomový kámen 
a žernov; zachováno obložení u kratších stěn – tři 
kameny u kratší JZ stěny (původně za hlavou, 2 větší 
po stranách, 1 menší ve středu stěny); jeden velký ká-
men ve V rohu hrobové jámy; 2 malé kameny u kratší 
SV stěny (proti chodidlům); rozměry: velký trojúhelní-
kový kámen (zlomek žernovu) u JZ stěny 22 × 21 × 4 cm; 
velký kámen u JZ stěny 16 × 27 × 10 cm; kámen ve V rohu 
hrobu 17 × 26 × 14 cm; váha celkem 20,5 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245477): kon. 319; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 124 sestává pouze z nekompletně zachované 
pravé a levé dolní končetiny; z polohy těchto částí lze 
usuzovat, že by mohl být pohřbený na zádech s nataže-
nými dolními končetinami; horní polovina skeletu byla 
zničena výkopem recentního žlabu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: SV část hrobu H 124 byla zčásti překryta 
kamennou kumulací F 41; existence kamenného pře-
kryvu hrobové jámy je s otazníkem; F 41 zčásti překrý-
val i JZ část hrobu 158, šlo patrně o zbytky destrukce 
zdiva kostela; F 41: počet kamenů 150; váha 63 kg.

H 125 (tab. 17, 63:6, 98)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,5 m od středu rotundy, na Z přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 311; kostra 335; výkop 371.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 311; středně ulehlý, středně hnědožlutý hli-
nitý písek; zrnitost písku jemná.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
145 g; zlomek okraje, 16 g; velký zlomek dna – nalezený 
na úrovni dna u pravého chodidla (inv. č. P245478-85); 
zvířecí kosti, 10 ks, 6 g (inv. č. P245486); vzorek uhlíků 
(inv. č. P245487).
Hrobová jáma: kon. 371; tvar půdorysu nepravidelný 
oválný; rozměry 223 x 76 x 40 cm; orientace JZ–SV; pro-
fil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podél-
ný: nesledováno; dno ploché; SV kratší hrobu stěna 
nemohla být zdokumentována, byla zčásti odtěžena ar-
cheologickým výzkumem; výkop se zahluboval do štěr-
kopískového sedimentu.
Úprava hrobové jámy / schránka: negativ po zetle-
lé schránce; obrys chránky se vyrýsoval po odebrání 

25 cm sedimentu; výplň negativu nebyla kontextována; 
tvar obrysu – obdélníkový se zaoblenými rohy; rozmě-
ry v ploše 208 x 43 cm; max. zachycená výška negativu 
na profilu 13 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245488): kon. 335; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Juvenis (14–19/20 let); nedo-
spělý jedinec H 125 byl pohřbený na zádech; horní 
a dolní končetiny byly natažené, ruce byly umístěny 
v oblasti pánve; dolní čelist byla částečně dislokovaná 
z původní anatomické polohy, ale zachovala si kloub-
ní spojení. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: při 
mytí antropologického kosterního materiálu z H 125 
objevena – zdobená parohová schránka (1); na základě 
dokumentace prováděné při vybírání kostry byla zjiště-
na původní poloha, a to vnější strana levého předloktí.
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P246772: zdobená parohová schrán-
ka – trubičkovitá, s různými průměry obou konců; tvar 
trubičky – kónický, mírně prohnutý; pod okraji obou 
konců otvory pro upevnění dna či vršku; otvor u men-
šího průměru (zachován pouze 1): 0,7 × 0,5 cm; otvory 
u většího průměru jsou 4 naproti sobě; jejich průměr 
0,2 cm; výzdoba: rytí kružidlovým nástrojem; výzdobný 
motiv: kruh s centrálním bodem; zdobený celý povrch 
schránky; rozměry: max. délka 10,6 cm; průměr vněj-
ší/vnitřní většího konce schránky 3,6/2,8 cm; průměr 
vnější/vnitřní menšího konce 3,1/2,4 cm; tloušťka stě-
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Obr. 219: Plán H 125 s nejbližším okolím.
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ny schránky 0,3 cm; průměr výzdobného motivu – ry-
tého kruhu 0,25 cm.
Poznámka: –

H 126 (tab. 44, 99)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B63-34, B63-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,5 m od středu rotundy, ve výseči SV–V. 
Čísla kontextů: uloženina 314, 316, 346, 347; kostra 
334; stavební konstrukce: 333; výkop 355, 356, 345.
Stratigrafický vztah: mělčí výkop hrobu 110 narušil 
svojí SV delší stěnou vrchní část zásypu hlubšího hrobu 
126 u jeho kratší JZ stěny. 
Zásyp: kon. 314 – zásyp hrobové jámy; středně ulehlá, 
středně hnědošedá písčitá hlína; kon. 316 – výplň nega-
tivu schránky pro tělo; ulehlý, tmavě šedý hlinitý písek; 
zrnitost písku střední. 
Nálezy ze zásypu: kon. 314 – zlomky nezdobených 
výdutí, 3 ks, 39 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 
36 g (inv. č. P245489-96); zvířecí kosti, 28 ks, 54 g 
(inv. č. P245490); rybí kosti (inv. č. P245491); mazani-
ce, 5 ks, 18 g (inv. č. P245492); neinventované drobné 
keramické střepy, 15 ks, 49 g.
Hrobová jáma: kon. 345; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 178 × 80 × 56 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 333 – symbo-
lické kamenné obložení hrobové jámy; pouze u JV del-
ší stěny hrobové jámy; 1 kámen ve svislé poloze u lebky 
(lichoběžníkový, 17 × 10 × 5cm), 1 kámen v šikmé poloze 
u pravého bérce (14 × 11 × 4 cm); vzdálenost mezi ka-
meny 82 cm; kameny byly patrně uloženy v prostoru 
mezi stěnou hrobové jámy a dřevěnou schránkou pro 
tělo; celková váha 4 kg; kon. 346, 347, 355, 356 – dře-
věné podložení schránky; po začištění dna hrobové 
jámy se objevila v místě u hlavy a v nohách žlabovitá 
probarvení; žlab v místě krční páteře: negativ vyplněn 
ulehlým, středně šedým hlinitým pískem (kon. 346); 
rozměry (kon. 355): 65 × 13 × 2 cm; žlab v místě bérce: 
negativ vyplněn ulehlým, středně šedým hlinitým pís-
kem (kon. 347); rozměry (kon. 356): 66 × 14 × 2 cm; kon. 
316 – negativ schránky pro tělo – zhruba v hloubce 
40 cm od podloží se kolem skeletu objevil tmavý obrys 
tvaru nepravidelného obdélníku; rozměry 134 × 53 cm; 
zda se skutečně jednalo o negativ po zetlelé dřevěné 
schráně, není zcela jasné.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245493): kon. 334; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans II (7-14); nedospělý je-
dinec H 126 byl pohřbený na zádech s nataženými 
horními a dolními končetinami; kostra ruky na obou 
stranách byla odkryta vedle pánve; kostra je částeč-
ně dislokovaná, a to zejména v oblasti lebky a horní 
části trupu, celkově jsou ale anatomické souvislosti 
dobře patrné. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 127 (tab. 45, 99)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,1 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 313; kostra 318; výkop 322.
Stratigrafický vztah: delší J stěny hrobové jámy se ne-
patrně dotýkal recentní základový žlab.
Zásyp: kon. 313; kyprý, hnědošedý hlinitý písek; zrni-
tost písku střední.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 7 g; zlomek okraje, 
29 g (inv. č. P245494-5); zvířecí kost, 13 g (inv. č. P245496).
Hrobová jáma: kon. 322; tvar půdorysu oválný; rozměry 
80 × 54 × 10 cm; orientace Z–V; profil příčný: neckovitý, stě-
ny šikmé přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245497): kon. 318; orien-
tace Z–V? (podle podélné osy výkopu a uložení frag-
mentů lebky v jámě); dítě, věk: Infans Ia (0–1 rok); 
nedospělý jedinec H 127 sestává z nekompletně zacho-
vaných částí kostry, u kterých nelze bezpečně odhad-
nout původní polohu pohřbení; ke kostře zřejmě patří 
i izolované kosti: IK č. 61, 62, 63, 64.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: H 127 byl u západní kratší stěny okrajově Obr. 220: Plán H 126 s nejbližším okolím.
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zasažen kamennou kumulací F 46 – možný pozůstatek 
kamenného překryvu hrobové jámy; F 46: 90 x 90 cm, 
orientace JV–SZ, počet kamenů 42, váha kamenů 31,5 
kg, mezi kameny zlomek žernovu.

H 128 (tab. 45, 99, 100)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B67-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,8 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 325; kostra 376; výkop 399.
Stratigrafický vztah: SZ delší stěna hrobové jámy H 
128 se dotýkala JV delší stěny hrobové jámy H 129.
Zásyp: kon. 325; středně ulehlá, tmavě hnědá písčitá 
hlína; písek střední. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
152 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 61 g; zlomky 
okrajů, 3 ks, 46 g; zlomek dna, 20 g (inv. č. P245498-
511); zvířecí kosti (inv. č. P245512); drobné neinvento-
vaní střepy, 15 ks, 53 g.
Hrobová jáma: kon. 399; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 196 × 63 × 38 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché, nepravidelné.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245513): kon. 376; orienta-
ce JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
153 cm; dospělý jedinec H 128 byl pohřbený v nata-

žené poloze na zádech; horní končetiny byly uloženy 
podél těla a pravá ruka pravděpodobně vedle pánve; 
oblast hrudníku byla částečně dislokovaná.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma byla prorostlá většími i men-
šími kořeny kaštanu; SV část hrobu 128 byla zčásti pře-
kryta kamennou kumulací (překryvem?), označenou 
jako F 35: oválný tvar, 13 kusů kamenů o váze 32 kg; 
kumulace kamenů F 35 zčásti překrývala i JZ část hro-
bu 174 – patrně se jedná o zbytky destrukce kostelního 
zdiva. 

H 129 (tab. 17, 66:3, 100)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B67-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 324; kostra 349; výkop 375.
Stratigrafický vztah: SZ delší stěna hrobové jámy 
H 128 se dotýkala JV delší stěny hrobové jámy H 129.
Zásyp: kon. 324; ulehlá, tmavě hnědá písčitá hlína; pí-
sek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 10 g 
(inv. č. P245514); zvířecí kosti, 5 ks, 11 g (inv. č. P245515); 
neinventované drobné střepy, 4 ks, 10 g.
Hrobová jáma: kon. 375; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
127 × 62 × 26 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: necko-

Obr. 222: Plán H 128 s nejbližším okolím.
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Obr. 221: Plán H 127 s nejbližším okolím.
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vitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245517): kon. 349; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); kostra nedospě-
lého jedince byla pohřbená na zádech s horními a dol-
ními končetinami nataženými podél těla; lebka ležela 
na pravé straně, ale celá oblast je dislokovaná a lebka 
je plošně poškozena. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u levé ruky, podél levé pánevní kosti – fragmentárně 
dochovaný železný nůž s trnem (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245516: železný nůž s trnem, dva 
fragmenty; ulomený hrot; tvar průřezu trnu obdélní-
kový; hřbet rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří esovitě 
prohnuté; ostří k trnu zkosené; rozměry: dochova-
ná délka 9,1 cm; šířka čepele 1,5 cm; tloušťka čepele 
0,5 cm.
Poznámka: –

H 130 (tab. 18, 65:7, 100, 101)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 65-32, B64-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 13,9 m od středu rotundy, na S přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 321; kostra 352; výkop 522.
Stratigrafický vztah: –

Zásyp: kon. 321; středně ulehlá, středně hnědošedá 
písčitá hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 8 ks, 81 g; 
zlomky zdobených výdutí, 4 ks, 31 g (inv. č. P245456-
67); zvířecí kost, 2 g (inv. č. P245568); mazanice, 72 g 
(inv. č. P245569); vzorek uhlíků (inv. č. P245570); drob-
né neinventované střepy, 13 ks, 48 g.
Hrobová jáma: kon. 522; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 200 × 77 × 40 cm; orientace JZZ–SVV; profil 
příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245571): kon. 352; orien-
tace JZZ–SVV; žena; věk: Old Adult (50+ let); dospělý 
jedinec H 130 byl pohřbený na zádech s horními a dol-
ními končetinami nataženými; kostra pravé a levé ruky 
byla umístěna pravděpodobně vedle pánve; hrudní koš 
byl částečně poškozen; lebka podložená původně plo-
chým kamenem ležela na pravém spánku. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pů-
vodně u levé ruky, podél levého femuru – dva zlomky 
malého železného nože (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P246773: železný nůž s trnem, dva 
fragmenty; hřbet rovný; rozměry: dochovaná délka 
6,1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka: hrob se nacházel u severního okraje zkou-
mané plochy pohřebiště.

Obr. 223: Plán H 129 s nejbližším okolím. Obr. 224: Plán H 130 s nejbližším okolím.
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H 131 (tab. 45, 101)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33, B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,7 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 320; kostra 323.
Stratigrafický vztah: H 131 obsahuje sekundární ulo-
žení části skeletu jedince z hrobu 132, který byl částeč-
ně poničen výkopem hrobu 133; sklad kostí H 131 byl 
deponován do zbytku zásypu původního hrobu – nad 
lebku z H 132.
Zásyp: kon. 320; středně ulehlý, středně hnědošedý hli-
nitý písek; zrnitost písku střední.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 6 g (inv. č. P245518); 
drobný neinventovaný keramický střep, 4 g.
Hrobová jáma: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245519): kon. 323; žena; 
věk: Young Adult (20–35 let); dospělý jedinec H 131 
byl zachovaný dislokovanými kostmi postkraniální 
kostry; seskupení kostí vzniklo pravděpodobně sekun-
dárním zásahem při výkopu H 133; H 131 lze dobře 
přiřadit ke kostře H 132 (viz komentář k zachovalosti 
v Sládek – Macháček, in prep.); vzhledem k dislokaci 
nelze polohu primárního uložení odhadnout.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: sklad kostí; sekundární uložení z poruše-
ného jedince H 132.

H 132 (tab. 18, 57:12-13, 101)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,7 m od středu rotundy, ve výseči S–SV, blíže 
k SV. 
Čísla kontextů: uloženina 327; kostra 328; výkop 331.
Stratigrafický vztah: H 132 byl částečně poničen výko-
pem hrobu 133; dislokované kosti jedince byly uloženy 
do zásypu původní hrobové jámy H 132; sklad kostí je 
označen jako H 131; nad Z roh neporušené hrobové 
jámy H 132 částečně zasahoval mělký dětský hrob 89.
Zásyp: kon. 327; středně ulehlý, středně šedý hlinitý 
písek; zrnitost písku střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 14 g; 
zlomek okraje, 5 g (inv. č. P245520-2); zvířecí kosti 
15 ks, 10 g (inv. č. P245523).
Hrobová jáma: kon. 331; tvar výkopu se zaoblenými 
rohy hrobové jámy je zachován pouze v prostoru leb-
ky a krční páteře – původní tvar nelze určit; rozměry 
? × 80 × 35 cm; orientace JZ–SV (podle polohy hlavy); 
profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil po-
délný: nesledováno; dno ploché; u kratší JZ stěny – ši-
roký stupeň, patrně vytvořen uměle; zachovaná délka 
hrobové jámy: se stupněm 96 cm, pouze dno 76 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245524): kon. 328; orienta-
ce JZ–SV; pohlaví neurčeno (jedinec z H 131 byl určen 

Obr. 226: Plán H 132 s nejbližším okolím.
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Obr. 225: Plán H 131 s nejbližším okolím.
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jako žena); věk: Young Adult (20–35 let); z dospělého 
jedince H 132 je zachovaná lebka, část krční páteře 
a pletence horní končetiny; kostra pravděpodobně 
náleží k jedinci H 131; celkově byla kostra poškozena 
sekundárním zásahem (viz komentář k zachovalosti 
v Sládek – Macháček, in prep.); původní poloha trupu 
H 131 byla velmi pravděpodobně na zádech v natažené 
poloze. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
z levé strany lebky, vedle levého oblouku mandibuly, 
u gonionu – rozlomená náušnice z pozlaceného bron-
zu s oboustranným hrozníčkem (1); z proplavování 
sedimentu ze dna hrobové jámy, z prostoru u lebky – 
náušnice z pozlaceného bronzu s oboustranným hroz-
níčkem (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P246778/1: párová náušnice z po-
zlaceného bronzu s oboustranným hrozníčkem, poško-
zená; litá, případně povrch slitý zlatem; hladký oblouk 
je členěn dvěma uzlíčky tvořenými řadou granulek 
mezi dvěma hladkými drátky; tvar průřezu drátku hra-
něný; dvoustranný hrozníček je ve spodní části horizon-
tálně členěn do čtyř až pěti horizontálních úrovní (tři 
úrovně tvoří granulky ohraničené hladkými drátky), 
v horní části do čtyř úrovní (dvě úrovně tvoří granulky 
ohraničené hladkými drátky); hrozníček je dole i naho-
ře ukončen větším zrnem; typ náušnice 8:10 nebo 8:14 
(podle Dostál 1966); rozměry: max. šířka 1,39 cm; délka 
závěsku 0,85 cm; průměr drátku 0,12 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvořena ze 
74,23 % základními kovy a z 25,77 % ostatními prvky. 
Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 7,11 %, 
Ag – 79,65 %, Sn – 10,63 %, Au – 1 %, Hg – 0,03 %, Pb 
– 1,51 %, Fe – 0,86 %, Zn – 0,21 %.
2. Inventární číslo P246778/2: párová náušnice z po-
zlaceného bronzu s oboustranným hrozníčkem, celá; 
litá, případně povrch slitý zlatem; hladký oblouk je 
členěn dvěma uzlíčky tvořenými řadou granulek mezi 
dvěma hladkými drátky; tvar průřezu drátku hraněný; 
dvoustranný hrozníček je ve spodní části horizontál-
ně členěn do pěti horizontálních úrovní (tři úrovně 
tvoří granulky ohraničené hladkými drátky), v horní 
části do čtyř úrovní (dvě úrovně tvoří granulky ohra-
ničené hladkými drátky); hrozníček je dole i nahoře 
ukončen větším zrnem; typ náušnice 8:10 nebo 8:14 
(podle Dostál 1966); rozměry: max délka 1,82 cm; max. 
šířka 1,45 cm; průměr oblouku 1,41 cm; délka závěsku 
0,88 cm; průměr drátku 0,12 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvořena ze 
79,96 % základními kovy a z 20,04 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
2,99 %, Ag – 84,16 %, Sn – 9,75 %, Au – 0,78 %, Hg 
– 0 %, Pb – 0,99 %, Fe – 1,13 %, Zn – 0,2 %.
Poznámka: –

H 133 (tab. 19, 101)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33, B63-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,1 m od středu rotundy, na SV přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 329; kostra 344; stavební 
konstrukce 343.
Stratigrafický vztah: výkop hrobové jámy H 133 po-
ničil téměř celý hrob H 132, ze kterého in situ zůstaly 
pouze lebka s krční páteří a částí pletence horní kon-
četiny; SV část výkopu hrobu H 133 porušila výkop 
žlabu Z01.
Zásyp: kon. 329; ulehlý, tmavěšedý hlinitý písek; zrni-
tost písku střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
58 g; zlomky zdobených výdutí, 7 ks, 79 g; zlomky okra-
jů, 2 ks, 20 g; zlomky den, 3 ks, 42 g (inv. č. P245525-
42); zvířecí kosti, 22 ks, 165 g (inv. č. P245543); ma-
zanice, 2 ks, 16 g (inv. č. P245544); malta, 14 ks, 57 g 
(inv. č. P245545); skleněný korálek, kotoučovitý, z tma-
vě hnědého skla, rozměry: délka 0,25, šířka 0,4, prů-
měr navlékacího otvoru 0,14 cm (tab. 19, 133:1, tab. 
67:1; inv. č. P245546); 21 drobných neinventovaných 
středohradištních střepů, 90 g a jeden okraj a výduť 
pravěké keramiky, 42 g; na povrchu výplně v úrovni 
podloží ležely 2 kameny, 13 kg; v zásypu hrobu bylo 
evidováno 17 kamenů o váze 5 kg.
Hrobová jáma: nekontextováno; tvar půdorysu ne-
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Obr. 227: Plán H 133 s nejbližším okolím.
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pravidelný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
248 × 100 × 67 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: nesle-
dováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 343; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použitý byl lomo-
vý kámen; kameny se nacházely podél delší JV stěny: 
nad pravým předloktím jeden kámen, 43 cm nad dnem 
výkopu (23 cm dlouhý, 6 cm silný); u kratší SV stěny 
ležely velké tři kameny, 14–34 cm nad dnem výkopu; je-
den kámen ve V rohu hrobové jámy; rozměry kamenů 
u nohou: plochý, svisle položený, 23 × 15 × 5 cm, plochý 
kámen položený horizontálně, 19 × 7 cm; menší plochý, 
svislý, 17 × 10 cm; kámen z JV rohu, 9 × 6 × 6 cm; kolem 
kostry se v úrovni těsně nad kostrou objevil tmavší ob-
rys 213 × 62 cm – možná to byly stopy po zetlelé dřevě-
né schránce pro tělo (zásyp tzv. negativu nebyl doku-
mentován). 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245548): kon. 344; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (20–35 let); výška 
172 cm; dospělý jedinec H 133 byl uložen na zádech 
s horními a dolními končetinami nataženými; horní 
končetiny byly uloženy podél těla a ruce vzdáleněji ve-
dle pánve; lebka ležela na levém boku a zachovávala si 
anatomicky těsné spojení s krční páteří, s dolní čelistí 
jen částečné; lebka byla podložena plochým kamenem 
lichoběžníkového tvaru (14 × 8/13 × 2 cm). 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 134 (tab. 19, 59:16, 102)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-32, B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,1 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 336; kostra 382; stavební 
konstrukce 381; výkop 523.
Stratigrafický vztah: do zásypu hrobu H 134 bylo zřej-
mě pohřbeno malé dítě H 139 (dodatečný pohřeb); 
mohlo se však jednat i o současný pohřeb dvou jedin-
ců; kostra H 139 se nacházela v prostoru nad pravým 
kyčelním kloubem a femurem, těsně nad jedincem 
H 134; hrob 134 porušil S roh hrobové jámy hrobu 
171.
Zásyp: kon. 336; ulehlý, tmavěšedý hlinitý písek; zrni-
tost písku střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 21 g; 
zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 19 g (inv. č. P245548-
52); zvířecí kosti, 36 ks, 42 g (inv. č. P245553); drobné 
neinventované střepy, 5 ks, 15 g; zlomky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 523; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 183 × 85 × 31 cm; orientace Z–V; 
profil příčný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: neckovitý se zdvojeným stupněm 
na jedné straně, stěny kolmé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 381; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomový 

kámen; obložení: v prostoru za lebkou – horizontál-
ně uložený plochý kámen, jeho báze cca 6–10 cm nad 
úrovní dna; podél obou ramen vertikálně uložené ka-
meny (po jednom z každé strany); vlevo od levé nohy 
vertikálně uložený kámen; vpravo od pravého bérce 
a nohy dva vertikálně uložené kameny; v kratší V stěně 
výkopu proti chodidlům svisle uložený trojúhelníkový 
kámen, jeho báze cca 20 cm nad úrovní dna.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245555): kon. 382; orien-
tace Z–V; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
149 cm; dospělý jedinec H 134 byl pohřbený na zádech 
s horními a dolními končetinami nataženými; ruka 
pravé horní končetiny byla uložena vedle pánve; ruka 
levé horní končetiny byla uložena v pánevní oblasti; 
kostra hrudního koše byla částečně poškozená a dislo-
kovaná; lebka ležela na pravém boku. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v pravé části hrudníku, mezi žebry a obratly Th8 až 
Th9 – olověný litý křížek (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245554: olověný litý křížek; jed-
noduchý tvar se zaoblenými konci ramen; jeden konec 
horizontálního ramene byl poškozen; tvar průřezu ra-
men půlkulatý; malý navlékací otvor se nachází na ver-
tikálním rameni, souběžně s delší osou horizontálního 
ramene; pod korozí, na averzu jsou identifikovatelné 
nerovnosti reliéfu – nezdařené znázornění postavy 
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Obr. 228: Plán H 134 s nejbližším okolím.
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Krista se symbolem nad hlavou?; rozměry: délka verti-
kálního ramene 2,8 cm; délka horizontálního ramene 
2,5 cm; tloušťka ramen 0,6–0,8 cm; průměr navlékací-
ho otvoru 0,2 cm.
Poznámka: stupně podél stěn hrobové jámy – podél 
delší J stěny; zdvojený stupeň podél kratší Z stěny – 
pravděpodobně vytvořeny uměle při exkavaci výkopu 
hrobové jámy v písčitém podloží; hypotetický kamenný 
překryv?; jeho možná existence byla stanovena na zá-
kladě rekonstrukce velkomoravského pochůzného ho-
rizontu pomocí skládání jednotlivých zdigitalizovaných 
dokumentačních úrovní.

H 135 (tab. 45, 102)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 65-33, B65-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,2 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 338; kostra 360; výkop 397.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 338; ulehlá, tmavě hnědá písčitá hlína, pí-
sek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 
30 g; zlomek zdobené výdutě, 15 g; zlomek dna, 
7 g (inv. č. P245556-60); zvířecí kosti, 51 ks, 44 g 
(inv. č. P245561); mazanice, 13 g (inv. č. P245562); drob-
né neinventované keramické střepy, 3 ks, 13 g.
Hrobová jáma: kon. 397; tvar půdorysu lichoběžníko-

vý sbíhající se k nohám; rozměry 194 × 63/44 × 40 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245563): kon. 360; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); dospělý jedinec H 135 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; obě 
ruce byly uloženy podél těla vedle pánve; kostra měla 
výborně zachované anatomické souvislosti; lebka byla 
částečně posunuta na levou stranu a dolní čelist nebyla 
v okluzním kontaktu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma byla v JZ polovině překopá-
na – tak vznikl stupeň podél JZ stěny, části JV stěny 
a SZ stěny.

H 136 (tab. 20, 57:6-9, 103)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-32, B64-31
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,1 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 337; kostra 361; výkop 521.
Stratigrafický vztah: J roh a JZ kratší stěna hrobové jámy H 
136 byly porušeny mladším výkopem hrobové jámy H 79.
Zásyp: kon. 337; ulehlý, světle šedý hlinitý písek; zrni-
tost střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 10 ks, 
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Obr. 229: Plán H 135 s nejbližším okolím.
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Obr. 230: Plán H 136 s nejbližším okolím.
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80 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 67 g; zlomek 
okraje, 4 g (inv. č. P24564-78); zvířecí kosti, 18 ks, 31 g 
(inv. č. P245579); mazanice, 12 g (inv. č. P245580); 
drobné neinventované keramické střepy, 21 ks, 72 g.
Hrobová jáma: kon. 521; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
170 × 84 × 38 cm (170 cm je pouze dochovaná délka – JZ 
stěna hrobu byla zničena); orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po vyzvednutí skele-
tu se po začištění dna hrobu objevil obdélníkový obrys 
v místě pod kostrou – snad stopy po zetlení organické 
schránky pro tělo, rozměry: 170 × 48 cm; nekontextováno.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245585): kon. 361; orientace 
JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 let); 
dospělý jedinec H 136 byl pohřbený na zádech; horní 
i dolní končetiny byly natažené; ruce byly uloženy vedle 
pánve; lebka byla částečně posunuta na pravou stranu, 
anatomické vztahy s dolní čelistí jsou dobře zachované. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: leb-
ka, pod levým spánkem – náušnice (1, 2); při vyzvedá-
vání lebky, na pravém spánku – náušnice (3, 4).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245581: stříbrná náušnice s obou-
stranným hrozníčkem, celá, poškozená; spodní oblouk 
zdoben čtyřmi řadami granulí mezi zrněnými drátky 
a zakončen uzlíčky z řady granulek mezi dvěma hlad-
kými dráty; tvar průřezu drátku kulatý; dvoustranný 
hrozníček je ve spodní části tvořen čtyřmi a v horní 
části dvěma řadami po sedmi granulích; hrozníček je 
dole i nahoře ukončen větším zrnem; typ náušnice 
8:15 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 2,43 cm; 
max. šířka 1,58 cm; max. průměr oblouku 1,68 cm; dél-
ka závěsku 1,45 cm; průměr drátu 0,11 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; hrozníček náušnice je tvo-
řen z 80,08 % základními kovy a z 19,92 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 1,82 %, Ag – 88 %, Sn – 8,55 %, Au – 0,43 %, Hg – 
0,03 %, Pb – 0,55 %, Fe – 0,56 %, Zn – 0,06 %. 
Oblouk náušnice je tvořen ze 71,61 % základními kovy 
a z 28,39 % ostatními prvky. Poměr mezi základními kovy 
je následující: Cu – 5,4 %, Ag – 84,69 %, Sn – 7,86 %, Au 
– 1,15 %, Hg – 0 %, Pb – 0,38 %, Fe – 0,29 %, Zn – 0,23 %.
2. Inventární číslo P245582: stříbrná náušnice s obou-
stranným hrozníčkem; spodní oblouk zdoben čtyřmi 
zrněnými filigránovými drátky a zakončen uzlíčky 
z řady granulek mezi dvěma hladkými dráty; tvar prů-
řezu drátku kulatý; dvoustranný hrozníček je ve spodní 
části tvořen čtyřmi a v horní části třemi řadami po sed-
mi granulích; hrozníček je dole i nahoře ukončen 
větším zrnem; typ náušnice 8:21(podle Dostál 1966); 
rozměry: max. délka 2,38 cm; max. šířka 1,6 cm; max. 
průměr oblouku 1,64 cm; délka závěsku 1,55 cm; prů-
měr drátu 0,12 cm.

Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; hrozníček náušnice je tvo-
řen ze 71,19 % základními kovy a z 28,81 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 4,1 %, Ag – 84,39 %, Sn – 8,98 %, Au – 1,19 %, Hg – 
0 %; Pb – 0,3 %, Fe – 0,86 %, Zn – 0,18 %. 
Oblouk náušnice je tvořen z 81,05 % základními kovy 
a z 18,95 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 4,8 %, Ag – 85,16 %, Sn – 
8,19 %, Au – 0,43 %, Hg – 0,02 %; Pb – 0,84 %, Fe – 
0,3 %, Zn – 0,26 %.
3. Inventární číslo P245583: stříbrná náušnice s obou-
stranným hrozníčkem; spodní oblouk zdoben čtyřmi 
zrněnými filigránovými drátky a zakončen sedmizrn-
nými uzlíčky se dvěma hladkými drátky; tvar průřezu 
drátku kulatý; dvoustranný hrozníček je ve spodní části 
tvořen čtyřmi a v horní části třemi řadami po sedmi 
granulích; hrozníček byl původně dole i nahoře ukon-
čen větším zrnem, dolní zrno však odpadlo; typ ná-
ušnice 8:21(podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 
2,28 cm; max. šířka 1,73 cm; max. průměr oblouku 
1,55 cm; délka závěsku 1,38 cm; průměr drátu 0,12 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; hrozníček náušnice je tvo-
řen z 51,77 % základními kovy a ze 48,21 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 3,54 %, Ag – 82,76 %, Sn – 9,62 %, Au – 0,61 %, Hg – 
0 %, Pb – 0,98 %, Fe – 2,34 %, Zn – 0,15 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 77,93 % základními kovy 
a z 22,07 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 4,48 %, Ag – 85,2 %, Sn – 
8,3 %, Au – 0,38 %, Hg – 0,02 %; Pb – 1,11 %, Fe – 
0,46 %, Zn – 0,06 %.
4. Inventární číslo P245584: stříbrná náušnice s obou-
stranným hrozníčkem; spodní oblouk zdoben čtyřmi 
zrněnými filigránovými drátky a zakončen uzlíčky z řady 
granulek mezi dvěma hladkými dráty; tvar průřezu drátku 
kulatý; dvoustranný hrozníček je ve spodní části tvořen 
čtyřmi a v horní části třemi řadami po sedmi granulích; 
hrozníček je dole i nahoře ukončen větším zrnem; typ 
náušnice 8:21(podle Dostál 1966); rozměry: max. dél-
ka 2,53 cm; max. šířka 1,79 cm; max. průměr oblouku 
1,78 cm; délka závěsku 1,58 cm; průměr drátu 0,12 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; hrozníček náušnice je tvo-
řen z 68,22 % základními kovy a z 31,78 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 2,94 %, Ag – 85,61 %, Sn – 9,16 %, Au – 0,43 %, Hg – 
0,03 %, Pb – 0,77 %, Fe – 0,99 %, Zn – 0,06 %. 
Oblouk náušnice je tvořen ze 79,46 % základními kovy 
a z 20,54 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 3,37 %, Ag – 86,19 %, Sn – 
8,54 %, Au – 1,11 %, Hg – 0 %, Pb – 0,25 %, Fe – 0,36 %, 
Zn – 0,18 %.
Poznámka: stupeň u delší JV stěny vytvořen uměle při 
hledání původního tvaru výkopu.
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H 137 (tab. 20, 58:18, 103)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 63-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,3 m od středu rotundy, ve výseči V–JV. 
Čísla kontextů: uloženina 341=353; kostra 354; výkop 
380.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 341=353; středně ulehlý, tmavě hnědošedý 
hlinitý písek.
Nálezy ze zásypu: nezdobená výduť, 23 g (inv. č. P245586).
Hrobová jáma: kon. 380; tvar půdorysu oválný; roz-
měry 137 × 68 × 14 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché, šikmé, sklon mírný.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245588): kon. 354; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 137 měl zachované pouze dislokované čás-
ti kostry a jen nepřímo lze usuzovat, že byl pohřbený 
na zádech (viz např. poloha zachovaných žeber). 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: u leb-
ky, před obličejem, původně v prostoru krku a levého 
ramene – skleněný gombík s kovovým ouškem (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245587: skleněný globulární 
gombík s kovovým ouškem; barva skla tmavomodrá; 
rozměry: max. délka 2,1 cm; max. šířka 1,3 cm; kovo-

vé ouško – zachovaná délka 0,9 cm; tloušťka 0,5 cm. 
Poznámka: –

H 138 (tab. 46, 103)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 66-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12,8 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 339, 340; kostra 373; výkop 
342.
Stratigrafický vztah: SZ kratší stěna hrobu H 138 po-
rušila V kratší stěnu mělkého hrobu dítětě H 177. 
Zásyp: kon. 339 – výplň hrobové jámy; kyprý, středně 
žlutý písek střední zrnitosti; písčitá čočka tvaru půlob-
louku v SZ části výkopu hrobové jámy, patrně sesuv 
písčitého podloží ze stěny výkopu; nacházela se nad 
hlavou a hrudníkem, cca 4–6 cm nad úrovní kostry; 
uloženina v ploše 72 × 60 cm; max. síla 32 cm; kon. 340 
– výplň hrobové jámy; středně ulehlý, tmavý hnědoše-
dý hlinitý písek.  
Nálezy ze zásypu: kon. 340: zlomky nezdobených vý-
dutí, 6 ks, 60 g; zdobená výduť, 7 g; zlomky okrajů, 2 ks, 
47g; zlomek dna, 9 g (inv. č. P245589-598); zvířecí kosti 
(inv. č. P245599); neiventované drobné keramické stře-
py, 30 ks, 127 g.
Hrobová jáma: kon. 342; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 195 × 76 × 50 cm; orienta-
ce SZ–JV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 

Obr. 231: Plán H 137 s nejbližším okolím.
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Obr. 232: Plán H 138 s nejbližším okolím.
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profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245600): kon. 373; orien-
tace SZ–JV; žena; věk: Middle Adult (20–35 let); výška 
152 cm; dospělý jedinec H 138 byl pohřbený na zá-
dech; horní i dolní končetiny byly natažené; ruce byly 
uloženy vedle pánve; lebka byla částečně vychýlená 
na levou stranu, ale kloubní kontakt s dolní čelistí byl 
dobře zachovaný; obě pately byly dislokované vždy la-
terálně od kolenního kloubu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: podél JZ delší stěny hrobové jámy, zhruba 
ve středu její délky rostl mohutný kořen kaštanu.

H 139 (tab. 56, 104)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,9 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: kostra 348.
Stratigrafický vztah: do zásypu hrobu H 134 bylo po-
hřbeno malé dítě – H 139; nacházelo se těsně nad kost-
rou H 134, v prostoru nad pravým kyčelním kloubem 
a femurem; není zcela jasné, zda se jedná o současný 
vícenásobný, nebo dodatečný pohřeb.
Zásyp: nekontextován; zásyp nebyl rozpoznatelný 
od zásypu H 134: ulehlý, tmavý šedý hlinitý písek; zrni-
tost písku střední. 

Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245601): kon. 348; orienta-
ce nezjištěna; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 139 neměl zachované části kostry pro spo-
lehlivý odhad původní polohy pohřbeného těla; kostra 
byla částečně porušena i během odkryvu; kromě části 
hrudníku a pánve zůstala na místě ještě dislokovaná 
klíční kost; ostatní kosti byly vybrány při odstraňování 
zásypu H 134.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 140 (tab. 21, 63:1, 64:5, 70:7-8, 104)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: hrob v interiéru rotundy, u JV napojení hlavní 
lodi k apsidě. 
Čísla kontextů: uloženina 362; kostra 386; výkop 403.
Stratigrafický vztah: hrob pod podlahou rotundy, 
V roh hrobové jámy byl poničen betonovým základem 
recentní stavby.
Zásyp: kon. 362; středně ulehlá, tmavě šedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
116 g; zlomek zdobené výdutě, 11 g (inv. č. P245602-

Obr. 233: Plán H 139 s nejbližším okolím. Obr. 234: Plán H 140 s nejbližším okolím.
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6); zvířecí kosti, 6 ks, 28 g (inv. 4. P245607); vzorek uh-
líků (inv. č. P245608); neinventované drobné keramic-
ké střepy, 2 ks, 14 g; drobky malty; artefakty nalezené 
při proplavování zásypu hrobové jámy: z prostoru 
mezi lebkou a JZ kratší stěnou – železný hřeb (nein-
ventováno, nekresleno); z prostoru SZ rohu hrobové 
jámy a z prostoru nad krčními obratly – dva malé 
zlomky bronzového plechu (tab. 21, 140:3, tab. 67:14; 
inv. č. P245611).
Hrobová jáma: kon. 403; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 176 × 72 × 50 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245612): kon. 386; ). orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk:  Juvenis (14–19/20 
let); dospělý jedinec H 140 byl pohřbený na zádech 
s nataženými končetinami; předloktí pravé horní kon-
četiny a bérec pravé dolní končetiny byly ale dislokova-
né způsobem, který nevylučuje i jinou než nataženou 
polohu; lebka byla v anatomické souvislosti s dolní 
čelistí; podrobněji je poloha jedince H 140 popsána 
v Macháček et al. 2014, 126.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
distálního konce levého předloktí – železné kružítkové 
rydlo (1); vně proximálního konce pravého femuru – 
železný nůž s tzv. krevní rýhou (2).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245610: nástroj – železné kružít-
kové rydlo se 3 hroty (na zhotovování kruhu se stře-
dovým bodem); rozměry: max. délka 7,3 cm; max. 
šířka 0,6 cm (pracovní část); min. šířka 0,35 cm; max. 
tloušťka 0,5 cm; min. tloušťka 0,2 cm; délka zubů 
0,2 cm.  
2. Inventární číslo P245609: železný nůž s trnem a tzv. 
krevní rýhou; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet 
rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu odsazený; 
ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří 
k trnu odsazené; rozměry: max. délka 11,7 cm; délka 
čepele 8,15 cm; šířka čepele 1,3 cm; tloušťka čepele 
0,3 cm; délka trnu 3,5 cm. 
Poznámka: u artefaktů nalezených při proplavování zásypu 
hrobové jámy H 140 není zcela jasné, zda patřily k pů-
vodnímu hrobovému inventáři anebo se jedná o intruze.

H 141 (tab. 46, 104)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B67-34, B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,7 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 372; kostra 396; výkop 529.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 372; ulehlá, tmavě hnědošedá písčitá hlí-
na; písek střední; v zásypu byly evidovány písčité čočky.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 
73 g; zdobená výduť, 6 g (inv. č. P245613-6); zvířecí kos-

ti, 24 ks, 36 g (inv. č. P245617); neinventované drobné 
keramické střepy, 6 ks, 23 g.
Hrobová jáma: kon. 529; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 200 × 64 × 30 cm; orientace JZ–
SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; profil 
podélný: neckovitý s jedním stupněm, stěny šikmé pří-
mé, hloubka stupně 16 cm; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245618): kon. 396; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); nedospělý jedinec H 141 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; podstat-
ná část kostry páteře a část hrudníku chybí a není zřej-
mé, zda byla kostra dislokovaná či zda došlo k inten-
zivnímu dekompozičnímu procesu v sekundární duté 
prostoře, kvůli kterému kosti chybí. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: stupeň podél kratší JZ stěny hrobové jámy 
– pravděpodobně umělý, vznikl při upřesňování tvaru 
výkopu během výzkumu; JZ stěna byla porušena vel-
kým kořenem vzrostlého kaštanu (ten zřejmě způsobil 
dislokaci lebky a krčních obratlů).

H 142 (tab. 46, 105)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 66-35, B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 7 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z, blíže k Z. 
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°

Obr. 235: Plán H 141 s nejbližším okolím.
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Čísla kontextů: uloženina 350; kostra 351; výkop 374.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 350; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; 
písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 5 g 
(inv. č. P245619); zvířecí kosti, 39 ks, 22 g (inv. č. P245620); 
jeden drobný neinventovaný zlomek keramiky, 2 g; zlom-
ky lidských kostí.
Hrobová jáma: kon. 374; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 70 × 44 × 6 cm; 
orientace JZZ–SVV; profil příčný: neckovitý; profil po-
délný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245621): kon. 351; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 142 – částečně zachovaná kostra, navíc s ně-
kterými částmi dislokovanými; původní poloha těla 
při pohřbení byla pravděpodobně na zádech a dolní 
končetiny byly pravděpodobně alespoň částečně nata-
žené; rozbitá lebka.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 143 (tab. 21, 57:3-4, 58:1-4, 11-12, 66:1-2, 69:1-2, 105, 
106)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-35, B64-34

Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 4,2 m od středu rotundy, ve výseči V–JV, S roh 
hrobové jámy protíná V osa.  
Čísla kontextů: uloženina 383, 384=387, 385, 414= 
454, 415=455; kostra 407; výkop 456, 457, 413.
Stratigrafický vztah: V a S roh hrobové jámy byly po-
rušeny recentním základovým žlabem.
Zásyp: kon. 383 – výplň hrobové jámy; středně žlu-
tooranžová písčitá hlína; písek střední; svrchní vrstva 
zásypu o max. síle 21 cm od začištěného podloží; kon. 
384=387 – výplň hrobové jámy, pravděpodobně stopy 
po zetlelé organické schránce pro tělo; ulehlá, tmavě 
až středně hnědá písčitá hlína; písek střední; kon. 384: 
max. síla 41 cm, v úrovni od 6 cm do 46 cm od začiš-
těného podloží (úroveň těsně nad kostrou); kon. 387: 
max. síla 24 cm, v úrovni od 46 cm do 70 cm od začiště-
ného podloží; kon. 385 – výplň hrobové jámy; středně 
ulehlá, středně šedožlutá písčitá hlína; písek střední; 
kontext se projevil na příčném profilu, v levém dol-
ním rohu; max. síla 23 cm, v úrovni od 22 cm do 46 cm 
od začištěného podloží (úroveň těsně nad kostrou); 
patrně stopy po provalení zásypu hrobové jámy do pri-
márního dutého prostoru. 
Nálezy ze zásypu: nesledováno, ze kterého kontextu 
nálezy pochází – zlomky nezdobených výdutí, 11 ks, 
98 g; zlomek dna, 11 g (inv. č. P245622-34); zvířecí kos-
ti, 40 ks, 109 g (inv. č. P245635); mazanice, 2 ks, 16 g 
(inv. č. P245636); malta, 3 ks, 34 g (inv. č. P245637); drob-

Obr. 237: Plán H 143 s nejbližším okolím.
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Obr. 236: Plán H 142 s nejbližším okolím.
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né neinventované zlomky keramických střepů, 15 ks, 63 g. 
Hrobová jáma: kon. 413; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 235 × 90 × 70 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 414= 454, 
415=455, 456, 457 – stopy po dřevěné konstrukci 
podložení těla zemřelého (tzv. máry); tmavé probar-
vení ve dně hrobové jámy v podobě žlabovitých útva-
rů v prostoru u hlavy a u chodidel; „žlab pod leb-
kou“: cca 24 cm od JZ kratší stěny; vyplněn kyprým 
světlým hnědošedým pískem; rozměry 80 × 16 × 8 cm; 
„žlab pod chodidly“: cca 33 cm od SV kratší stěny; 
vyplněn kyprým světlým hnědošedým pískem; roz-
měry 75 × 13 × 6 cm; negativ zetlelé schránky pro tělo 
(kontexty výplně hrobu 384=387); rozměry negativu 
byly zachyceny v ploše v úrovni těsně nad kostrou 
207 × 64 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245647): kon. 407; orienta-
ce JZ–SV; žena; věk: Old Adult (50+ let); výška 162 cm; 
dospělý jedinec H 143 byl pohřbený na zádech s na-
taženými horními a dolními končetinami; ruka pravé 
a levé horní končetiny byla uložená pravděpodobně 
vedle pánve; kostra byla částečně dislokovaná, což po-
stihlo i polohu lebky – ležela na pravém boku; lebka si 
zachovala těsné anatomické spojení s dolní čelistí. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ve-
dle odvalené lebky, nad levou klíční kostí, v úrovni 
okraje oblouku mandibuly – dvě stříbrné náušnice (1, 
2); pod pravou stranou lebky – dvě stříbrné náušnice 
(3,4); pod dislokovanými krčními obratly v Z rohu hro-
bové jámy – fragmenty dvou sloupečkových stříbrných 
náušnic (5, 6); mezi pravou klíční kostí a vrcholem ob-
louku mandibuly – bronzový pozlacený tepaný gombík 
(7); vně proximální epifýzy levého humeru – bronzový 
pozlacený tepaný gombík (8); vně diafýzy levého fe-
muru – železný nůž (9); pod diafýzou levého femuru 
– železný nůž (10).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245640: celá stříbrná náušnice se 
sedmi bubínky; povrch bubínků zdobí jemná granulace 
(průměr granulek 0,03–0,04 cm), granulky jsou uspořá-
dány do skupiny čtyř trojúhelníků s vrcholy k sobě tak, 
že tvoří maltézský kříž; na každém bubínku jsou dvě 
výzdobná pole, oddělená dvojitou řadou granulek; řada 
granulek odděluje i jednotlivé bubínky; horní a spodní 
bubínek v ose náušnice je ukončen větším zrnem (prů-
měr 0,18 cm), připojeným přes hladký drátek; průřez 
drátku kulatý; na spodním zrnu jsou do pyramidy vysklá-
dány čtyři makové granulky; typ náušnice 9:14 (podle 
Dostál 1966); rozměry: max. délka 2,78 cm; max. šířka 
2,32 cm; max. průměr oblouku 2,11 cm; délka závěsku 
1,91 cm; průměr drátu 0,12 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; bubínek náušnice je tvo-
řen ze 45,27 % základními kovy a z 54,73 % ostatními 

prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 0,2 %, Ag – 0 %, Sn – 0,92 %, Au – 0 %, Hg – 0 %, Pb 
– 97,88 %, Fe – 1 %, Zn – 0 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 77,56 % základními kovy 
a z 22,44 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 6,14 %, Ag – 83,01 %, Sn – 
8,24 %, Au – 0,67 %, Hg – 0,02 %, Pb – 1,12 %, Fe – 
0,3 %, Zn – 0,5 %.
2. Inventární číslo P245641: fragment stříbrné náuš-
nice se sedmi bubínky; povrch bubínků zdobí jemná 
granulace (průměr granulek 0,03–0,04 cm), granulky 
jsou uspořádány do skupiny čtyř trojúhelníků s vrcholy 
k sobě tak, že tvoří maltézský kříž; na každém bubín-
ku jsou dvě výzdobná pole, oddělená dvojitou řadou 
granulek; řada granulek odděluje i jednotlivé bubínky; 
horní bubínek v ose náušnice je ukončen větším zr-
nem (průměr 0,18 cm), připojeným přes hladký drá-
tek; průřez drátku kulatý; spodní bubínek je téměř celý 
poničen; typ náušnice 9:14 (podle Dostál 1966); rozmě-
ry: max. šířka 2,28 cm; max. průměr oblouku 2,12 cm; 
průměr drátu 0,12 cm.  
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; bubínek náušnice je tvořen 
z 81,1 % základními kovy a z 18,9 % ostatními prvky. Po-
měr mezi základními kovy je následující: Cu – 6,15 %, 
Ag – 83,14 %, Sn – 8,2 %, Au – 0,95 %, Hg – 0 %, Pb – 
0,88 %, Fe – 0,5 %, Zn – 0,17 %.
Oblouk náušnice je tvořen z 68,4 % základními kovy 
a z 31,6 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 77,97 %, Ag – 0,12 %, Sn – 
1,29 %, Au – 0 %, Hg – 0 %, Pb – 9,87 %, Fe – 0,96 %, 
Zn – 9,79 %.
3. Inventární číslo P245642: fragmentárně dochova-
ná stříbrná sedmibubínková náušnice; povrch bubínků 
zdobí jemná granulace (průměr granulek 0,03–0,04 
cm), granulky jsou uspořádány do skupiny čtyř troj-
úhelníků s vrcholy k sobě tak, že tvoří maltézský kříž; 
na každém bubínku jsou dvě výzdobná pole, oddělená 
dvojitou řadou granulek; řada granulek odděluje i jed-
notlivé bubínky; průřez drátku kulatý; průměr drátu 
0,12 cm; typ náušnice 9:14 (podle Dostál 1966).  
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; bubínek náušnice je tvo-
řen ze 70,11 % základními kovy a z 29,89 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 79,62 %, Ag – 0,24 %, Sn – 1,72 %, Au – 0 %, Hg – 
0,02 %, Pb – 5,77 %, Fe – 0,94 %, Zn – 11,71 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 74,44 % základními kovy 
a z 25,56 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 55,93 %, Ag – 15,92 %, Sn 
– 3,54 %, Au – 14,41 %, Hg – 8,44 %, Pb – 1,07 %, Fe – 
0,34 %, Zn – 0,35 %.
4. Inventární číslo P245643: fragmentárně dochova-
ná stříbrná sedmibubínková náušnice; povrch bubínků 
zdobí jemná granulace (průměr granulek 0,03–0,04 
cm), granulky jsou uspořádány do skupiny čtyř troj-
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úhelníků s vrcholy k sobě tak, že tvoří maltézský kříž; 
na každém bubínku jsou dvě výzdobná pole, oddělená 
dvojitou řadou granulek; řada granulek odděluje i jed-
notlivé bubínky; průřez drátku kulatý; průměr drátu 
0,12 cm; typ náušnice 9:14 (podle Dostál 1966).  
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; bubínek náušnice je tvo-
řen ze 72,05 % základními kovy a z 27,95 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 47,87 %, Ag – 15,82 %, Sn – 4,68 %, Au – 19,6 %, Hg 
– 10,23 %, Pb – 1,27 %, Fe – 0,41 %, Zn – 0,12 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 76,26 % základními kovy 
a z 23,74 % ostatními prvky. Poměr mezi základními 
kovy je následující: Cu – 4,43 %, Ag – 85,56 %, Sn – 
8,7 %, Au – 0,63 %, Hg – 0,03 %, Pb – 0,42 %, Fe – 
0,16 %, Zn – 0,07 %.
5. Inventární číslo P245644: fragment stříbrné slou-
pečkové náušnice s plechovým sloupečkem; zachována 
je část oblouku se zlomkem horního bubínku a slou-
pečku; povrch bubínku i sloupečku zdobí jemná gra-
nulace; na bubínku jsou granulky uspořádány do troj-
úhelníků s vrcholy k sobě tak, že původně zřejmě tvoři-
ly maltézský kříž; na sloupečku sestává výzdobný motiv 
ze dvou trojúhelníků s vrcholem k sobě; na bubínku 
i sloupečku jsou dvě výzdobná pole, oddělená dvoji-
tou řadou granulek; řada granulek odděluje i bubínek 
a sloupeček; bubínek byl zakončen větší granulí; prů-
řez drátku kulatý; průměr drátu 0,09 cm; typ náušnice 
10:11 (podle Dostál 1966). 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; sloupeček náušnice je tvo-
řen z 63,86 % základními kovy a z 36,14 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 3,01 %, Ag – 84,38 %, Sn – 9,89 %, Au – 0,64 %, Hg – 
0 %, Pb – 0,31 %, Fe – 1,73 %, Zn – 0,04 %.
6. Inventární číslo P245645: fragmentárně dochovaná 
stříbrná sloupečková náušnice s plechovým sloupečkem; 
zachována jen spodní část oblouku s nepatrným zbytkem 
sloupečku s granulací; oblouk je ukončen esovitou klič-
kou, šířka kličky 0,12 cm; průřez drátku kulatý; průměr 
drátu 0,08 cm; typ náušnice 10:11 (podle Dostál 1966).  
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; esovitá klička náušnice je 
tvořena z 82,88 % základními kovy a z 17,12 % ostatní-
mi prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: 
Cu – 5,32 %, Ag – 83,59 %, Sn – 8,57 %, Au – 0,88 %, 
Hg – 0 %, Pb – 0,89 %, Fe – 0,38 %, Zn – 0,36 %.
7. Inventární číslo P245638: párový měděný pozlacený 
gombík, zdobený jednoduchými palmetami v srdcovitém 
meandru; plastická výzdoba je provedena na puncovaném 
pozadí; spodní část výzdoby tvoří šestiúhelník, vyplněný 
hvězdicí s šesti paprsky; ouško je připevněno na vrchlík 
(průměr vrchlíku 0,89 cm) a je lemováno přesekávaným 
drátkem; na gombíku je místy patrný spoj dvou polokoulí 
korpusu; výzdoba: rytí/lisování, puncování; rozměry: 
max. délka 3,32 cm; min. délka 2,5 cm; max. průměr 

2,74 cm; šířka ouška 0,18 cm; vnější průměr ouška 0,69 cm; 
vnitřní průměr ouška 0,32 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza gombíku; spodní část artefaktu je 
tvořena ze 70,22 % základními kovy a z 29,78 % ostat-
ními prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: 
Cu – 3 %, Ag – 85,63 %, Sn – 9,18 %, Au – 1,13 %, Hg 
– 0 %, Pb – 0,12 %, Fe – 0,85 %, Zn – 0,09 %.
8. Inventární číslo P245639: párový měděný pozlacený 
gombík, zdobený jednoduchými palmetami v srdcovitém 
meandru; plastická výzdoba je provedena na puncovaném 
pozadí; spodní část výzdoby tvoří šestiúhelník, vyplněný 
hvězdicí s šesti paprsky; ouško je připevněno na vrchlík 
(průměr vrchlíku 0,91 cm) a je lemováno přesekávaným 
drátkem; výzdoba: rytí/lisování, puncování; rozměry: 
max. délka 3,33 cm; min. délka 2,54 cm; max. průměr 
2,78 cm; šířka ouška 0,18 cm; vnější průměr ouška 0,71 cm; 
vnitřní průměr ouška 0,32 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza gombíku; spodní část artefaktu je 
tvořena z 60,86 % základními kovy a z 39,14 % ostatní-
mi prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: 
Cu – 50,44 %, Ag – 0,08 %, Sn – 9,22 %, Au – 0 %, Hg 
– 0 %, Pb – 36,03 %, Fe – 2,05 %, Zn – 2,18 %.
9. Inventární číslo P245646/1: železný nůž s trnem, 
ve třech zlomcích; tvar průřezu trnu obdélníkový; 
hřbet rovný; hřbet k hrotu plynulý; hřbet k trnu od-
sazený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednu-
té; ostří k trnu zkosené; rozměry: max. délka 9,4 cm; 
délka čepele 7,5 cm; šířka čepele 1 cm; tloušťka čepele 
0,3 cm; délka trnu 1,9 cm. 
10. Inventární číslo P245646/2: železný nůž, zlomek; hřbet 
rovný; hřbet k hrotu plynulý; ostří rovné; ostří k hrotu 
obloukovitě zvednuté; rozměry: max. délka 7,1 cm; délka 
čepele 7,1 cm; šířka čepele 1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm. 
Poznámka: –

H 144 (tab. 56, 106)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,4 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 511; kostra 357.
Stratigrafický vztah: SV část hrobové jámy a také dna byla 
poničena výkopem recentní sloupové jámy; mělký výkop 
hrobové jámy H 144 porušil SZ delší stěnu hrobu H 159.
Zásyp: kon. 511; ulehlý, středně hnědožlutý hlinitý pí-
sek; zrnitost písku střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobené výdutě, 3 ks, 34 g; 
zlomek zdobené výdutě, 4 g; zlomek dna, 11 g (inv. č 
P245648-51); zvířecí kosti, 24 ks, 34 g (inv. č. P245652); 
drobné zlomky neinventovaných střepů, 2 ks, 8 g.
Hrobová jáma: tvar půdorysu nepravidelný obdélníkový; 
rozměry 105 × 64 × 11 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
nesledováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
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Pohřbený jedinec (inv. č. P245653): kon. 357; orienta-
ce JZ–SV (podle polohy lebky v JZ části hrobové jámy); 
dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec H 144 
nemá dostatečně zachované souvislosti pro odhad pů-
vodní polohy pohřbení. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v úrovni dna hrobu obsahovala výplň re-
centní sloupové jámy velký kámen a zlomek dlouhé 
lidské kosti.

H 145 (tab. 46, 106:6)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,4 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 365; kostra 393; výkop 406.
Stratigrafický vztah: S kratší stěna hrobové jámy H 145 
porušila sídlištní objekt 137.
Zásyp: kon. 365; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
60 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 22 g; zlomek okra-
je, 5 g; zlomek dna, 29 g (inv. č. P245654-67); zvířecí 
kosti, 28 ks, 69 g (inv. č. P245668); mazanice, 9 ks, 267 g 
(inv. č. P245669); 4 drobné neinventované pravěké 
střepy, 91 g; 18 neinventovaných středohradištních 
střepů, 78 g.
Hrobová jáma: kon. 406; tvar půdorysu nepravidelný 

obdélníkový; rozměry 223 × 70 × 44 cm; orientace JZ–
SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245670): kon. 393; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
159 cm; dospělý jedinec H 145 byl pohřbený na zádech 
s horními a dolními končetinami nataženými podél 
těla; ruce pravé a levé horní končetiny byly uloženy ve-
dle pánve; lebka a dolní čelist nemá pevné anatomické 
spojení, ale zachovávají si vzájemný kloubní kontakt; 
kostra byla narušena drobnými kořeny. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: u kratší JZ stěny hrobové jámy – stupeň; 
pravděpodobně vytvořen uměle; výkop prorostlý koře-
ny kaštanu.

H 146 (tab. 47, 107)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,8 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 364; kostra 370; stavební 
konstrukce 369; výkop 388.
Stratigrafický vztah: výkop H 146 byl porušen recent-
ním základovým žlabem; výkop hrobu 108 porušil delší 
S stěnu hrobové jámy H 146; naopak výkop hrobu 146 
porušil část delší S stěny u SZ rohu hrobu 155.
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Obr. 238: Plán H 144 s nejbližším okolím. Obr. 239: Plán H 145 s nejbližším okolím.
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Zásyp: kon. 364; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
33 g; zlomek zdobené výdutě, 7 g; zlomek dna, 37 g 
(inv. č. P245671-76); drobné neinventované střepy, 
13 ks, 45 g.
Hrobová jáma: kon. 388; tvar půdorysu nepravidelný; 
rozměry 112 × 40 × 39 cm (měřena je dochovaná šířka); 
orientace JZZ–SVV; profil příčný: nesledováno; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 369; symbo-
lické kamenné obložení dna hrobové jámy; použit 
byl lomový kámen a žernov (zlomek rotačního bru-
su, inv. č. P246774); obložení bylo zachováno: v pro-
storu za lebkou dva kameny – svisle položený kámen 
a po levé straně od lebky menší kámen, ležící naplo-
cho; po pravé straně dolní končetiny – velký kámen 
(17 × 17 × 12 cm); podél levého bérce rotační brus (vypa-
dl do prozkoumané jámy H 108); za chodidly byl svisle 
postaven plochý kámen (také vypadl do již prozkouma-
ného výkopu H 108); celkem bylo evidováno 7 ks kame-
nů o váze 28 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245677): kon. 370; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 146 měl dislokovanou polohu kostí; z nepří-
mých evidencí lze ale usuzovat na pravděpodobné po-
hřbení na zádech. 

Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 147 (tab. 56, 107)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 65-34, B64-34, B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 4,5 m od středu rotundy, ve výseči S–SV, Z roh 
hrobové jámy se dotýká S osy. 
Čísla kontextů: uloženina 363; kostra 368; stavební 
konstrukce 367; výkop 530.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 363; středně ulehlý, středně hnědošedý hli-
nitý písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
33 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 27 g; zlomky den, 
2 ks, 47 g (inv. č. P 245678-83); zvířecí kosti, 10 ks, 4 g 
(inv. č. P245684); malta, 4 ks, 138 g (inv. č. P245685); 
neinventované drobné střepy, 2 ks, 12 g.
Hrobová jáma: kon. 530; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
152 × 72 × 47 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: necko-
vitý, stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 367; symbolické 
kamenné obložení dna hrobové jámy; použit byl lo-
mový kámen; poloha kamenů: kámen vlevo za lebkou 
– položen svisle, paralelně s delší osou hrobové jámy 
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Obr. 240: Plán H 146 s nejbližším okolím.

Obr. 241: Plán H 147 s nejbližším okolím.
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(10 × 19 × 6cm); kámen napravo od lebky, položen na-
plocho; kámen v nohách – střed kratší SV stěny, polo-
žen svisle, v podélné ose hrobové jámy (10 × 15 × 7cm); 
váha třech kamenů – 5 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P 245686): kon. 368; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 147 neměl dostatečně zachované souvislosti 
pro odhad původní polohy pohřbení. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 148 (tab. 22, 65:8, 107)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-34, B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 3,9 m od středu rotundy, na Z přesně.
Čísla kontextů: uloženina 392; kostra 395; stavební 
konstrukce 394; výkop 402.
Stratigrafický vztah: mělčí hrob H 148 porušil kratší 
SV stěnu a část zásypu staršího hlubšího hrobu H 156.
Zásyp: kon. 392; ulehlá, tmavě šedá písčitá hlína; písek 
střední; zásyp hrobové jámy byl zachycen již 10 cm nad 
úrovní začištěného podloží, v rámci kamenného oblo-
žení; uloženina v ploše 140 × 60 cm.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 8 ks, 
95 g; zlomky zdobených výdutí, 19 ks, 500 g; zlomek 
okraje, 9 g; zlomky den, 3 ks, 89 g (inv. č. P245687-
713); zvířecí kosti, 15 ks, 42 g (inv. č. P245714); ma-

zanice, 4 ks, 29 g (inv. č. P245715); vzorek uhlíků 
(inv. č. P245716); neinventované drobné střepy, 18 ks, 
70 g; drobky malty.
Hrobová jáma: kon. 402; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 145 × 78 × 20 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 394; úplné ka-
menné obložení hrobové jámy; použit byl lomový ká-
men; konstrukce: na horizontálně uložených kamenech 
byly vertikálně uloženy ploché kameny; rozměry věnce: 
140 × 60 × 33 cm; počet kamenů ve věnci 34; váha 60 kg. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245718): kon. 395; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 148 byl pohřbený na zádech s horními a dol-
ními končetinami nataženými; levá ruka byla položena 
pravděpodobně mimo pánevní nebo abdominální kra-
jinu; rozbitá lebka. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
levého femuru, cca 6 cm od diafýzy směrem ke stěně 
výkopu – drobný železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245717: železný nůž s trnem;  
krevní rýha špatně rozlišitelná; tvar průřezu trnu ob-
délníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet 
k trnu odsazený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě 
zvednuté; ostří k trnu zkosené; rozměry: max. délka 
7,6 cm; délka čepele 5,4 cm; šířka čepele 0,8 cm; tloušť-
ka čepele 0,2 cm; délka trnu 2,2 cm.   
Poznámka: pohřeb u předpokládaného vchodu do ro-
tundy, na Z straně stavby; část hrobu 148 zachází pod 
kontrolní blok (JV roh) – nezkoumáno.

H 149 (tab. 22, 107)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 4,3 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 389; kostra 390.
Stratigrafický vztah: sklad kostí H 149 byl na J straně 
porušen recentním základovým žlabem; stratigraficky 
se nacházel nad hrobem 154 – porušoval jeho delší JV 
stěnu, ležel zčásti nad pravou stranou hrudního koše 
jedince pohřbeného v H 154.
Zásyp: kon. 389; středně ulehlá, středně hnědá písčitá 
hlína; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 7 g 
(inv. č. P245719); malta, 9 ks, 47 g (inv. č. P245720); že-
lezný hřebík – s plochou kruhovou hlavicí, s hraněným 
tělem; rozměry: max. délka 2,5 cm; šířka 0,3 cm; hlavice 
0,8 × 0,7 cm (tab. 22, 107:1, tab. 67:9; inv. č. P245721).
Hrobová jáma: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245722): kon. 390; delší osa 
skladu kostí SZ–JV; dítě; věk: Infans II (7–14 let); nedo-
spělý jedinec H 149 sestával z dislokované nakupeniny Obr. 242: Plán H 148 s nejbližším okolím.
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kostí, ze kterých nelze odhadnout původní polohu po-
hřbeného těla.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: na SZ straně ležel u skladu kostí svisle ulo-
žený kámen (17 × 5 × 4 cm), souběžný se „SZ kratší stě-
nou“ výkopu pro sklad kostí; je možné, že sklad kostí 
H 149 souvisí s neúplným jedincem z H 85, v tom pří-
padě by se jednalo o jednoho jedince.

H 150 (tab. 47, 108)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-36, B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,6 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 400; kostra 410; výkop 533.
Stratigrafický vztah: delší JV stěnu hrobové jámy H 
150 porušoval výkop mladšího a mělčího hrobu H 114.
Zásyp: kon. 400; ulehlá, středně hnědošedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 
21 g (inv. č. P245425-7); zvířecí kosti (inv. č. P245428); 
drobné neinventované střepy, 6 ks, 24 g.
Hrobová jáma: kon. 533; tvar půdorysu lichoběžníkový 
sbíhající se k nohám; rozměry 238 × 80 × 40 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec (inv. č. P245429): kon. 410; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk Juvenis (14–19/20 
let); dospělý jedinec H 150 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; obě ruce 
byly uloženy vedle pánve; lebka si zachovala anatomic-
ky těsné spojení s dolní čelistí. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: SZ delší stěna hrobové jámy H 150 úzce 
sousedí s JV delší stěnou výkopu hrobu 151; uvažovalo 
se, zda se nejedná o dvojhrob; dna hrobových jam jsou 
však v odlišné úrovni. 

H 151 (tab. 23, 63:2, 108, 109)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 4,8 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ, blíže k JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 401; kostra 411; výkop 534.
Stratigrafický vztah: hrob 151 byl porušen recentním 
základovým žlabem; výkop hrobu 117 porušil kratší JZ 
stěnu hrobové jámy hrobu 151; delší SZ stěna H 151 
(přibližně v střední části) porušovala výkop starší slou-
pové jámy (KJ neoznačena, nezkoumána).
Zásyp: kon. 401; ulehlá, středně hnědošedá písčitá hlí-
na; písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
32 g; zlomek zdobené výdutě, 14 g; zlomky okrajů, 

Obr. 244: Plán H 150 s nejbližším okolím.
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Obr. 243: Plán H 149 s nejbližším okolím.
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2 ks, 24 g; zlomek dna, 97 g (inv. č. P245430-6); zvířecí 
kosti, 12 ks, 22 g (inv. č. P245437); mazanice, 2 ks, 17 g 
(inv. č. P245438); malta, 16 ks, 92 g (inv. č. P245439); 
drobné neinventované střepy, 3 ks, 15 g.
Hrobová jáma: kon. 534; tvar půdorysu nepravidelný ob-
délníkový se zaoblenými rohy; rozměry 242 × 110 × 47 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245441): kon. 411; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Midlle Adult (35–50 let); výška 
172 cm; dospělý jedinec H 151 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; pravá 
horní končetina byla ale dislokovaná a výrazně posu-
nuta kaudálně; ruka levé horní končetiny byla uložena 
vedle pánve; lebka si zachovala částečně pevné anato-
mické spojení s dolní čelistí. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: mezi 
pravým chodidlem a SV kratší stěnou hrobu – železný 
tyčinkovitý předmět, uložený rovnoběžně s osou kratší 
SV stěny (1); v pánvi, na křížové kosti – větší střep (ná-
lez evidován v zásypu hrobu).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245440: tyčinkovitý nástroj se ze-
síleným středem a trnem; rozměry: max. délka 8,9 cm; 
max. šířka 0,74 cm; max. tloušťka 0,5 cm.
Poznámka: SZ delší stěna hrobové jámy H 150 úzce 

sousedí s JV delší stěnou výkopu hrobu H 151; uvažo-
valo se, zda se nejedná o dvojhrob; dna hrobových jam 
jsou však v odlišné úrovni. 

H 152 (tab. 47, 109)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,4 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 398; kostra 409; stavební 
konstrukce 408.
Stratigrafický vztah: hrob 152 porušoval horní úroveň 
zásypu a výkopu hrobové jámy H 168, zčásti se nachá-
zel nad horní polovinou kostry z H 168.
Zásyp: kon. 398; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek střední; výplň obsahovala kameny.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 45 g; 
zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 22 g; zlomky den, 2 ks, 33 g; 
2 laténské střepy, 80 g (inv. č. P245723-32); zvířecí kosti, 
23 ks, 40 g (inv. č. P245733); malta, 1733 g (inv. č. P245734); 
drobné neinventované střepy středohradištní, 13 ks, 59 g.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry 
170 × 65 × 32 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: nesle-
dováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 408; úplné ka-
menné obložení hrobové jámy; použit byl lomový ká-
men; kameny byly položeny minimálně ve 2 vrstvách; 
mezi kameny se nacházely drobky malty; rozměry: 

Obr. 245: Plán H 151 s nejbližším okolím.
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Obr. 246: Plán H 152 s nejbližším okolím.



294

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

138 × 60 × 20 cm; počet kamenů v konstrukci 30; váha 
31 kg; po levé straně hrobové jámy na kamenné oblože-
ní úzce navazovala obdélníková konstrukce z kamene 
spojovaného maltou; není zcela jasné, kde končí ob-
ložení kladené na sucho a kde začíná kámen na mal-
tu a jaký je vztah mezi obložením a segmentem zdiva; 
prostor v kamenném obložení je malý – kostra měla 
pokrčené dolní končetiny. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245735): kon. 409; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans II (7–14 let); nedospělý 
jedinec H 152 měl dolní končetiny uložené, proti před-
pokládané poloze na zádech, směrem na svou pravou 
stranu; obě dolní končetiny byly navíc flektované v ko-
lenním kloubu; není ale zřejmé, zda došlo k posunutí 
na pravý bok vlivem sekundární duté prostory a čás-
tečně flektovaným dolním končetinám nebo se jedná 
o původní polohu pohřbeného těla; horní část trupu 
je uložena spíše na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: napravo od lebky se nacházel malý plochý 
kámen, uložený vodorovně – podložení lebky? nebo 
se jedná o vypadlý kámen z obložení hrobové jámy?; 
u levé nohy – malý plochý kámen uložený vodorov-
ně – podložení nohou? nebo součást obložení hrobové 
jámy?; hrob 152 proklesával do zásypu obdélníkového 
objektu, který nebyl blíže specifikován, v dokumentaci 
nese označení F 151.

H 153 (tab. 23, 109, 110)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B 65-35, B65-36
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: hrob v interiéru rotundy, v linii předpokláda-
ného vstupu do kostela. 
Čísla kontextů: uloženina 404; kostra 416; stavební 
konstrukce 417; výkop 487.
Stratigrafický vztah: hrob pod podlahou rotundy.
Zásyp: kon. 404; ulehlá, tmavě šedá písčitá hlína; písek 
jemný a střední; v zásypu se vyskytovaly drobné kameny 
a malta.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 8 g; zlo-
mek zdobené výdutě, 12 g; dno a zdobená výduť latén-
ské keramiky, 50 g (inv. č. P245736-9); zvířecí kosti, 7 ks, 
7 g (inv. č. P245740); mazanice, 3 g (inv. č. P245741); mal-
ta, 20 ks, 1119 g; omítka, 9 ks, 559 g (inv. č. P245742); 
železný zlomek, trn z přezky, na jedné straně roztepa-
ný, na druhé straně ohnutý, hraněný, tloušťka 0,3 cm 
(tab. 23, 153:1, tab. 67:6; inv. č. P245743); drobné nein-
ventované střepy, 7 ks, 30 g.
Hrobová jáma: kon. 487; tvar půdorysu lichoběžníko-
vý sbíhající se k hlavě; rozměry 230 × 60/100 × 53 cm; 
hloubka měřena od pochůzné úrovně podlahy kostela; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 417; kamen-
né obložení hrobové jámy; použit byl lomový kámen; 

kameny položeny místy ve dvou vrstvách; odkryty byly 
za hlavou, po celé levé straně pohřbeného, na pravé 
straně v místech dolní končetiny a v nohách; po pravé 
straně podél lebky, pravé horní končetiny a pánve ka-
meny chyběly; jeden kámen ležel nad lebkou; celkem 
bylo evidováno 67 kamenů z obložení o váze 82 kg; 
v obložení se vyskytl velký fragment pražnice; mezi ka-
meny se nacházely i zlomky malty a mazanice. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245744): kon. 416; orienta-
ce JZ–SV; muž, věk: Old Adult (50+ let); výška 185 cm; 
dospělý jedinec H 153 byl uložen na zádech, čemuž 
odpovídá jak natažená poloha horních a dolních kon-
četin, tak i jiné anatomické souvislosti; poloha tohoto 
jedince, a to zejména poloha lebky, byla podrobněji 
diskutována v Macháček et al. 2014, 127–128. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 154 (tab. 47, 110)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 3,9 m od středu rotundy, ve výseči JV–V; SV 
kratší stěna hrobu leží na JV ose. 
Čísla kontextů: uloženina 405, 475; kostra 438; výkop 
476, 470.
Stratigrafický vztah: hrob byl porušen výkopem re-
centního základového žlabu; stratigraficky se H 154 
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Obr. 247: Plán H 153 s nejbližším okolím.
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nacházel pod skladem kostí H 149 – ten porušoval jeho 
delší JV stěnu, ležel zčásti nad pravou stranou hrudní-
ho koše jedince pohřbeného v H 154.
Zásyp: kon. 405 – zásyp hrobové jámy; ulehlá, středně 
šedobéžová písčitá hlína; písek střední; v zásypu byly 
evidovány malé skvrny, čočky žlutošedého písku.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 7 ks, 
117 g; zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 20 g; zlomek dna, 
28 g; 7 zlomků laténské keramiky (inv. č. P245745-62); 
zvířecí kosti, 47 ks, 66 g (inv. č. P245763); drobné nein-
ventované střepy, 15 ks, 77 g.
Hrobová jáma: kon. 470; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 343 × 112 × 123 cm; orientace JZ–SV; profil 
příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 475 a 476; negativ 
dřevěného podložení těla mrtvého (stopy po tzv. márách); 
není jasné, zda je zachyceno v úplnosti; po začištění dna 
hrobu se žlabovité probarvení ukázalo pouze v JZ části 
– u hlavy, cca 42 cm od JZ kratší stěny hrobové jámy (vý-
plň – kyprý, středně šedý písek); rozměry 80 × 15 × 8 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245766): kon. 438; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
166 cm; dospělý jedinec H 154 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; obě ruce 
byly uloženy vedle pánve; lebka byla částečně posunuta 
na svoji pravou stranu a dolní čelist nebyla v úplném 

anatomickém spojení s lebkou; kostra byla neúměrně 
menší vzhledem k rozměrům hrobové jámy. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: největší/nejobjemnější hrobová jáma ko-
lem rotundy. 

H 155 (tab. 24, 66:6, 111)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33, B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,4 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 418; kostra 432; výkop 445.
Stratigrafický vztah: hrob 155 byl porušen recentním 
základovým žlabem; v Z části hrobu 155 byla S delší 
stěna hrobové jámy porušena výkopem hrobu 146; na-
opak Z kratší stěna hrobové jámy H 155 zničila V kratší 
stěnu hrobu 172; delší S stěnou hrob 155 porušil J roh 
hrobové jámy H 173.
Zásyp: kon. 418; ulehlá, tmavě hnědošedá písčitá hlí-
na; písek střední; v úrovni těsně nad kostrou se objevil 
výrazný obdélný obrys kolem kostry, obsahoval velké 
množství drobných zlomků malty – snad negativ po ze-
tlelé schránce pro tělo; v SV části hrobové jámy se ob-
jevil menší obdélný obrys, zdálo se, že se tam nachází 
superpozice s dětským hrobem – byl to však pouze zby-
tek po zvířecí noře.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
39 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 58 g; zlomek 

H 81

H 88 O140

O140

0 1

°

H 85 H 149

Obr. 248: Plán H 154 s nejbližším okolím.
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Obr. 249: Plán H 155 s nejbližším okolím.
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okraje, 10 g; zlomky den, 2 ks, 20 g; zlomek zdobené 
výdutě z laténu, 10 g (inv. č. P245767-81); zvířecí kos-
ti, 29 ks, 18 g (inv. č. P245782); mazanice, 6 ks, 28 g 
(inv. č. P245783); malta, 52 ks, 62 g (inv. č. P245784); 
neinventované drobné střepy, 17 ks, 72 g.
Hrobová jáma: kon. 445; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 224 × 87 × 28 cm; orienta-
ce Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: v úrovni těsně nad 
kostrou se objevil obdélný obrys kolem kostry, obsaho-
val velké množství drobných zlomků malty – snad se 
jednalo o negativ po zetlelé schránce pro tělo; o exis-
tenci primárního dutého prostoru by mohla svědčit 
i výrazná dislokace hrudníku, páteře a pánve – biotur-
bace, činnost podzemní fauny; nekontextováno.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245786): kon. 432; orien-
tace Z–V; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
171 cm; dospělý jedinec H 155 byl značně dislokovaný, 
a to zejména v oblasti hrudního koše (je navíc možné, 
že v prostoru těla H 155 se nachází i kosti jiného jedin-
ce); původní poloha pohřbeného těla byla na zádech 
s horními a dolními končetinami nataženými a oběma 
rukama vedle pánve. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: mezi 
distálními epifýzami dlouhých kostí pravého předloktí 
a pánevní kostí – železný nůž, původně uložený patrně 
v dřevěné pochvě (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245785: zkorodovaný fragment 
čepele železného nože; rozměry: dochovaná délka 
4,8 cm; šířka čepele 1,1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm.  
Poznámka: do Z kratší stěny hrobové jámy (cca uprostřed) 
byl nad úrovní lebky našikmo zasazen plochý kámen 
(11 × 12 × 2 cm) – souvislost s hrobem není jasná. 

H 156 (tab. 24, 111)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-34, B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 4,9 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z; Z os 
protíná S roh hrobové jámy. 
Čísla kontextů: uloženina 412=425; kostra 433; výkop 
504=531.
Stratigrafický vztah: mělčí hrob H 148 porušil kratší 
SV stěnu a část zásypu staršího hlubšího hrobu H 156.
Zásyp: kon. 412=425; ulehlá, tmavě šedohnědá písči-
tá hlína; písek jemný až střední; v úrovni začištěného 
podloží velká písčitá čočka o délce cca 30 cm a šířce cca 
8 cm – dokumentováno na příčném profilu. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
86 g; zlomek okraje, 6 g (inv. č. P245787-93); zvířecí kos-
ti, 11 ks, 19 g (inv. č. P245794); zlomek hliněného disko-
vitého závaží (tab. 24, 156:1, tab. 68:4; inv. č. P245795); 
neinventované drobné střepy, 8 ks, 32 g.
Hrobová jáma: kon. 504=531; tvar půdorysu obdélní-

kový; rozměry 155 × 68 × 40 cm; orientace JZ–SV; profil 
příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245796): kon. 433; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedi-
nec H 156 byl pohřbený na zádech; horní a dolní kon-
četiny nejsou zachované; lebka udržovala anatomicky 
pevné spojení s dolní čelistí.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: nezvykle velká hrobová jáma pro pohřeb 
malého dítěte.

H 157 (tab. 25, 62:3, 12, 18, 21, tab. 111)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,6 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 464; kostra 494; stavební 
konstrukce 495; výkop 517.
Stratigrafický vztah: hrob 157 byl poničen výkopem 
recentního základového žlabu; výkop hrobu 157 poru-
šoval zásypy a výkopy starších hlubších hrobů 169, 184 
a 185; naopak mladší, mělčí hrob 186 se nepatrně za-
hluboval do JZ části hrobové jámy H 157.
Zásyp: kon. 464; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek jemný a střední.
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Obr. 250: Plán H 156 s nejbližším okolím.
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Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 10 ks, 
120 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 82 g; zlomky okrajů, 
2 ks, 14 g; 2 zlomky pravěké keramiky, 39 g (inv. č. P245797-
815); zvířecí kosti, 26 ks, 66 g (inv. č. P245816); neinven-
tované drobné střepy, 27 ks, 113 g.
Hrobová jáma: kon. 517; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 220 × 78 × 29 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 495; symbo-
lické obložení dna hrobové jámy; zachovalo se pouze 
v neponičené části – v nohách (SV část jámy); použit 
byl lomový kámen; 2 svisle uložené kameny u kratší SV 
stěny; rozměry: výše uložený kámen 24 × 28 × 9 cm; níže 
uložený kámen 30 × 13 × 4 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245821): kon. 494; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
180 cm; ze skeletu dospělého jedince H 157 se docho-
valy jen kosti dolních končetin a část levé horní konče-
tiny a bederní části páteře; ze zachovaných pozůstatků 
lze usuzovat, že jedinec byl pohřbený na zádech, horní 
a dolní končetiny byly natažené a ruce byly vedle pánve 
(resp. to platí alespoň pro levou ruku).  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u levé nohy – zlomek železné přezky (1); 
v prostoru u pravé nohy – zlomek železné přezky 
a průvlečky (2, 3); z proplavování zásypu hrobu – že-

lezné nákončí (4).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245817: železná přezka, zlomek; 
původní tvar přezky: D-rámeček; průřez rámečku půl-
kulatý; rozměry: šířka rámečku 1,7 cm; tloušťka rámeč-
ku 0,4 cm.
2. Inventární číslo P245818: železná přezka, zlomek; 
původní tvar přezky: D-rámeček; průřez rámečku půl-
kulatý; rozměry: šířka rámečku 1,8 cm; tloušťka rámeč-
ku 0,3 cm; průřez rámečku v týlní části 0,35 cm.
3. Inventární číslo P245819: zlomek třmínkovité želez-
né průvlečky se štítem; tvar štítu obdélný; tvar průřezu 
obdélníkový; rozměry: délka 2 cm; max. šířka 1,6 cm; 
max. tloušťka 0,5 cm.    
4. Inventární číslo P245820: železné obdélníkové ná-
končí; tvar průřezu obdélníkový; zdobeno na vnější 
straně 1 příčným plastickým přesekávaným žebrem a 3 
na něj kolmými žlábky; u týlu jsou 2 nýty ve žlábku; 
na zadní stranu je připevněna plechová krytka řeme-
ne; rozměry: max. délka 2 cm; max. šířka 1,7 cm; tloušť-
ka 0,1–0,3 cm.
Poznámka: –

H 158 (tab. 48, 112)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-34, B65-34, B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,1 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 

Obr. 251: Plán H 157 s nejbližším okolím.
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Obr. 252: Plán H 158 s nejbližším okolím.
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Čísla kontextů: uloženina 422, 458; kostra 437; výkop 
459, 447.
Stratigrafický vztah: část JZ stěny hrobu 158 poničil 
recentní základový žlab; JZ roh hrobové jámy H 158 
byl porušen výkopem hrobu 124; SV kratší stěna hro-
bu 158 byla zničena výkopem blíže nespecifikovaného 
obdélníkového objektu označeného F 151.
Zásyp: kon. 422; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek jemný až střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdu-
tí (inv. č. P245822-25); zvířecí kosti, 11 ks, 19 g 
(inv. č. P245826); neinventované drobné střepy, 2 ks, 11 g.
Hrobová jáma: kon. 447; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 170 × 78 × 27 cm (měřena byla max. dochovaná 
délka jámy); orientace JZ–SV; profil příčný: neckovi-
tý s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; šířka stupně 
11 cm; hloubka stupně 16 cm; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 458, 459; stopy 
po pravděpodobném podložení těla – na začištěném 
dně hrobové jámy se 19 cm od kratší SV stěny objevilo 
v prostoru u chodidel tmavé probarvení tvaru protáhlého 
obdélníku; rozměry: 57 × 14 × 2,5 cm; charakter výplně: 
středně ulehlý, středně okrovožlutý hlinitý písek; negativ 
konstrukce v prostoru u lebky nebyl v terénu patrný.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245827): kon. 437; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
162 cm; dospělý jedinec H 158 byl pohřbený na zá-
dech; horní a dolní končetiny byly natažené podél těla; 
obě ruce byly uloženy vedle pánve; lebka a čelist si udr-
žely anatomicky těsné spojení jen částečně.  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: podél delší JV stěny hrobové H 158 se táhl 
poměrně široký stupeň; zřejmě vytvořen uměle při 
upřesňování původního tvaru výkopu hrobové jámy; JZ 
část hrobu 158 byla zčásti překryta kamennou kumulací 
F 41; existence kamenného překryvu hrobové jámy je 
s otazníkem; F 41 zčásti překrýval i SV část hrobu 124 – 
patrně tedy šlo o zbytky destrukce zdiva kostela; hrob H 
158 byl dotčen ještě dalšími dvěma kumulacemi: F 42 se 
okrajově dotýkala západního rohu jámy a F 43 částečně 
ležela nad SV částí hrobu; F 42: 123 × 90 × 16 cm, orien-
tace S–J, počet kamenů 93, váha 60 kg, mezi kameny 
zlomek žernovu; F 43: 180 × 85 × 16 cm, orientace Z–V, 
počet kamenů 141 o váze 73,5 kg.

H 159 (tab. 48, 112)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5,4 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 512; kostra 478; stavební 
konstrukce 479; výkop 506=535.
Stratigrafický vztah: hrob byl v JZ části porušen recentním 
základovým žlabem; hrobová jáma H 159 byla vyhloube-

na nad SZ polovinou hrobu 160; S roh hrobové jámy H 
159 byl nepatrně porušen mělkým výkopem hrobu 144.
Zásyp: kon. 512; ulehlá, středně šedá písčitá hlína; pí-
sek jemný až střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
70 g; 1 nezdobená výduť pravěká, 7 g; zlomek zdobené 
výdutě, 7 g; okraj středohradištní, 12 g; okraj asi z čas-
ně slovanského talíře, 17 g (inv. č. P245828-36); nein-
ventované drobné střepy, 4 ks, 22 g.
Hrobová jáma: kon. 506=535; tvar půdorysu byl pů-
vodně zřejmě oválný; rozměry 133 × 75 × 25 cm (měře-
na dochovaná délka); orientace JZ–SV; profil příčný: 
nesledováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 479; téměř 
úplné kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lo-
mový kámen; kameny položeny místy ve dvou vrstvách; 
obložení u hlavy patrně zničil výkop recentního zákla-
dového žlabu; v nohách je kamením obložena celá 
kratší SV stěna hrobové jámy; podél delší SZ stěny byly 
kameny pouze sporadicky; JV delší stěna – kameny le-
žely téměř po celé délce stěny a částečně se propadaly 
do zásypu hrobu 160; rozměry: 130 × 65 × 25; počet evi-
dovaných kamenů z obložení 34 ks; váha 29 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245837): kon. 478; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 159 byl pohřbený na zádech, horní a dolní 
končetiny byly pravděpodobně natažené; kostra byla 

Obr. 253: Plán H 159 s nejbližším okolím.
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nedostatečně zachovaná pro podrobnější popis polohy 
ruky a horní končetiny; vpravo cca 10 cm od lebky je-
dince H 159 směrem ke stěně hrobové jámy se nachá-
zela další dětská lebka – možná z hrobu 160. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 160 (tab. 48, 112)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 424; kostra 539; výkop 548.
Stratigrafický vztah: nad SZ polovinou hrobu 160 byl 
vyhlouben hrob 159; do zásypu H 160 se propadávaly 
kameny z obložení hrobové jámy H 159. 
Zásyp: kon. 424; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; 
písek jemný až střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 57 g 
(inv. č. P245838-39); zvířecí kosti, 6 ks, 6 g (inv. č. P245840); 
neinventované drobné střepy, 3 ks, 15 g.
Hrobová jáma: kon. 548; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 132 × 50 × 22 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: nesledováno; profil podélný: neckovitý, stěny kol-
mé přímé; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P24584): kon. 539; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-

dinec H 160 má nekompletně zachovanou kostru, ale 
ze zachovaných evidencí lze usuzovat, že byl pohřben 
pravděpodobně na zádech s nataženými končetinami. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 161 (tab. 48, 112)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,6 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 419; kostra 429.
Stratigrafický vztah: hrob 161 byl částečně zahlouben 
do zásypu sídlištního objektu 141.
Zásyp: kon. 419; středně ulehlý, tmavě hnědý hlinitý 
písek; písek jemný až střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě, 10 g 
(inv. č. P245842); neinventované drobné střepy, 2 ks, 
7 g.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; rozměry 107 × 76 × 21 cm; orientace JZZ–
SVV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; pro-
fil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 142; kamen-
ný překryv téměř po celé ploše obrysu hrobové jámy; 
v nadloží, nad hrobem H 161 byla identifikována ka-
menná kumulace oválného tvaru, orientována Z–V, 
rozměry 212 × 92 cm; útvar tvořily naplocho kladené 

Obr. 254: Plán H 160 s nejbližším okolím.
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Obr. 255: Plán H 161 s nejbližším okolím.
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lomové kameny; počet kamenů 53, váha 59 kg; doku-
mentováno jako F 62.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245843): kon. 429; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 161 je zachovaný in situ jen částečně; z polo-
hy zachovaných částí skeletu hrudního koše, části paž-
ní kosti a částí dolních končetin lze usuzovat, že byl 
pohřbený na zádech s nataženými horními a dolními 
končetinami. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 162 (tab. 25, 113)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35, B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 4,4 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z; v ose 
s H 153 z interiéru rotundy. 
Čísla kontextů: uloženina 427, 497, 498; kostra 448; 
výkop 502, 503, 496.
Stratigrafický vztah: hrob 162 byl porušen výkopem 
recentního základového žlabu.
Zásyp: kon. 427; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; 
písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 17 ks, 
209 g; zlomky zdobených výdutí, 4 ks, 66 g; zlomek 
okraje, 6 g; zlomek dna, 16 g; zlomky pravěké kerami-
ky – ucho/neolit, 24 g; 5 germánských střepů z doby 
stěhování národů, 62 g (inv. č. P245844-872); zvířecí 
kosti, 31 ks, 83 g (inv. č. P245873); mazanice, 5 ks, 91 g 
(inv. č. P245874); vzorek uhlíku (inv. č. P245875); jed-
noramenná železná skoba, s hraněným průřezem, dél-
ka 4,4 cm, šířka 0,6 cm, délka ramena 2,1 cm (tab. 25, 
162:1, tab. 67:8; inv. č. P245876); zlomek dvoukónic-
kého kamenného přeslenu (tab. 25, 162:2, tab. 68:1; 
inv. č. P245877); neinventované drobné střepy, 31 ks, 
108 g; drobky malty. 
Hrobová jáma: kon. 496; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 243 × 118 × 44 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 497, 498, 502, 
503; stopy po podložení pohřbeného těla – tzv. máry; 
v prostoru hlavy i v nohách byly po odebrání skeletu zjiš-
těny 2 negativy po zetlelé dřevěné konstrukci – ve vzdále-
nosti cca 3 cm od JZ kratší stěny – obrys žlabovitého tvaru, 
62 × 16 × 9 cm; ve vzdálenosti cca 32 cm od SV kratší stěny 
– obrys žlabovitého tvaru, 91 × 17 × 7 cm; výplň negativů: 
středně ulehlá, středně šedá jílovitá hlína, obsahovala 
hojné množství drobků malty; negativ po zetlelé schránce; 
obdélný obrys kolem kostry o rozměrech 225 × 65 cm; 
výplň negativu obsahovala velké množství drobků malty; 
jednoramenná železná skoba (1; inv. č. P245876) ležela 
cca 15 cm východním směrem od distálního konce pravé 
tibie – možná souvislost s konstrukcí dřevěné schránky 
pro tělo.

Pohřbený jedinec (inv. č. P245878): kon. 448; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
162 cm; dospělý jedinec H 162 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; obě 
ruce byly umístěny vedle pánve; lebka byla dislokovaná 
za svoji původní polohu a nezachovala si anatomicky 
těsné spojení s dolní čelistí; z polohy lebky lze usuzo-
vat, že v okolí hlavy vznikla sekundární dutá prostora. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v SV polovině výkopu se objevil oválný ob-
rys (66 × 48 cm); porušoval SZ delší stěnu, nacházel se 
110 cm od SZ kratší stěny a 42 cm od kratší SV stěny; 
jednalo se o vkop pro sekundární otevření hrobu nebo 
pozůstatky zvířecí nory? 

H 163 (tab. 26, 113)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,1 m od středu rotundy, na JV přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 421; kostra 428; výkop 536.
Stratigrafický vztah: V roh hrobové jámy byl poničen 
recentním základovým žlabem; výkop hrobu H 163 se 
zčásti zahloubil do výplní sídlištních objektů 141 a 142.
Zásyp: kon. 42; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; pí-
sek střední zrnitosti. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 59 g 
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Obr. 256: Plán H 162 s nejbližším okolím.
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(inv. č. P246847-849); zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 11 g 
(inv. č. P246850-852); zlomek dna, 32 g (inv. č. P246853); 
zvířecí kosti, 21 ks, 25 g (inv. č. P246854); zlomek kostě-
ného šídla (tab. 26, 163:1, tab. 67:15; inv. č. P246855); 
neinventované drobné střepy, 5 ks, 20 g.
Hrobová jáma: kon. 536; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 143 × 62 × 40 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245879): kon. 428; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 163 byl pohřbený na zádech s nataženými horními 
a dolními končetinami; lebka ležela na basi lební a za-
chovala si anatomicky těsné spojení s dolní čelistí. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 164 (tab. 26, 114)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,4 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 426; kostra 435.
Stratigrafický vztah: v SV části byl hrob narušen vý-
kopem recentního základového žlabu; výkop hrobu H 
164 zničil JZ polovinu hrobu 174.

Zásyp: kon. 426; ulehlá, tmavě hnědá písčitá hlína; pí-
sek jemný až střední.
Nálezy ze zásypu: rybí obratel (inv. č. P 245880); hřeb 
celý, max. délka 2 cm, šířka/průměr 0,3 cm, hlavice plochá 
čtvercovitá 0,7 × 0,7 cm (tab. 26, 164:1; inv. č. P246776).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; rozměry 156 × 67 × 33 cm; orientace JZ–SV; 
profil příčný: nesledováno; profil podélný: nesledová-
no; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické oblo-
žení hrobové jámy; materiál použitý na obložení – lo-
mový kámen a lidské kosti z porušeného hrobu 174; 
u kratší JZ stěny ležely na sobě dva velké ploché ka-
meny, uloženy vodorovně (13 × 13 × 4 cm a 12 × 9 cm); 
kameny byly od rozbité lebky vzdáleny 16 cm; podél 
pravé dolní končetiny dítěte byly u stěny hrobové jámy 
naskládány pravý femur a tibie jedince z H 174; podél 
levé dolní končetiny dítěte byly uloženy ke stěně hrobu 
levý femur, tibie a obě fibuly.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245881): kon. 435; orientace 
JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec H 
164 byl pohřben pravděpodobně na zádech s nataženými 
dolními končetinami; kostra byla ale in situ dislokovaná 
a špatně zachovaná, a to zejména v oblasti hrudníku 
a horní končetiny; lidské kosti z obložení hrobové jámy 
H 164 patřily dospělému jedinci z H 174. 

Obr. 257: Plán H 163 s nejbližším okolím.
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Obr. 258: Plán H 164 s nejbližším okolím. Tmavošedě zbarvené 
kosti jsou sekundárně upotřebené kosti dolních končetin z naru-
šeného hrobu H 174.
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Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: symbolické obložení hrobu z lidských kos-
tí; středem hrobové jámy H 164 procházel mohutný 
kořen kaštanu.

H 165 (tab. 49, 114)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-33, B67-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,2 m od středu rotundy, na SZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 420; kostra 451; výkop 519.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu byl zčásti vyhlouben 
do zásypu sídlištního objektu 141.
Zásyp: kon. 420; ulehlá, středně hnědá písčitá hlína; 
písek střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
60 g; zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 32 g; zlomek okra-
je, 9 g; zlomek dna, 18 g (inv. č. P245882-891); zvířecí 
kosti, 42 ks, 125 g (inv. č. P245892); malta, 4 ks, 79 g 
(inv. č. P245893); vzorek uhlíků (inv. č. P245894); drob-
né neinventované střepy, 12 ks, 40 g.
Hrobová jáma: kon. 519; tvar půdorysu nepravi-
delný obdélníkový se zaoblenými rohy; rozměry 
227 × 71 × 38 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: necko-
vitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledováno; 
dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: předpoklad úzkého 
primárního dutého prostoru na základě probarvení 

zásypu kolem kostry a směru růstu kořenů; od lebky 
po pravý kolenní kloub se těsně kolem kostry vinul 
mohutný kořen kaštanu; rozměry negativu po zetlelé 
schránce v ploše: 190 × 48 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245895): kon. 451; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
166 cm; dospělý jedinec H 165 byl pohřbený na zá-
dech s nataženými horními a dolními končetinami; 
pravá ruka byla uložena do pánevní oblasti, poloha 
levé ruky nebyla jasná (bioturbace – kořen kaštanu); 
lebka a dolní čelist udržovaly anatomické spojení jen 
částečně. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 166 (tab. 26, 63:5, 70:5, tab. 115)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35, B65-34, B64-35, B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: hrob v interiéru rotundy, JV od předpokláda-
ného vstupu do kostela.  
Čísla kontextů: uloženina 430, 431, 545, 546; kostra 
446; výkop 554, 555, 471=544.
Stratigrafický vztah: hrob pod podlahou kostela; 
do zásypu H 166 byl uložen pohřeb dítěte H 167.
Zásyp: kon. 430 – výplň hrobové jámy; v ploše i na příč-
ném profilu se v prostoru kolem kostry nacházela uleh-
lá vrstva středně šedé písčité hlíny s vysokým obsahem 
drobných zlomků malt a omítek a také drobných ka-
menů; uloženina v ploše 242 × 46 cm; pravděpodobně 
je to důsledek poklesu zeminy po zániku primárního či 
sekundárního dutého prostoru; kon. 431 – výplň hro-
bové jámy; ulehlý, středně hnědý hlinitý písek jemné až 
středné zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: nerozlišeny kontexty; zlom-
ky nezdobených výdutí, 2 ks, 18 g.; zlomek okra-
je, 7 g (inv. č. P245896-898); zvířecí kosti, 15 ks, 49 g 
(inv. č. P245899); malta, 62 ks, 2257 g; fragmenty omít-
ky, 23 ks, 1296 g (inv. č. P245900); zlomek krycí destičky 
kostěného hřebenu, délka 2,5 cm, šířka 1,2 cm, zdobené 
rytou výzdobou; výzdoba: šrafura – 4 šikmé úzké linie 
vedoucí z delších stran destičky, překryté 5 úzkými li-
niemi vertikálního směru (tab. 26, 166:2, tab. 67:16; 
inv. č. P245902); pravděpodobně souvisí se zlomkem 
hřebenu ze čtv. B 65-35 (P246768); neinventované drob-
né střepy, 9 ks, 45 g.
Hrobová jáma: kon. 471=544; tvar půdorysu lichoběž-
níkový sbíhající se k nohám; rozměry 293 × 107 × 60 cm 
(od pochůzné úrovně podlahy kostela); orientace JZ–
SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 545, 546, 554, 
555; stopy po podložení pohřbeného těla – tzv. máry; 
v prostoru hlavy i v nohách byly po odebrání skele-
tu zjištěny 2 negativy po zetlelé dřevěné konstrukci – 
ve vzdálenosti cca 14–25 cm od JZ kratší stěny – obrys 
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Obr. 259: Plán H 165 s nejbližším okolím.
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žlabovitého tvaru, 105 × 21–27 × 8 cm; těsně u SV kratší 
stěny – obrys žlabovitého tvaru, 88 × 21 × 10 cm; výplň 
negativů: ulehlá, středně béžová písčitá hlína, obsaho-
vala drobky malty.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245903): kon. 446; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
170 cm; dospělý jedinec H 166 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; ruce byly 
uloženy do oblasti pánve; lebka zachovala anatomicky 
těsné spojení s dolní čelistí jen částečně; podrobněji 
je poloha jedince H 166 diskutována v Macháček et al. 
2014, 127–128. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
levou lopatkou – bronzová rukojeť (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245901: plochá bronzová rukojeť 
lichoběžníkovitého tvaru s otvorem a odnímatelnou 
železnou částí na distálním konci se zbytky textilie 
v korozních produktech; tělo artefaktu je zdobeno po-
délnými plastickými, přesekávanými lištami; rozměry: 
max. délka 6,1 cm; max. šířka 1,5 cm; min. šířka 0,9 cm; 
max. tloušťka 1,2 cm; min. tloušťka 0,7 cm; tkaniny v ko-
rozních produktech byly v několika vrstvách na sobě; 
tkanina byla tkaná v keprové vazbě 2/1; osnovní nitě 
o síle 0,5 až 0,6 mm; útkové nitě o síle 0,2 až 0,3 mm 
Z (podrobněji Březinová – Přichystalová 2014, 164-165).  
Poznámka: kámen o rozměrech 15 × 12 × 5 cm ležel těsně 

nad úrovní hrobového dna cca 6 cm od proximálního 
konce pravého humeru – součást hrobové výbavy nebo 
kámen z destrukce kostela prokleslý do zásypu hrobu?

H 167 (tab. 27, 57:19, 115)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35, B64-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: hrob v interiéru rotundy, JV od předpokláda-
ného vstupu do kostela.   
Čísla kontextů: uloženina 509; kostra 510; výkop 488.
Stratigrafický vztah: hrob pod podlahou kostela; po-
hřeb dítěte H 167 byl uložen do zásypu H 166.
Zásyp: kon. 509; ulehlá, tmavě hnědošedá písčitá hlí-
na; písek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 6 g; zlo-
mek okraje, 9 g (inv. č. P245904-05); zvířecí kosti, 18 ks, 
19 g; neinventované drobky malty a omítky.
Hrobová jáma: kon. 488; ani tvar hrobové jámy, ani 
orientaci nelze přesně stanovit; zachované rozměry 
86 × 39 × 33 cm (hloubka měřena od úrovně podlahy 
kostela); profil příčný: nesledováno; profil podélný: 
nesledováno; dno hladké, konkávní.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245908): kon. 510; orienta-
ce nezjištěna; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 167 sestává pouze z lebky a polohu jedince 
při pohřbení nelze spolehlivě odhadnout; podrobněji 

Obr. 260: Plán H 166 s nejbližším okolím.
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Obr. 261: Plán H 167 s nejbližším okolím.
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je nálezová situace H 167 diskutována v Macháček et al. 
2014, 128-129.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: při 
proplavování zásypu z prostoru dochované lebky – stří-
brná záušnice s očkem (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245907: jednoduchá stříbrná záuš-
nice s očkem, celá, deformovaná; očko je svinuto z roz-
tepaného konce drátku; tvar průřezu drátku kulatý; typ 
náušnice 7:5 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 
1,59 cm; max. šířka 1,23 cm; průměr drátu 0,11 cm; šíř-
ka očka 0,18 cm, vnější průměr očka 0,21 cm.
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-
-XRF) proběhla analýza artefaktu; záušnice je tvořena 
z 59,68 % základními kovy a z 40,32 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
50,89 %, Ag – 10,36 %, Sn – 3,93 %, Au – 27 %, Hg 
– 6,35 %, Pb – 0,94 %, Fe – 0,52 %, Zn – 0 %.
Poznámka: není jisté, zda se jednalo o současný po-
hřeb – dvojhrob, nebo dodatečný pohřeb.

H 168 (tab. 27, 61:1-2, 62:7, 10, 13-16, 64:6, 69:12, 70:2, 
6, tab. 116)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 5 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 436=439; kostra 465; výkop 
526.
Stratigrafický vztah: JZ část hlubšího hrobu 168 ležela 
pod mělčím výkopem H 152.
Zásyp: kon. 436=439; středně ulehlý až ulehlý, středně 
hnědošedý hlinitý písek střední zrnitosti. 
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 11 g; zlo-
mek zdobené výdutě, 22 g (inv. č. P245909-911); zvířecí 
kosti, 5 ks, 8 g (inv. č. P245912); 1 dno a 2 výdutě la-
ténské keramiky, 74 g; drobné neinventované zlomky 
středohradištních střepů, 7 ks, 31 g. 
Hrobová jáma: kon. 526; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 214 × 78 × 63 cm; orientace JZ–SV; profil příč-
ný: neckovitý, stěny šikmé přímé; profil podélný: nesle-
dováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245922): kon. 465; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
165 cm; dospělý jedinec H 168 byl pohřbený na zádech 
s horními a dolními končetinami podél těla; obě ruce 
směřovaly do oblasti pánve; lebka ležela na pravé stra-
ně a s dolní čelistí byla částečně v anatomickém těs-
ném spojení; na levé straně hrudníku prorůstaly koře-
ny kaštanu.  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nale-
vo od pánevní kosti až po levý kyčelní kloub – železný 
nůž (1); na levém kolenním kloubu – dvě železné ost-
ruhy (2, 3); na proximální epifýze levé tibie – železná 
přezka a nákončí (4, 5); v JZ části hrobové jámy, v úrov-

ni skeletu (blíže nespecifikováno) – železná průvlečka, 
dvě přezky a jeden zlomek silně zkorodované průvleč-
ky (6–9).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245915: železný nůž s trnem, celý; 
tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu 
rovný, hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k hrotu 
obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zkosené; rozměry: 
max. délka 13,9 cm; délka čepele 11 cm; šířka čepele 
1,6 cm; tloušťka čepele 0,35 cm; délka trnu 2,9 cm.
2. Inventární číslo P245913: svrchní ostruha – s para-
bolickými rameny s půlkulatým průřezem a obdélníko-
vitými ploténkami s příčným žlábkem se 3 nýty; bodec 
– kratší, dvoukónický zahrocený, při konci zesílený; 
výzdoba plotének není jasně rozpoznatelná – možná 
s podélnými plastickými žebry; typ ostruhy 1A (podle 
Bialeková 1977); rozměry: max. délka 12,1 cm; max. šíř-
ka 9,9 cm; max. tloušťka 0,8 cm; délka ramen 10 cm; 
délka bodce 2,1 cm; ploténky – šířka 2 cm; váha 40 g.  
3. Inventární číslo P245914: spodní ostruha – s asy-
metrickými parabolickými rameny s půlkulatým prů-
řezem a lopatkovitými ploténkami s příčným žlábkem 
se 3 nýty; bodec – hranolovitý s odsazeným ostrým 
hrotem; výzdoba plotének není jasně rozpoznatelná – 
možná tauzie?; typ ostruhy 1A (podle Bialeková 1977); 
rozměry: max. délka 11,6 cm; max. šířka 9,4 cm; max. 
tloušťka 0,6 cm; délka ramen 10,2 cm; délka bodce 

Obr. 262: Plán H 168 s nejbližším okolím.
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1,4 cm; ploténky – délka 1,8 cm; šířka 1,4 cm; váha 41 g.  
4. Inventární číslo P245916: železná přezka původně 
s týlní plechovou destičkou, která je v současnosti od-
lomena; D-rámeček; tvar průřezu rámečku hraněný; 
rozměry: délka 2,4 cm; šířka 1,7 cm; tloušťka 0,3 cm; 
průřez rámečku 0,6 cm; průřez rámečku na týlní stra-
ně 0,3 cm; délka trnu 1,3 cm.
5. Inventární číslo P245917: železné lopatkovité ná-
končí se 3 nýty v příčném žlábku; tvar průřezu obdélní-
kový; zdobené úzkými hlubšími žlábky, pravděpodob-
ně paprskovitě řazenými; rozměry: délka 1,6 cm; šířka 
1,3 cm; max. tloušťka 0,3 cm; min. tloušťka 0,2 cm.
6. Inventární číslo P245918: třmínkovitá železná prů-
vlečka s oválným štítkem, poškozená; tvar průřezu 
obdélníkový; štítek zdoben úzkými žlábky paprskovi-
tě řazenými; rozměry: délka 2 cm; šířka 1,3 cm; max. 
tloušťka 0,3 cm.
7. Inventární číslo P245919: železná přezka; D-ráme-
ček; tvar průřezu rámečku půlkulatý; rozměry: délka 
2,2 cm; šířka 1,7 cm; tloušťka 0,2 cm; průřez rámečku 
0,4 cm; průřez rámečku na týlní straně 0,3 cm; délka 
trnu 1,75 cm.
8. Inventární číslo P245920: železná přezka s týlní 
plechovou destičkou z přehnutého plechu; trn chybí; 
D-rámeček; tvar průřezu rámečku obdélníkový; v zad-
ní části týlní destičky je nýt spojující přehnuté konce 
destičky; rozměry: délka 2 cm; šířka 1,8 cm; tloušťka 
0,3 cm; průřez rámečku 0,4 cm; průřez rámečku na týl-
ní straně 0,4 cm; týlní destička: délka 2,2 cm; šířka 
1,3 cm; tloušťka 0,1 cm.
9. Inventární číslo P245921: silně zkorodovaný frag-
ment železné průvlečky (?); tvar průřezu obdélníko-
vý; rozměry: zachovaná délka 1,6 cm; zachovaná šířka 
1,3 cm; tloušťka max. a min. 0,2–01 cm; nefotografo-
váno.
Poznámka: –

H 169 (tab. 28, 61:3-4, 62:4, 64:1, 69:6, 11, 70:3, tab. 
111, 116, 117)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,6 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 440, 441=507, 508; kostra 
547; výkop 559.
Stratigrafický vztah: SV polovina hrobu byla poničena 
výkopem recentního základového žlabu; do SV části 
výplně hrobové jámy byl zahlouben mladší H 157.
Zásyp: kon. 440 – výplň hrobové jámy; ulehlá, tmavě žlutá 
písčitá jílovitá hlína prostoupena černými humusovitými 
čočkami; písek jemný, střední; mísovitá výplň kruhové-
ho půdorysu nacházející se v prostoru nad dolní části 
hrudníku a nad pánví; kon. 441=507 – výplň hrobové 
jámy; ulehlá, tmavě až středně šedožlutá jílovitá hlína; 
písek jemný, střední; výplň negativu –kon. 508; středně 
ulehlá, tmavě šedá písčitá hlína; písek jemný, střední.

Nálezy ze zásypu: kontext nálezů nespecifikován; 
zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 82 g; zlomky zdo-
bených výdutí, 3 ks, 17 g; pravěká nezdobená výduť, 
107 g (inv. č. P245923-31); zvířecí kosti, 15 ks, 44 g 
(inv. č. P245932); malta, 2 ks, 31 g (inv. č. P245933); 
vzorek uhlíku (inv. č. P245934); drobné neinventované 
keramické střepy, 11 ks, 67 g.
Hrobová jáma: kon. 559; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 257 × 80 × 43 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: v prostoru kolem 
skeletu se rýsoval výrazný obdélníkový obrys – prav-
děpodobně negativ po zetlelé schránce pro tělo; roz-
měry negativu v ploše 200 × 53 cm; jasně viditelný byl 
od hloubky 28 cm od úrovně podloží (kon. 508). 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245939): kon. 547; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
167 cm; dospělý jedinec H 169 byl pohřbený na zádech 
s končetinami nataženými podél těla; pravá ruka byla 
uložena do oblasti pánve, kdežto levá končetina byla 
uložena vedle pánve; lebka a dolní čelist nebyly v ana-
tomickém spojení; lebka byla částečně posunuta doza-
du, a to pravděpodobně v důsledku sekundární duté 
prostory v oblasti hlavy. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nale-
vo od pánevní kosti – železný nůž (1); u pravého chodi-
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Obr. 263: Plán H 169 s nejbližším okolím.
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dla – železná ostruha (2); u levého chodidla – železná 
ostruha, nákončí (3, 4).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245938: dlouhý železný nůž s tr-
nem; celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu obloukovitě zahnutý, hřbet k trnu zko-
sený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; 
ostří k trnu odsazené; rozměry: max. délka 20,5 cm; 
délka čepele 13,7 cm; šířka čepele 2,1 cm; tloušťka če-
pele 0,4 cm; délka trnu 6,8 cm.
2. Inventární číslo P245935: železná ostruha s asymet-
rickými parabolickými rameny s půlkulatým průřezem 
a obdélníkovitými ploténkami zakončenými 3 oblouč-
ky; v obloučcích jsou částečně zachovány kruhové důl-
ky; 3 nýty vedle sebe u hrany ploténky pod ramenem; 
bodec – dvoukónický; typ ostruhy 1A (podle Bialeková 
1977); rozměry: max. délka 11,8 cm; max. šířka 10 cm; 
max. tloušťka 0,6 cm; délka ramen 9,6 cm; délka bodce 
2,3 cm; max. tloušťka bodce 0,9 cm; ploténky – délka 
1,9 cm; šířka 1,8 cm; tloušťka 0,4 cm; váha 41 g.  
3. Inventární číslo P245936: železná ostruha s asymet-
rickými parabolickými rameny s půlkulatým průřezem 
a obdélníkovitými ploténkami zakončenými 3 oblouč-
ky; v obloučcích jsou částečně zachovány kruhové důl-
ky; 3 nýty vedle sebe u hrany ploténky pod ramenem; 
bodec – dvoukónický; typ ostruhy 1A (podle Bialeková 
1977); rozměry: max. délka 12,5 cm; max. šířka 10,4 cm; 
max. tloušťka 0,6 cm; délka ramen 10,5 cm; délka bod-
ce 2,9 cm; max. tloušťka bodce 0,8 cm; ploténky – dél-
ka 2 cm; šířka 1,8 cm; tloušťka 0,4 cm; váha 44 g.  
4. Inventární číslo P245937: silně zkorodované želez-
né obdélníkové nákončí; tvar průřezu obdélníkový; 
výzdoba velmi pravděpodobně shodná s ploténkami 
ostruh; na zadní stranu byla připevněna plechová kryt-
ka řemene; rozměry: zachovaná délka 2 cm; zachovaná 
šířka 1,9 cm; tloušťka max. a min. 0,4–01 cm.
Poznámka: v nohách byly evidovány i další zkorodova-
né zlomky železných předmětů – rozpadly se.

H 170 (tab. 49, 117)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,6 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 444; kostra 452; výkop 527.
Stratigrafický vztah: delší S stěna hrobové jámy byla 
poničena výkopem recentního základového žlabu.
Zásyp: kon. 444; středně ulehlý, středně hnědošedý 
hlinitý písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
27 g; zlomek zdobené výdutě, 10 g; zlomek dna čas-
něslovanské nádoby, 22 g; zlomek pravěké keramiky, 
4 g (inv. č. P 245940-44); zvířecí kosti, 5 ks, 8 g (inv. č. P 
245945); drobné neinventované střepy, 2 ks, 8 g. 
Hrobová jáma: kon. 527; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 134 × 51 × 35 cm; orienta-

ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245946): kon. 452; orien-
tace Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-
dinec H 170 je nekompletně zachovaný, navíc pozůs-
tatky byly dislokované. Původní poloha je nejasná, jen 
z polohy lebky lze pravděpodobně odhadnout, že byl 
pohřbený na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka: v nadložní vrstvě UR 15 se nad částí hro-
bu H 170 nacházela kamenná struktura o rozměrech 
130 × 110 × 20 cm označena jako F 45; kameny 77 kusů, 
váha 55,5 kg; použitý byl lomový kámen (některé ka-
meny s nápadně načervenalým povrchem) a kus žerno-
vu; interpretace struktury jako kamenného překryvu 
hrobu je s otazníkem; mohlo se jednat i o kus destrukč-
ní kry z kostelního zdiva.

H 171 (tab. 29, 57:1, 15-16, 58:19-21, tab. 117, 118)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,2 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 442, 443=449; kostra 474; 
výkop 537.
Stratigrafický vztah: S roh hrobové jámy H 171 byl po-
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Obr. 264: Plán H 170 s nejbližším okolím.
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rušen výkopem hrobu 134; JZ kratší stěna H 171 těsně 
sousedí / dotýká se SV kratší stěny hrobové jámy H 161. 
Zásyp: kon. 442 – výplň hrobové jámy; středně ulehlý, 
tmavě žlutý písek; střední zrnitosti; kon. 443=449 – vý-
plň negativu po zetlelé schránce pro tělo; ulehlý, střed-
ně šedý hlinitý písek; zrnitost písku střední. 
Nálezy ze zásypu: kontexty nerozlišeny; zlomky nezdo-
bených výdutí, 2 ks, 18 g; zlomek zdobené výdutě, 9 g 
(inv. č. P 245947-49); zvířecí kosti, 3 ks, 11 g (inv. č. P 
245950);  drobné neinventované střepy, 3 ks, 7 g.
Hrobová jáma: kon. 537; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 156 × 68 × 37 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé/kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: v prostoru kolem 
skeletu se rýsoval obdélníkový obrys, prorostlý drobný-
mi kořeny – pravděpodobně negativ po zetlelé schrán-
ce pro tělo; rozměry negativu v ploše 130 × 45 cm; jasně 
viditelný byl od hloubky 8 cm pod úrovní podloží; za-
chycena výška v profilu 29 cm; (kon. 443=449). 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245957): kon. 474; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 171 byl pohřbený na zádech, ale podstatná 
část kostry byla dislokovaná a další detaily je obtížné 
odhadnout (např. původní polohu dolní končetiny); 
lebka a dolní čelist byly v anatomicky těsném spojení. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 

lebkou – stříbrná košíčková náušnice (1); při plavení 
zeminy z preparace lebky – skleněný gombík (5); při 
plavení výplně ze začišťování dna hrobové jámy, asi 
z prostoru kolem lebky – skleněný gombík (6); vně pro-
ximálního konce levého femuru – dvě vzájemně přes 
oblouk propojené bronzové náušnice s oboustranným 
závěskem (2–3); vně proximálního konce pravého femu-
ru, navlečen na prstním článku – bronzový prsten (4). 
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P245951: stříbrná náušnice se šesti ko-
šíčky vyrobenými z přesekávaného drátu (průměr košíčku 
0,43 cm); průřez drátku hraněný; u košíčků ve funkci hor-
ního a dolního závěsku je přes kroužek z přesekávaného 
drátku připevněna malá kulička (průměr 0,21 cm); typ 
náušnice 9:26 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 
2,16 cm; max. šířka 1,45 cm; max. průměr oblouku 1,4 cm; 
délka závěsku 1,65 cm; průměr drátu 0,09 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza náušnice; košíček náušnice je tvořen 
z 73,64 % základními kovy a z 26,36 % ostatními prv-
ky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu – 
65,47 %, Ag – 8,57 %, Sn – 1,23 %, Au – 18,59 %, Hg 
–5,73 %, Pb – 0,32 %, Fe – 0,1 %, Zn – 0 %.
Oblouk náušnice je tvořen ze 78,82 % základními kovy 
a z 21,17 % ostatními prvky. Poměr mezi základními kovy 
je následující: Cu – 3,41 %, Ag – 86,75 %, Sn – 8,88 %, Au 
– 0,24 %, Hg – 0,03 %, Pb – 0,39 %, Fe – 0,2 %, Zn – 0,11 %.
2. Inventární číslo P245952: bronzová náušnice 
s oboustranným válcovitým spirálovitě vinutým závěs-
kem z tordovaného drátku; tvar průřezu drátku kula-
tý – horní oblouk, hraněný – spodní oblouk; horní 
část závěsku je tvořena čtyřmi smyčkami drátku, spod-
ní část šesti smyčkami; na obou koncích závěsku je 
připevněna větší granule; oblouk náušnice je oválný 
(1,75 × 1,28 cm), na jedné straně je oblouk zakončený 
očkem (šířka roztepaného drátu 0,19 cm), na protileh-
lé straně je dělený uzlíčkem z hladkého několikrát ovi-
nutého drátku; typ náušnice 7:17 (podle Dostál 1966); 
rozměry: max. délka 2,32 cm; max. šířka 1,32 cm; max. 
průměr oblouku 1,75 cm; délka závěsku 1,11 cm; prů-
měr drátu 0,12 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvořena 
z 80,6 % základními kovy a z 19,4 % ostatními prvky. Po-
měr mezi základními kovy je následující: Cu – 3,91 %, 
Ag – 85,8 %, Sn – 8,92 %, Au – 0,18 %, Hg – 0,04 %, Pb 
– 0,63 %, Fe – 0,3 %, Zn – 0,22 %.
3. Inventární číslo P245953: bronzová náušnice s obou-
stranným válcovitým spirálovitě vinutým závěskem z tor-
dovaného drátku; tvar průřezu drátku kulatý – horní 
oblouk, hraněný – spodní oblouk; horní část závěsku 
je tvořena pěti smyčkami drátku, spodní část sedmi 
smyčkami; na obou koncích závěsku je připevněna vět-
ší granule; oblouk náušnice je oválný (1,73 × 1,31 cm), 
na jedné straně je oblouk zakončený očkem (šířka roz-
tepaného drátu 0,16 cm), na protilehlé straně je dělený 

Obr. 265: Plán H 171 s nejbližším okolím.
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uzlíčkem z hladkého několikrát ovinutého drátku; typ 
náušnice 7:17 (podle Dostál 1966); rozměry: max. dél-
ka 2,36 cm; max. šířka 1,33 cm; max. průměr oblouku 
1,73 cm; délka závěsku 1,27 cm; průměr drátu 0,11 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-
-XRF) proběhla analýza artefaktu; náušnice je tvoře-
na ze 62,88 % základními kovy a z 37,12 % ostatními 
prvky. Poměr mezi základními kovy je následující: Cu 
– 78,12 %, Ag – 2 %, Sn – 0,27 %, Au – 14,73 %, Hg – 
3,73 %, Pb – 0,62 %, Fe – 0,19 %, Zn – 0,33 %.
4. Inventární číslo P245954: prsten z bronzového drátu 
půlkulatého průřezu; stočený do spirály o dvou závitech; 
oba konce pásku jsou zploštělé a zaoblené; na obou 
koncích je malý kruhový otvor, původně asi určený pro 
nýt; stočením do spirály byl sekundárně zmenšen prů-
měr obroučky; rozměry: max. délka 1,73 cm; min. délka 
1,64 cm; max. šířka 0,56 cm; min. šířka 0,31 cm; tloušťka 
0,16; vnitřní průměr prstenu 1,29 cm. 
Pomocí metody rentgenové spektrometrie (ED-XRF) 
proběhla analýza artefaktu; prsten je tvořen ze 69,6 % 
základními kovy a z 30,4 % ostatními prvky. Poměr 
mezi základními kovy je následující: Cu – 5,43 %, Ag 
– 84,35 %, Sn – 8,52 %, Au – 0,94 %, Hg – 0 %, Pb – 
0,41 %, Fe – 0,23 %, Zn – 0,12 %.
5. Inventární číslo P245955: skleněný gombík s želez-
ným ouškem; barva skla olivově zelená; tvar gombíku 
– bochánkovitě zploštělý; rozměry: max. délka 1,3 cm; 
celková výška gombíku s ouškem 1,7 cm; max. šířka 
1,2 cm; kovové ouško – šířka 0,3 cm; průměr vnější 
0,6 cm; průměr vnitřní 0,1 cm; váha 3 g.
6. Inventární číslo P245956: skleněný gombík s želez-
ným ouškem; barva skla olivově zelená; tvar gombíku 
– výrazně bochánkovitě zploštělý; rozměry: max. délka 
1,4 cm; celková výška gombíku s ouškem 1,75 cm; max. 
šířka 1,3 cm; kovové ouško – šířka 0,3 cm; průměr vněj-
ší 0,5 cm; váha 3 g. 
Poznámka: –

H 172 (tab. 29, 118)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33, B65-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 5,6 m od středu rotundy, ve výseči S–SV, blíže k S. 
Čísla kontextů: kostra 453. 
Stratigrafický vztah: SVV kratší stěnu hrobové jámy H 
172 porušil výkop hrobu H 155.
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 4 ks, 
35 g; zlomky zdobených výdutí, 4 ks, 40g; zlomek 
dna, 8 g (inv. č. P245958-66); zvířecí kosti, 26 ks, 43 g 
(inv. č. P245967); mazanice, 19 g (inv. č. P245968); mal-
ta, 4 ks, 75 g (inv. č. P245968); drobný železný zlomek 
– plech (tab. 29, 172:1, tab. 67:10; inv. č. P245970); 
drobné neinventované střepy, 9 ks, 36 g.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy u JZ stěny; rozměry 115 × 70 × 48 cm; orien-

tace JZZ–SVV; profil příčný: nesledováno; profil podél-
ný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické kamenné 
obložení hrobové jámy – problematické zařazení mezi 
tyto konstrukce; u JZ kratší stěny a u J rohu výkopu 
bylo uloženo 5 plochých kamenů těsně u sebe; tvořily 
široký oblouk; přítomnost primárního dutého prostoru? 
– pod kostrou, v úrovni dna hrobové jámy, se rýsoval 
malý tmavý obrys 80 × 26 cm – není jasné, zda se jednalo 
o pozůstatek po zetlelé schránce; na příčném profilu 
změna barvy zásypu nebyla pozorována.
Pohřbený jedinec (inv. č. P245971): kon. 453; orien-
tace JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 172 byl pohřbený na zádech; dolní končeti-
ny byly pravděpodobně natažené nebo jen mírně flek-
tované; polohu horních končetin není možné bezpeč-
ně určit kvůli jejich absenci (totální dekompozice?).  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: rozměrná hrobová jáma pro pohřeb malé-
ho dítěte.

H 173 (tab. 49, 118, 119)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,8 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: uloženina 450; kostra 499; výkop 528.
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Obr. 266: Plán H 172 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: J roh hrobové jámy H 173 byl po-
rušen výkopem hrobu 155 (delší S stěna); V roh a část 
JV delší stěny hrobové jámy H 173 byly porušeny výko-
pem mělčího hrobu 175.
Zásyp: kon. 450; ulehlý, středně šedý hlinitý písek 
střední zrnitosti; výplň obsahovala drobky malty.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 27 g; 
zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 14 g (inv. č. P245972-
76); zvířecí kosti, 29 ks, 27 g (inv. č. P245977); drobky 
malty; neinventované drobné střepy, 4 ks, 15 g.
Hrobová jáma: kon. 528; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 196 × 69 × 51 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245978): kon. 499; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
152 cm; dospělý jedinec H 173 byl pohřbený na zá-
dech; horní i dolní končetiny byly pohřbeny v natažené 
poloze (částečně flektovaná pravá dolní končetina byla 
důsledkem zranění v kolenním kloubu během života 
jedince); horní končetiny byly položeny v oblasti pán-
ve, respektive na stehnech; lebka a dolní čelist byly jen 
v částečném anatomickém spojení. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 174 (tab. 49, 119)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,8 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 486; kostra 480; výkop 505.
Stratigrafický vztah: celou SV polovinu hrobu 174 
(dolní končetiny od femurů dolů) zničil výkop hrobu 
dítětě H 164.
Zásyp: kon. 486; ulehlá, tmavě žlutá jílovitá hlína; písek 
jemný, střední. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 7 ks, 
68 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 28 g; zlomek okra-
je, 12 g (inv. č. P245979-88); zvířecí kosti, 13 ks, 20 g 
(inv. č. P245989); neinventované drobné střepy, 14 ks, 68 g.
Hrobová jáma: kon. 505; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy – JZ polovina hrobové jámy; roz-
měry 237 × 73 × 33 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění výplně 
hrobové jámy v úrovni těsně nad kostrou se v prostoru 
kolem skeletu vyrýsoval tmavě šedý úzký obdélníkový 
obrys – pravděpodobně negativ po zetlelé schránce pro 
tělo; rozměry negativu dochovány v ploše 105 × 43 cm; 
nekontextováno. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P245990): kon. 480; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 

Obr. 267: Plán H 173 s nejbližším okolím.
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Obr. 268: Plán H 174 s nejbližším okolím.
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179 cm; dospělý jedinec H 174 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními končetinami (volná dolní konče-
tina chybí na obou stranách); ruce byly umístěny vedle 
pánve; dolní čelist byla posunuta, ale zachovala si ana-
tomicky těsné kloubní spojení (tj. jedná se pravděpo-
dobně o důsledek sekundární duté prostory v oblasti 
hlavy); dolní polovina skeletu byla narušena mladším 
zásahem a dlouhé kosti dolních končetin byly přemís-
těny po stranách hrobu H 164. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: zachycená délka neporušené hrobové jámy 
byla 110 cm; na 237 cm byla doplněna na základě vý-
zkumu výkopu H 164, který hrob H 174 porušoval 
v celé SV polovině; JZ část hrobu 174 byla zčásti pře-
kryta kamennou kumulací F 35 (hypotetický kamenný 
překryv hrobové jámy?); F 35 zčásti překrýval i SV část 
hrobu 128 – mohlo by se jednat i o zbytky destrukce 
kostelního zdiva.

H 175 (tab. 56, 119)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B64-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 8,3 m od středu rotundy, ve výseči S–SV. 
Čísla kontextů: kostra 468; výkop 469.
Stratigrafický vztah: H 175 poničený výkopem recent-
ního základového žlabu; mladší, mělčí hrob 175 poru-
šil V roh a část JV delší stěny hrobové jámy H 173.

Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: 2 zlomky nezdobené výdutě, 
13 g (inv. č. P245991-92); zvířecí kosti, 11 ks, 12 g 
(inv. č. P245993).
Hrobová jáma: kon. 469; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 106 × 52 × 10 cm; orien-
tace JZZ–SVV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché; do-
kumentace výkopu probíhala již při částečném zničení 
výkopu (kvůli výzkumu hrobu H 173).
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P245994): kon. 468; orienta-
ce JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 175 nezachovává dostatek evidencí o původ-
ní poloze kosterních pozůstatků pro spolehlivý odhad 
polohy pohřbení. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: kostra byla písemně dokumentována z fo-
tografické dokumentace.

H 176 (tab. 30, 65:6, 120)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-34, B64-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: hrob v interiéru rotundy, SZ od vstupu do ap-
sidy. 
Čísla kontextů: uloženina 460, 515; kostra 482; staveb-
ní konstrukce 421; výkop 514.

Obr.269: Plán H 175 s nejbližším okolím. Obr. 270: Plán H 176 s nejbližším okolím.
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Stratigrafický vztah: hrob pod podlahou kostela.
Zásyp: kon. 460 – výplň hrobové jámy; ulehlá, tma-
vě šedá písčitá hlína; písek jemný, střední; do výplně 
se propadala destrukční suť kostela; výplň obsahovala 
drobky malty (30 %) a drobné a malé kameny (10 %).
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
39 g; zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 22 g; zlomky okra-
jů, 2 ks, 9 g (inv. č. P245995-246003); zvířecí kosti, 8 ks, 
29 g (inv. č. P246004); železný zlomek – obloukovitě 
tvarované kování; tvar průřezu plochého trojúhelní-
ku; s 1 kruhovým otvorem pro nýt; zachovaná délka 
6,3 cm, šířka 1,5 cm; tloušťka 0,4 cm (tab. 30, 176:2, 
tab. 67:5; inv. č. P246005); neinventované drobné 
střepy, 6 ks, 19 g; malta, 108 ks, 3700 g; zlomky omítky, 
28 ks, 1033 g.
Hrobová jáma: kon. 514; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 140 × 73 × 70 cm (hloubka měře-
na od pochůzného horizontu v kostele); orientace JZ–
SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil 
podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 481; symbolic-
ké kamenné obložení hrobové jámy; použit byl lomový 
kámen; tři velké kameny byly uloženy za hlavou; další 
tři větší kameny byly uloženy podél levé paže – od lebky 
po loketní kloub; velký kámen byl zaznamenán napravo 
od pravého chodidla; mezi kameny se nacházela malta; 
počet vyzdvižených kamenů 9, váha 10 kg; stopy po dřevě-
né konstrukci podložení těla zemřelého (tzv. máry); tmavé 
probarvení ve dně hrobové jámy v podobě žlabovitého 
útvaru v prostoru u chodidel (u hlavy nebyl identifiko-
ván); „žlab pod chodidly“: cca 16 cm od SV kratší stěny; 
vyplněn kyprým středně šedobéžovým pískem; rozměry 
60 × 10 cm (kontext výplně žlabu 515).  
Pohřbený jedinec (inv. č. P246006): kon. 482; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 176 byl pohřbený pravděpodobně na zádech 
s nataženými dolními končetinami; podstatná část kos-
terních pozůstatků chybí a kostra je i výrazně disloko-
vaná (např. byla přesunuta dolní čelist až k oblasti pra-
vé stehenní kosti); podrobněji je poloha jedince H 176 
diskutována v Macháček et al. 2014, 128-130. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: cca 
6 cm směrem vně pravého femuru, hrotem kolmo 
na stehenní kost, čepelí směrem ke kratší SV stěně – 
železný nůž s trnem (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P246777: železný nůž s trnem 
s krevní rýhou; celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; 
hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný, hřbet k trnu odsa-
zený; ostří esovitě prohnuté; ostří k hrotu obloukovi-
tě zvednuté; ostří k trnu rovné; rozměry: max. délka 
9,2 cm; délka čepele 6,6 cm; šířka čepele 1 cm; tloušťka 
čepele 0,2 cm; délka trnu 2,6 cm.  
Poznámka: hrobová jáma byla špatně identifikovatel-
ná; částečně byla překryta destrukcí zdiva kostela – 
S roh hrobové jámy.

H 177 (tab. 50, 120)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 13,7 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 461; kostra 467; výkop 
493=518.
Stratigrafický vztah: J stěna hrobové jámy H 177 na-
rušovala výkop sídlištního objektu 144; kratší V stěna 
hrobu 177 byla porušena výkopem hrobu 138.
Zásyp: kon. 461; středně ulehlý, středně hnědý hlinitý 
písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 7 g; 
zlomek okraje, 4 g (inv. č. P246007-8); neinventované 
drobné střepy, 5 ks, 21 g.
Hrobová jáma: kon. 493=518; tvar půdorysu obdél-
níkový se zaoblenými rohy; rozměry 109 × 58 × 14 cm; 
orientace Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P246009): kon. 467; orienta-
ce Z–V; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý jedi-
nec H 177 byl pohřbený pravděpodobně na zádech, ale 
kostra byla značně dislokovaná a ze zachované polohy 
kostí je přesná poloha pohřbení obtížně odhadnutel-
ná (např. pravá dolní končetina by mohla nasvědčovat 
tomu, že tělo nebylo uloženo v úplně natažené polo-
ze); je ale nutné vzít v úvahu, že jedinec tohoto stáří 
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Obr. 271: Plán H 177 s nejbližším okolím.



312

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

je často pohřben sice v natažené poloze, té však není 
možné dosáhnout, na rozdíl od dospělého jedince).  
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hypotetický kamenný překryv?; jeho mož-
ná existence byla stanovena na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých zdigitalizovaných dokumentačních 
úrovní.

H 178 (tab. 50, 120)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-32, B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12,6 m od středu rotundy, na SZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 463; kostra 477; výkop 492.
Stratigrafický vztah: S roh hrobu 178 porušoval sídlišt-
ní objekt 144.
Zásyp: kon. 463; ulehlý, tmavě hnědý hlinitý písek; 
střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
21 g; zlomky okrajů, 2 ks, 12 g (inv. č. P246010-13); zví-
řecí kosti, 12 ks, 13 g (inv. č. P246014); drobné neinven-
tované střepy, 7 ks, 28 g.
Hrobová jáma: kon. 492; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 154 × 64 × 27 cm; orienta-
ce JZZ–SVV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé pří-
mé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec (inv. č. P246016): kon. 477; orientace 
JZZ–SVV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 178 byl uložený na zádech s horními a dolními končeti-
nami podél těla; horní končetiny byly relativně vzdálenější 
vůči trupu a obě ruce byly pohřbeny po stranách pánve; 
lebka a čelist zachovaly anatomicky těsné spojení. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: prostorná hrobová jáma pro pohřeb ma-
lého dítěte; hypotetický kamenný překryv?; jeho mož-
ná existence byla stanovena na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých zdigitalizovaných dokumentačních 
úrovní.

H 179 (tab. 50, 121)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-33, B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,5 m od středu rotundy, na SZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 473; kostra 500; stavební 
konstrukce 501; výkop 524.
Stratigrafický vztah: delší JV stěna hrobové jámy H 
179 se těsně dotýkala části delší SZ stěny hrobu H 158 
a části delší SZ stěny blíže nespecifikovaného objektu 
označovaného jako F 151.
Zásyp: kon. 473; ulehlý, tmavě hnědý hlinitý písek 
střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 18 g; zlo-

Obr. 272: Plán H 178 s nejbližším okolím. Obr. 273: Plán H 179 s nejbližším okolím.
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mek zdobené výdutě, 9 g (inv. č. P246017-18); zvířecí 
kosti, 5 ks, 21 g (inv. č. P246019); neinventované drobné 
střepy, 3 ks, 17 g.
Hrobová jáma: kon. 524; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 246 × 76 × 38 cm; orientace 
JZZ–SVV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: symbolické oblože-
ní hrobové jámy; velký kámen za hlavou uložený svisle, 
o rozměrech 17 × 6 × 7 cm; velký hranatý kámen, verti-
kálně uložený nalevo od lebky, těsně u hrobové stěny; 
rozměry 14 × 14 × 5 cm; kameny neváženy.
Pohřbený jedinec (inv. č. P246020): kon. 500; orienta-
ce JZZ–SVV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
177 cm; dospělý jedinec H 179 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; levá ruka 
ale byla uložena do oblasti pánve; horní část trupu byla 
vychýlena na pravou stranu jedince; dolní čelist byla vůči 
lebce dislokovaná; lebka podložena plochým kamenem. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v nadložní vrstvě UR 15 se nacházela nad 
částí hrobu 179 kamenná kumulace F 44; rozměry: 
165 × 84 × 16cm; počet kamenů 71; váha 38 kg; mohlo 
by se jednat, buď o kamenný překryv, nebo o součást 
destrukce zdiva kostela.

H 180 (tab. 50, 121)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 13,5 m od středu rotundy, na SZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 462; kostra 484; stavební 
konstrukce 485; výkop 520.
Stratigrafický vztah: kratší V stěna hrobové jámy H 180 
nepatrně porušovala výkop sídlištního objektu 144.
Zásyp: kon. 462; tmavě šedý hlinitý písek střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 
24 g; zlomek zdobené výdutě, 8 g (inv. č. P246021-24); 
neinventované drobné keramické střepy, 6 ks, 26 g.
Hrobová jáma: kon. 520; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 122 × 64 × 25 cm; orientace Z–V; profil příčný: 
nesledováno; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 485; kamenné 
obložení hrobové jámy; téměř po celém obvodu výkopu; 
použit byl lomový kámen; kameny byly uloženy nad 
úrovní dna hrobové jámy, cca 3–6 cm nad dnem; velký 
kámen za lebkou, uložený horizontálně, byl umístěn cca 
12 cm nad dnem jámy; výška kamenného věnce kolem 
22 cm; evidováno bylo 18 kamenů; váha 28 kg.
Pohřbený jedinec (inv. č. P246025): kon. 484; orienta-
ce Z–V; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý jedinec 
H 180 byl pohřbený na zádech, i když lze na polohu 
pohřbení usuzovat jen z nepřímých evidencí, protože 
kostra byla dislokovaná, a to zejména v oblasti hrudní-
ho koše; lebka rozbitá. 
Hrobový inventář: bez inventáře.

Poznámka: hypotetický kamenný překryv?; jeho mož-
ná existence byla stanovena na základě rekonstrukce 
velkomoravského pochůzného horizontu pomocí sklá-
dání jednotlivých zdigitalizovaných dokumentačních 
úrovní.

H 181 (tab. 51, 121)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 3,5 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 466; kostra 483; výkop 538.
Stratigrafický vztah: hrobová jáma těsně u základu ro-
tundy – vně; delší SV stěnou H 181zasahoval do zásypu 
sídlištního objektu 140.
Zásyp: kon. 466; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek střední
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: kon. 538; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 139 × 65 × 20 cm; orienta-
ce SZ–JV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P246026): kon. 483; orien-
tace SZ–JV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 181 byl pohřbený pravděpodobně na zá-
dech, ale původní poloha je nejasná kvůli dislokaci; 

Obr. 274: Plán H 180 s nejbližším okolím.
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poloha části trupu, horní končetiny a lebky by mohla 
být výsledkem i částečného uložení nebožtíka na pra-
vém boku při pohřbu, tuto skutečnost je ale obtížné 
z dislokovaných kostí přesněji potvrdit. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: směrem k SZ kratší stěně (za lebkou) se 
nacházel svisle položený plochý kámen (10 × 11 × 2cm); 
další drobný kámen se nacházel u J rohu hrobové jámy; 
poměrně prostorná jáma pro pohřeb malého dítěte.

H 182 (tab. 51, 122)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 3,3 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 491; kostra 516; výkop 541.
Stratigrafický vztah: Z stěna hrobu 182 byla poruše-
na recentní základovou patkou; S delší stěna hrobové 
jámy H 182 je tak těsně u J stěny hrobu 183, že buď 
nebylo možné rozeznat jejich hranici, anebo H 183 po-
rušil S stěnu H 182; S polovina hrobu 182 zasahovala 
do zásypu sídlištního objektu 140; hrobová jáma těsně 
u základu rotundy – vně. 
Zásyp: kon. 491; středně ulehlý, středně hnědošedý hli-
nitý písek.
Nálezy ze zásypu: zlomek dna, 29 g (inv. č. P246027).
Hrobová jáma: kon. 541; tvar půdorysu nepravidelný 
obdélníkový; rozměry 84 × 54 × 6 cm; orientace Z–V; 

profil příčný: nesledováno; profil podélný: nesledová-
no; dno ploché; velmi mělce zahloubený výkop.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P246028): kon. 516; orien-
tace Z–V; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý 
jedinec H 182 sestává z nekompletně zachované kost-
ry, která byla in situ  dislokovaná; původní poloha se 
proto odhaduje obtížně; z polohy levé horní končetiny 
a části skeletu hrudního koše lze usuzovat, že se jedna-
lo o pohřeb na zádech. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: – 

H 183 (tab. 30, 65:4, 122)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 3,9 m od středu rotundy, ve výseči SZ–S. 
Čísla kontextů: uloženina 490; kostra 513; výkop 542.
Stratigrafický vztah: S delší stěna hrobové jámy H 182 
je tak těsně u J stěny hrobu 183, že buď nebylo možné 
rozeznat jejich hranici, anebo H 183 porušil S stěnu H 182.
Zásyp: kon. 490; středně hnědošedý hlinitý písek střed-
ní zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 8 ks, 
88 g; zlomek dna, 18 g (inv. č. P246029-37); malta, 7 ks, 
180 g (inv. č. P246038); zlomek kameného dvoukónic-
kého přeslenu se plastickým žebrem v největším prů-

Obr. 276: Plán H 182 s nejbližším okolím.
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Obr. 275: Plán H 181 s nejbližším okolím.
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měru (tab. 30, 183:2, tab. 68:2; inv. č. P246040; pat-
ří k přeslenu inv. č. 240145 z roku 2009, nalezenému 
ve čtv. B65-33); neinventované drobné střepy, 9 ks, 38 g.
Hrobová jáma: kon. 542; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 205  × 75 × 58 cm; orien-
tace Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění výplně 
hrobové jámy v úrovni těsně nad kostrou se v prostoru 
kolem skeletu vyrýsoval obdélníkový obrys – pravdě-
podobně negativ po zetlelé schránce pro tělo; rozmě-
ry negativu v ploše 175 × 43 cm; max. zachycená výška 
16 cm; nekontextováno. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P246041): kon. 513; orien-
tace Z–V; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); nedospělý jedinec H 183 byl pohřbený na zádech 
s nataženými dolními končetinami; část horní konče-
tiny pravé i levé strany byla dislokovaná; lebka ležela 
na levé straně a dolní čelist byla částečně rozevřená. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: po-
dél vnitřní strany pravého femuru – železný nůž (1).
Popis artefaktů:
1. Inventární číslo P246039: železný nůž, zlomek; 
hřbet rovný; hřbet k hrotu plynulý, hřbet k trnu odsa-
zený; ostří esovitě prohnuté; ostří k hrotu obloukovitě 
zvednuté; rozměry: zachovaná délka 8,6 cm; šířka čepe-
le 1,5 cm; tloušťka čepele 0,3 cm.   
Poznámka: z J delší stěny hrobové jámy u pravého hu-

meru trčely 3 kameny; nacházely se 37–52 cm od úrov-
ně podloží, cca 60–80 cm od kratší Z stěny, váha 4 kg 
– nebyly dány do souvislosti s kamenným obložením 
hrobové jámy.

H 184 (tab. 51, 111, 122, 123)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči ro-
tundě: 4,7 m od středu rotundy, ve výseči na JZ přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 533; kostra 561; výkop 564.
Stratigrafický vztah: V roh výkopu H 157 porušil Z roh 
hrobové jámy H 184 a zároveň i skelet – lebka jedince 
H 184 byla dislokována nad levou částí hrudního koše.
Zásyp: kon. 533; ulehlá, tmavě hnědá písčitá hlína; pí-
sek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
17 g (inv. č. P246042-43); zvířecí kosti, 14 ks, 61 g 
(inv. č. P246044); mazanice, 24 g (inv. č. P246045); mal-
ta, 4 ks, 13 g (inv. č. P246046); drobné neinventované 
střepy, 7 ks, 34 g.
Hrobová jáma: kon. 564; tvar půdorysu obdélníko-
vý; rozměry 226 × 95 × 41 cm; orientace JZ–SV; profil 
příčný: neckovitý s jedním stupně, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: neckovitý s jedním stupně, stěny kolmé 
přímé; dno ploché; u příčného profilu je hloubka stup-
ně 18 cm; u podélného profilu hloubka stupně 20 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: v prostoru kolem 

Obr. 277: Plán H 183 s nejbližším okolím.
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Obr. 278: Plán H 184 s nejbližším okolím.
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skeletu se vyrýsoval obdélníkový obrys – pravděpodob-
ně negativ po zetlelé schránce pro tělo; rozměry nega-
tivu v ploše 200 × 56 cm; max. zachycená výška 25 cm; 
nekontextováno.
Pohřbený jedinec (inv. č. P246047): kon. 561; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
171 cm; dospělý jedinec H 184 byl uložen na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; obě ruce 
byly položeny vedle pánve; v úrovni kostry lebka chybí; 
polohu hlavy lze odhadnout pouze z polohy dolní če-
listi a krčních obratlů. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: není vyloučeno, že stupeň u obou profilů byl 
vytvořen uměle při upřesňování tvaru výkopu hrobové 
jámy; hrob u předpokládaného vchodu do rotundy.

H 185 (tab. 51, 111, 123, 124)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B66-35, B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 7,3 m od středu rotundy, přesně na JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 550, 551, 552, 560; kostra 
563; výkop 565.
Stratigrafický vztah: výkop recentního základového 
žlabu porušoval hrob 185; výkop hrobu H 157 porušo-
val hrob H 185 téměř podél celé jeho SZ delší stěny; 
do SV poloviny zásypu hrobu 185 se zahluboval mělký 
dětský hrob 186; horní hrana výkopu H 116 v úrovni 

začištěného podloží narušovala v J rohu výkop hrobu 
185, patrně se však jedná o umělé/recentní zvětšení 
hrobové jámy archeologickým výzkumem; původně 
zřejmě hroby 116 a 185 nesuperponovaly. 
Zásyp: kon. 550 – výplň hrobové jámy; ulehlá, střed-
ně hnědošedá písčitá hlína; písek jemný, střední; kon. 
551 a kon. 552 – výplň hrobové jámy; ulehlý, středně 
žlutý až žlutobéžový hlinitý písek střední zrnitosti; zá-
syp obsahoval drobné kameny; patrně provalení stěny 
výkopu po zániku primárního dutého prostoru; kon. 
560 – výplň negativu po zetlelé dřevěné schránce; 
středně ulehlá, středně šedožlutá písčitá hlína, písek 
jemný, střední; v SV části hrobu se ve vrstvě objevova-
ly štěrkopískové čočky.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 9 ks, 
126 g; zlomky zdobených výdutí, 6 ks, 92 g; zlomky 
okrajů, 2 ks, 20 g (inv. č. P246048-64); zvířecí kosti, 
19 ks, 56 g (inv. č. P246065); drobné neinventované 
střepy, 15 ks, 63 g.
Hrobová jáma: kon. 565; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 226 × 88 × 78 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění zásypu 
v úrovni těsně nad kostrou se v prostoru kolem skeletu 
vyrýsoval tmavý obdélníkový obrys – pravděpodobně 
negativ po zetlelé schránce pro tělo; rozměry negativu 
v ploše 187 × 42 cm; max. zachycená výška 25 cm; výplň 
negativu – kon. 560.
Pohřbený jedinec (inv. č. P246066): kon. 563; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
169 cm; dospělý jedinec H 185 byl pohřbený na zádech 
s nataženými horními a dolními končetinami; levá 
ruka byla uložena vedle pánve, ale pravá ruka ležela 
v oblasti pánvi; lebka byla odsunuta dozadu a směřuje 
bazí lební k pozorovateli. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 186 (tab. 52, 124)
Rok výzkumu: 2011
Čtverec: B65-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 6,8 m od středu rotundy, na JZ přesně. 
Čísla kontextů: kostra 558.
Stratigrafický vztah: hrob byl poškozen recentním zá-
kladovým žlabem; dítě z H 186 leželo cca 25 cm nad 
kostrou z H 185, v místě pravé dolní končetiny; Z ro-
hem mělké jámy částečně překrývalo i hrob 157.
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě, 8 g; 
zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 16 g (inv. č. P246067-
70); neinventované drobné střepy, 5 ks, 17 g.
Hrobová jáma: téměř nerozlišitelná; mělce zahloube-
ná – v úrovni začištěného podloží; tvar půdorysu ob-
délníkový; rozměry 95 × 55 × 63 cm; orientace JZ–SV; 
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Obr. 279: Plán H 185 s nejbližším okolím.
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profil příčný: nesledováno; profil podélný: nesledová-
no; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P246071): kon. 558; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 186 byl pohřbený na zádech; dolní končetiny 
byly pravděpodobně natažené, ale poloha distální části 
končetin byla dislokovaná; část dolních končetin byla 
poškozena výkopem recentního žlabu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v J rohu hrobové jámy ležel horizontálně ulo-
žený velký kámen; rozměry: 18 × 20 × 5cm; váha 0,5 kg.

H 187 (tab. 31, 124, 125)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B64-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 18,1 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 611; kostra 635; výkop 641.
Stratigrafický vztah: S roh hrobové jámy 187 byl naru-
šen výkopem jámy pro sloup elektrického vedení; JZ 
část hrobu 187 porušovala sídlištní objekt 163.
Zásyp: kon. 611; středně šedá písčitá hlína obsahující 
drobné kameny. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
51 g; zlomek nezdobené pravěké výdutě, 10 g; zlomky 
zdobených výdutí, 3 ks, 24 g (inv. č. P246951-60); zlo-
mek železného pásku, pravděpodobně obruč z vědra 

(lokalizace: jižní polovina hrobu), dva nýty spojují dva 
konce obruče, max. délka 9,45 cm, max. šířka 1,2 cm, 
max. tloušťka 0,15 cm (tab. 31, 187:1; inv. č. P251858); 
zvířecí kosti (inv. č. P246961); zuhelnatělá rostlinná se-
mena (inv. č. P246962); neinventované drobné kera-
mické střepy, 29 ks, 93 g.
Hrobová jáma: kon. 641; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 228 × 90 × 48 cm (šířka jámy 
u hlavy 80 cm, u nohou 90 cm); orientace JZ–SV; pro-
fil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: 
neckovitý s jedním stupněm, stěny kolmé přímé; dno 
ploché; na dně hrobové jámy u kratší JZ stěny a v S rohu 
se objevily šedé skvrny – zřejmě stopy po zvířecí noře.
Úprava hrobové jámy / schránka: negativ dřevěné 
schránky pro tělo se vyrýsoval až v úrovni těsně nad 
kostrou; v profilu nebylo probarvení po zetlelé schrán-
ce patrno; tmavý půdorys kolem kostry měl obdélníko-
vý tvar, rozměry: 188 × 60 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P246963): kon. 635; orien-
tace JZ–SV; muž; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
171 cm; dospělý jedinec H 187 byl pohřbený na zádech; 
horní a dolní končetiny byly nataženy; obě ruce byly 
uloženy vedle pánve; kosti v oblasti hrudníku a lebky 
byly dislokované. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: podél JZ kratší stěny až zhruba do polovi-
ny JV delší stěny hrobové jámy se táhl mělký stupeň 
(hloubka 10–19,5 cm; šířka stupně 8–12,5 cm); stupeň 

Obr. 280: Plán H 186 s nejbližším okolím. Obr. 281: Plán H 187 s nejbližším okolím.
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byl velmi pravděpodobně vytvořen uměle při upřesňo-
vání původního tvaru hrobové jámy.  

H 188 (tab. 52, 125)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,7 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 619; kostra 625; výkop 639.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 619; ulehlý, tmavě šedý prachový písek 
jemné až střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: kon. 639; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 77 × 52 × 8 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché, šikmé.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P247964): kon. 625; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ia (0–1 rok); nedospělý je-
dinec H 188 byl pohřbený na zádech s pravděpodob-
ně nataženými končetinami; podrobnější poloha je ale  
obtížně odhadnutelná, protože část kostry chybí a ně-
které kosterní elementy byly dislokované; lebka roz-
máčknutá. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: velmi mělce zahloubený výkop pro pohřeb 
malého dítěte.

H 189 (tab. 52, 125, 26)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 9,5 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 616; kostra 640; výkop 647.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 616; středně ulehlý, šedožlutý hlinitý písek 
jemné až střední zrnitosti. 
Nálezy ze zásypu: nad úrovní kostry, nad levým loket-
ním kloubem se nacházel okraj s horní i spodní výdutí, 
332 g (inv. č. P246965); zlomky nezdobených výdutí, 
2 ks, 19 g; zlomek okraje, 4 g (inv. č. P246966-68); drob-
né neinventované střepy, 11 ks, 45 g.  
Hrobová jáma: kon. 647; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 221 × 62 × 28 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: uložení do primárního 
dutého prostoru je pravděpodobné, negativ po zetlelé 
schránce nebyl v terénu v dokumentaci zaznamenán; 
dokumentováno podle fotografie: v ploše nad úrovní 
kostry se po začištění objevil obdélný úzký půdorys; 
rozměry: 200 × 42 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P246969): kon. 640; orienta-
ce JZ–SV; žena; Young Adult (20–35 let); výška 153 cm; 
dospělý jedinec H 189 byl pohřbený na zádech; dolní 
končetiny byly nataženy; levá horní končetina byla dis-
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Obr. 282: Plán H 188 s nejbližším okolím. Obr. 283: Plán H 189 s nejbližším okolím.
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lokovaná a pravá horní končetina, respektive předloktí 
a ruka směřují k levé straně pánve. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: hrobová jáma byla prorostlá velkými koře-
ny – zejména ve střední části.

H 190 (tab. 52, 126, 127)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B64-37, B64-38, B65-38 
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,7 m od středu rotundy, na J přesně. 
Čísla kontextů: kostra 636=646; výkop 676.
Stratigrafický vztah: SV kratší stěna hrobu 190 poruši-
la výkop objektu 130.
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: okraj s výdutí, 82 g – nacházel se v úrovni 
dna hrobové jámy, v prostoru pod pravým kolenním klou-
bem (inv. č. P246970); zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
47 g; zlomky zdobených výdutí, 4 ks, 47 g; zlomky okrajů, 
2 ks, 36 g; zlomek dna, 11 g; zlomek okraje laténské nádoby, 
27 g (inv. č. P246971-84); zvířecí kosti, rybí kosti, šupiny 
(inv. č. P246985/1-2); vzorek uhlíků (inv. č. P246986); 
drobné neinventované střepy, 16 ks, 63 g.
Hrobová jáma: kon. 676; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 248 × 86 × 67 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: uložení do pri-

márního dutého prostoru je pravděpodobné, negativ 
schránky nebyl v terénu při dokumentaci zásypu zazna-
menán; dokumentováno při popisování kostry: v ploše 
nad úrovní kostry se po začištění objevil obdélný úzký 
půdorys; rozměry: 221 × 45 × 30 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P246987): kon. 636=646; 
orientace JZ–SV; muž; věk: Old Adult (50+ let); výš-
ka 181 cm; dospělý jedinec H 190 byl pohřbený na zá-
dech; horní a dolní končetiny byly pravděpodobně na-
tažené; poloha kostí byla ale dislokovaná a obtížně se 
rekonstruuje původní poloha pohřbení.
Hrobový inventář: bez inventáře; keramické střepy se 
nacházely v úrovni těsně nad kostrou i mezi kostmi; 
střepy byly evidovány u levého předloktí, v prostoru 
pánve, u pravého bérce – souvisí s výplní hrobové jámy.
Poznámka: –

H 191, 1 a H 191,2 (tab. 53, 127, 128)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-33, B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,4 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 631, 670, 671; kostra 649, 
650; výkop 672, 673, 674.
Stratigrafický vztah: dva pohřby v jedné hrobové jámě; 
pohřeb jedince H 191,2 porušil pohřeb jedince H 191,1.
Zásyp: kon. 631 – výplň hrobové jámy; středně hnědo-
žlutý hlinitý písek jemné až střední zrnitosti.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 12 ks, 
153 g; zlomky zdobených výdutí, 5 ks, 37 g; zlomek 
okraje, 6 g; zlomky den, 2 ks, 32 g; 2 zlomky pravěké 
keramiky, 48 g (inv. č. P251859-880); zvířecí kosti, 45 ks, 
90 g (inv. č. P251881); neinventované drobné keramic-
ké střepy, 47 ks, 165 g.
Hrobová jáma: kon. 674; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy; rozměry 250 × 100 × 40 cm; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé konkávní; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 140: kamen-
ný překryv; v nadložní vrstvě nad hrobem H 191 se 
nacházela kamenná kumulace označena F 60; roz-
měry:194 × 60 cm; počet kamenů 79; váha 61 kg; kon-
text 670, 671, 672, 673: stopy po podložení pohřbe-
ného těla – tzv. máry; po vyzvednutí jedince 191,2 
a po začištění dna hrobové jámy byly v prostoru hlavy 
i v nohách zjištěny 2 negativy po zetlelé dřevěné kon-
strukci – u JZ kratší stěny – obrys žlabovitého tvaru, 
82 × 22 × 7 cm; u SV kratší stěny – obrys žlabovitého 
tvaru, 73 × 15 × 5 cm; výplň negativů: kyprý, středně žlu-
tý jemný písek; u jedince 191,2 se v úrovni těsně nad 
dnem kolem kostry vyrýsoval probarvený obdélný ob-
rys o rozměrech 200 × 46 cm – snad by se mohlo jednat 
o stopy po zetlení dřevěné schránky pro tělo.
Pohřbený jedinec 191,1 (inv. č. P246988): kon. 649; 
původní orientace nezjistitelná; muž; věk: Old Adult 
(50+ let); výška 172 cm; kostra dospělého jedince H 191,1 Obr. 284: Plán H 190 s nejbližším okolím.
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byla dislokovaná a uložená podél pravé strany kostry 
H 191,2; část kostí se nacházela také v zásypu hrobové 
jámy v úrovni nad kostrou jedince H 191,2 (např. lebka, 
krční obratle, klíční kost; žebra atd.); poloha pohřbení 
je neodhadnutelná.
Pohřbený jedinec 191,2 (inv. č. P246989): kon. 650; 
orientace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–
19/20 let); nedospělý jedinec H 191,2 byl pohřbený 
na zádech; horní a dolní končetiny byly natažené; ruce 
byly uloženy na obou stranách vedle pánve; lebka byla 
částečně posunuta směrem k hrudnímu koši, ale za-
chovala si anatomickou polohu vzhledem k dolní če-
listi, ležela na zátylku; lebka byla podložena 2 kameny. 
Hrobový inventář: bez inventáře – oba pohřby.
Poznámka: H 191,1 primární pohřeb, hrob 191,2 pří-
datný pohřeb; nerozeznán sekundární vkop do zásypu 
hrobu při pohřbívání jedince H 191,2.

H 192 (tab. 31, 65:11, 129)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-38, B 68-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 22,8 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 685, 686; kostra 660; výkop 
687, 688, 689.
Stratigrafický vztah: JZ kratší stěna a J roh hrobové 

jámy H 192 byly porušeny recentním zásahem.
Zásyp: nesledováno.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 24 g; 
zlomky zdobených výdutí, 3 ks, 19 g (inv. č. P246990-
95); drobné neinventované střepy, 19 ks, 53 g.
Hrobová jáma: kon. 689; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 221 × 88 × 17 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 685, 686, 687, 
688; stopy po podložení pohřbeného těla – tzv. máry; 
po vyzvednutí kostry a začištění dna hrobu byl v prosto-
ru hlavy zjištěn patrně negativ po zetlelé dřevěné kon-
strukci – u JZ kratší stěny – obrys žlabovitého tvaru; 
rozměry: 81 × 24 × 4,5 cm; v nohách žlabovité probarvení 
chybělo; těsně u SV kratší stěny se však vyrýsoval ledvi-
novitý obrys; rozměry: 52 × 30 × 5 cm; lze předpokládat, 
že i tento kontext je možné spojit s podložením těla; zá-
syp měl v obou případech stejné charakteristiky: kyprý, 
středně šedožlutý písek jemné až střední zrnitosti.
Pohřbený jedinec (inv. č. P246997): kon. 660; orientace 
JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 154 cm; 
dospělý jedinec H 192 byl pohřbený na zádech; horní 
a dolní končetiny byly v natažené poloze; ruce byly ulo-
ženy pravděpodobně po stranách pánve; lebka si zacho-
vala částečně anatomické spojení s dolní čelistí, zůstala 
pravděpodobně v původní poloze pohřbení; část kostí 
byla dislokovaná, a to zejména v oblasti hrudního koše. 
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Obr. 285: Plán H 191 s vyobrazením pohřbů 191,1 (tmavošedá) 
a 191,2 (světlešedé vybarvení kostí).
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Obr. 286: Plán H 192 s nejbližším okolím.
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Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
pravo od lebky, směrem k pravému hornímu rohu hro-
bové jámy – zlomek železného nože (1); mezi femury, 
blíže k pravému, ležel na dně jámy střep; byl zařazen 
do nálezů ze zásypu hrobové jámy.
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P246996: železný nůž, zlomek; 
hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; ostří esovitě prohnu-
té; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; rozměry: zacho-
vaná délka 7,7 cm; šířka čepele 0,95 cm; tloušťka čepele 
0,2 cm; zlomek neležel přímo na dně hrobu.
Poznámka: –

H 193 (tab. 53, 129)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B65-37, B65-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,5 m od středu rotundy, na J přesně. 
Čísla kontextů: uloženina 632; kostra 648; výkop 675.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 632; ulehlý, středně šedožlutý hlinitý písek 
jemné až střední zrnitosti; v hloubce 18–36 cm od podloží 
výkop jámy prorážel štěrkovou vrstvu – geologická vrstva, 
sedimentace v důsledku změn hydrologického režimu 
místa; kameny z této vrstvy obsahoval i zásyp hrobu.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
73 g; zlomky den, 2 ks, 28 g (inv. č. P246998-247004); 
drobné neinventované keramické střepy, 18 ks, 79 g.

Hrobová jáma: kon. 675; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 220 × 96 × 75 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění výkopu 
v úrovni těsně nad kostrou se objevilo výrazné tmavé 
obdélníkové probarvení – pravděpodobně se jednalo 
o negativ po zetlelé schránce; JZ kratší stěna negati-
vu schránky začínala 9 cm od JZ stěny hrobu; rozměry 
v ploše: 200 × 43 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P247005): kon. 648; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
155 cm; dospělý jedinec H 193 byl pohřbený na zá-
dech; pravá horní končetina byla natažená, ruka smě-
řovala do oblasti pánve; levá končetina byla natažená 
s polohou ruky vedle pánve; dolní končetiny byly nata-
žené; lebka byla v anatomicky těsném spojení s dolní 
čelistí a dolní čelist byla jen minimálně posunuta. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 194 (tab. 53, 129, 130)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-33, B66-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 11,4 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 638; kostra 645; výkop 651.
Stratigrafický vztah: S roh hrobové jámy se zahluboval 

Obr. 287: Plán H 193 s nejbližším okolím.
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Obr. 288: Plán H 194 s nejbližším okolím.
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do zásypu sídlištního objektu 142.
Zásyp: nesledováno. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
27 g; zlomek zdobené výdutě, 12 g, zlomek dna, 20 g 
(inv. č. P 247006-09); zlomek mazanice (inv. č. P 
247010); drobné neinventované keramické střepy, 
10 ks, 46 g (u nálezů – nerozlišený zásyp hrobové jámy 
od negativu schránky).
Hrobová jáma: kon. 651; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 144 × 62 × 40 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 638; po za-
čištění výkopu v úrovni těsně nad kostrou se objevi-
lo tmavě šedé obdélníkové probarvení – možné stopy 
po zetlelé schránce pro tělo; rozměry uloženiny v plo-
še 114 × 32 cm; zachycená výška sedimentu 17 cm. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P247011): kon. 645; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 194 byl pohřbený na zádech; horní a dolní 
končetiny byly natažené; levá ruka byla umístěna ved-
le pánve, pravá ruka chybí (část pravého předloktí je 
dislokována na lebce); lebka byla v anatomicky těsném 
spojení s dolní čelistí a byla pravděpodobně jen mini-
málně posunuta vzhledem k původní poloze. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: neobvykle hluboká hrobová jáma pro po-
hřeb dítěte.

H 195 (tab. 54, 130, 131)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-37, B66-37, B67-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 17,9 m od středu rotundy, ve výseči J–JZ. 
Čísla kontextů: uloženina 642, 700, 701; kostra 661; 
výkop 702, 703, 704.
Stratigrafický vztah: hrob byl narušen recentními zása-
hy u JZ kratší stěny a v místě pravého chodidla.
Zásyp: kon. 642 – zásyp hrobové jámy; ulehlá, středně 
hnědá písčitá hlína; písek jemný, střední. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 7 ks, 
74 g; zlomek zdobené výdutě, 8 g; zlomek dna, 17 g 
(inv. č. P247012-20); zvířecí kosti (inv. č. P247021); maza-
nice (inv. č. P247022); vzorek uhlíků (inv. č. P247023); 
drobné neinventované střepy, 13 ks, 52 g.
Hrobová jáma: kon. 704; tvar půdorysu lichoběžníko-
vý sbíhající se k nohám; rozměry 222 × 98–73 × 24 cm; 
orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: kon. 700, 701, 702, 
703; stopy po podložení pohřbeného těla – tzv. máry; 
po vyzvednutí a začištění dna hrobu v prostoru hlavy 
i v nohách byly zjištěny 2 negativy po zetlelé dřevěné 
konstrukci – u JZ kratší stěny – obrys žlabovitého tva-
ru, cca 31 cm od JZ kratší stěny; rozměry: 81 × 29 × 2 cm; 
u SV kratší stěny – obrys žlabovitého tvaru, cca 25 cm 

od SV kratší stěny; rozměry: 73 × 25 × 4 cm; výplně ne-
gativů: ulehlá, středně hnědožlutá písčitá jílovitá hlína; 
písek jemný až střední.
Pohřbený jedinec (inv. č. P247024): kon. 661; orienta-
ce JZ–SV; žena; věk: Old Adult (50+ let); výška 156 cm; 
dospělý jedinec H 195 byl pohřbený na zádech; horní 
a dolní končetiny byly natažené; ruka obou horních 
končetin byla uložena vedle pánve; dolní čelist byla 
posunuta k hrudnímu koši a lebka ležela dále od těla 
na své levé straně; část kostry hrudního koše chybí; 
pravá dolní končetina byla poškozena recentním zása-
hem; původně kámen pod lebkou. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: –

H 196 (tab. 32, 65:12, 131)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B64-38
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 16,9 m od středu rotundy, ve výseči JV–J. 
Čísla kontextů: uloženina 655, 656, 657; kostra 697; 
výkop 711.
Stratigrafický vztah: SV hranu hrobu 196 porušil vý-
kop pro sloup telefonního vedení; JZ část hrobu 196 se 
zahlubovala do sídlištních objektů 130 a 163.
Zásyp: kon. 655 – proklesnutí zásypu z objektu 130 
do písčitého zásypu hrobové jámy H 196; středně 

Obr. 289: Plán H 195 s nejbližším okolím.
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ulehlá, tmavě černošedá písčitá hlína; písek jemný až 
hrubý; kon. 656 – zásyp hrobové jámy; ulehlý, středně 
žlutý písek jemné až hrubé zrnitosti; kon. 657 – zá-
syp hrobové jámy promísený s organickými složkami 
po zetlení dřevěné schránky pro tělo; kyprý, tmavě 
hnědošedý hlinitý písek; písek jemný až hrubý.   
Nálezy ze zásypu: kontexty nerozlišeny; zlomky nezdo-
bených výdutí, 3 ks, 22 g; zlomky zdobených výdutí, 4 ks, 
33 g; zlomky okrajů, 2 ks, 32 g (inv. č. P247025-33); zvířecí 
kosti (inv. č. P247034); vzorek uhlíků (inv. č. P247036); 
drobné neinventované střepy, 8 ks, 35 g.  
Hrobová jáma: kon. 711; tvar půdorysu obdélníkový; 
rozměry 198x50x65 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé přímé; profil podélný: nesledo-
váno; dno ploché; původní šířka hrobu se patrně pohy-
bovala kolem 80 cm; SZ delší stěna hrobového výkopu 
byla porušena provalením zásypu z objektu 130.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění výkopu 
v úrovni těsně nad kostrou se objevilo tmavě hnědoše-
dé obdélníkové probarvení – možné stopy po zetlelé 
schránce pro tělo; změna charakteru zásypu byla pa-
trna i na příčném profilu; rozměry uloženiny v ploše 
172 × 43 cm; zachycená výška sedimentu v profilu 47 cm.  
Pohřbený jedinec (inv. č. P247037): kon. 697; orien-
tace JZ–SV; žena; věk: Middle Adult (35–50 let); výška 
145 cm; dospělý jedinec H 196 byl pohřbený na zá-
dech; horní a dolní končetiny byly natažené; obě ruce 
byly umístěny po stranách pánve; čelist byla posunuta, 

ale zachovala si kloubní spojení s lebkou. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nale-
vo od dvanáctého hrudního a prvního bederního ob-
ratle – poškozený železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P247035: železný nůž se zlomeným 
trnem; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu rovný, hřbet k trnu odsazený; tvar ostří 
– neurčeno; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří 
k trnu zkosené; rozměry: délka 8,2 cm; délka čepele 
7,2 cm; šířka čepele 1 cm; tloušťka čepele 0,2 cm.  
Poznámka: –

H 197 (tab. 32, 59:20-21, 65:9, 66:7, tab. 132)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-35, B66-35
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,3 m od středu rotundy, ve výseči JZ–Z. 
Čísla kontextů: uloženina 654; kostra 684; výkop 696.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 654; středně ulehlá, hnědošedá písčitá hlí-
na; písek jemný až střední; výplň obsahovala drobné 
kameny; výplň prorostlá kořeny. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdu-
tí, 6 ks, 73 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 12 g 
(inv. č. P247038-44); drobné neinventované střepy, 
9 ks, 33 g. 
Hrobová jáma: kon. 696; tvar půdorysu obdélníkový 
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Obr. 290: Plán H 196 s nejbližším okolím.
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Obr. 291: Plán H 197 s nejbližším okolím.
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se zaoblenými rohy; rozměry 175 × 76 × 35 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý s jedním stupněm, 
stěny šikmé přímé; profil podélný: neckovitý s jedním 
stupněm, stěny šikmé přímé; dno ploché; hloubka 
stupně 31–35 cm; šířka stupně 21–26 cm. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P247051): kon. 684; orienta-
ce JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý je-
dinec H 197 byl pravděpodobně pohřbený na zádech, 
ale podrobněji nelze polohu pohřbeného těla hodno-
tit, protože u nálezu chybí podstatná část kostry; levá 
strana hrudního koše byla poškozena velkým kořenem. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru nalevo od předpokládané spodní části hrud-
ního koše a pánve – tři železné rolničky (1–3), zlomky 
minimálně tří nožů a zbytky pochvy (4–9); všechny 
předměty byly ukryty v hrudě písčité hlíny, která byla 
prostoupena železnou korozí.
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P247045: železná rolnička, poškoze-
ná (korozí spojena s rolničkou P247046); tvar kulovitý; 
po obvodě pozůstatky vertikálního žebérka; rozměry: 
max. šířka 2,9 cm; vnější průměr 2,6 cm; na povrchu 
zbytky textílie; tkanina – plátnová vazba; dostava 10–12 
nití na 10 mm v jedné soustavě, 16 nití na 10 mm v dru-
hé soustavě; nitě o síle 0,4–0,5 mm v jedné soustavě 
a 0,3–0,4 mm v druhé soustavě; zákrut Z; patrně po-
zůstatky látkového váčku na úschovu předmětu Z (po-
drobněji Březinová – Přichystalová 2014, 166).  
2. Inventární číslo P247046: železná rolnička, celá (ko-
rozí spojena s rolničkou P247045); tvar kulovitý s ver-
tikálním trojúhelníkovitým žebérkem; rozměry: max. 
délka 3 cm; max. šířka 2,5 cm; vnější průměr 2,3 cm; 
na povrchu zbytky textilie (viz P247045).
3. Inventární číslo P247047: železná rolnička, poško-
zená; zploštělý kulovitý tvar s horizontálním žebérkem; 
uvnitř křemenný valounek, přilepený rzí k vnitřní stě-
ně rolničky;  rozměry: max. šířka 2,7 cm; vnější průměr 
2,2 cm; na povrchu zbytky textilie (viz P247045).
4. Inventární číslo P247048/1: železný nůž ve 2 zlom-
cích; tvar průřezu trnu lichoběžníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu rovný, hřbet k trnu odsazený; ostří rov-
né; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu 
zkosené; rozměry: délka 10,1 cm; délka čepele 7,9 cm; 
šířka čepele 1,4 cm; tloušťka čepele 0,75 cm.  
5. Inventární číslo P247048/2: zlomek původně dře-
věné pochvy s železným koncovým kováním; na konci 
kování dva spojovací nýtky; uvnitř železného kování 
zbytky dřeva v korozních produktech; rozměry: za-
chovaná délka 4,9 cm; zachovaná šířka 2,15 cm; max. 
tloušťka 0,7 cm.
6. Inventární číslo P247049/1: zlomek železného nože; 
silně zkorodovaný; délka zlomku 3,4 cm; nekresleno.
7. Inventární číslo P247049/2: zlomek železného pás-
ku z výztuhy pochvy nože, na obou koncích zbytky 
zkorodovaných železných nýtů; na vnější straně zbytky 

organického materiálu (kůže?); souvisí s předmětem 
247049/1; rozměry: dochovaná délka 4,35 cm; šířka 
1 cm; max. tloušťka 0,35 cm.
8. Inventární číslo P247049/3: dva železné zlomky; 
větší fragment pochází pravděpodobně z trnu nože; 
rozměry: dochovaná délka 2,6 cm; šířka 0,7 cm; max. 
tloušťka 0,15 cm; menší zlomek nekreslen.
9. Inventární číslo P247050: železný zlomek trnu nože, 
čepel odlomena; trn měl čtvercový průřez; dochovaná 
délka 3,5 cm; max. tloušťka 0,3 cm.
Poznámka: podél kratší SV stěny a podél části delší SZ 
stěny (u dolních končetin) byl zdokumentován nízký 
stupeň, který však velmi pravděpodobně vznikl uměle 
při upřesňování tvaru hrobového výkopu.

H 198 (tab. 33, 66:4, 132)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 12,1 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 667; kostra 705; výkop 730.
Stratigrafický vztah: delší JV stěna hrobu 198 byla po-
rušena dětským hrobem 200.
Zásyp: kon. 667; ulehlá, tmavošedá písčitá hlína.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 2 ks, 
31 g; zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 16 g; zlomek okra-
je, 6 g; zlomek dna, 10 g (inv. č. P247052-57); drobné 
neinventované střepy, 9 ks, 37 g.

Obr. 292: Plán H 198 s nejbližším okolím.
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Hrobová jáma: kon. 730; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 213 × 75 × 30 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P247059): kon. 705; orien-
tace JZ–SV; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); nedospělý jedinec H 198 byl pohřbený na zádech; 
horní a dolní končetiny byly natažené; pravá ruka byla 
uložena v oblasti pánve; levá ruka ležela vedle pánve; 
lebka ležela na své pravé straně.  
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
proximálního konce pravého femuru – železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P247058: železný nůž, zlomek; 
hřbet rovný; rozměry: dochovaná délka 6,1 cm; šířka 
čepele 1,15 cm; tloušťka čepele 0,35 cm.  
Poznámka: podél delší SZ stěny hrobové jámy H 198 
se nacházela kamenná kumulace F 201; jedná se pa-
trně o zbytky destrukce zdiva kostela; rozměry F 201: 
130 × 55 × 30 cm; kameny nespočítány, nezváženy.

H 199 (tab. 33, 132)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-33
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 13,3 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 659; kostra 679; výkop 690.

Stratigrafický vztah: hrobovou jámu H 199 porušuje 
recentní sloupová jáma (objekt 148); hrob 199 se JZ 
kratší stěnou dotýká stěny sídlištního objektu 162.
Zásyp: kon. 659; středně ulehlá, středně hnědošedá 
písčitá hlína; písek jemný, střední. 
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 3 ks, 
32 g; zlomek zdobené výdutě, 9 g; zlomek okraje, 6 g; 
zlomek dna, 34 g (inv. č. P247060-65); zvířecí kosti (inv.č. 
P247066); ŠI (tab. 33, 199:1, tab. 67:19; inv.č. P247067); 
drobné neinventované střepy, 7 ks, 23 g. 
Hrobová jáma: kon. 690; tvar půdorysu oválný; roz-
měry 114 × 52 × 22 cm; orientace JZ–SV; profil příčný: 
neckovitý, stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: 
nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P247068): kon. 679; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 199 byl pohřbený na zádech; horní a dolní 
končetiny byly nataženy; obě ruce byly uloženy vedle 
pánve; lebka ležela na levém boku. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: pod levým chodidlem byla nalezena pta-
čí kost, intencionalita nálezu nejasná; hypotetický ka-
menný překryv?; jeho možná existence byla stanovena 
na základě rekonstrukce velkomoravského pochůzné-
ho horizontu pomocí skládání jednotlivých zdigitalizo-
vaných dokumentačních úrovní.

H 200 (tab. 34, 65:17, 132, 133)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 658; kostra 680=706; výkop 
729.
Stratigrafický vztah: výkop hrobu 200 porušoval JV 
delší stěnu hrobu 198.
Zásyp: kon. 658; středně ulehlá, středně hnědošedá 
písčitá hlína, písek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 6 ks, 
65 g; zlomek okraje, 5 g (inv. č. P247069-77); zvířecí 
kosti (inv. č. P247078); kamenný destičkový brousek se 
2 brusnými hranami, délka 13,3 cm, šířka 6,2 cm, výška 
0,9 cm (tab. 34, 200:2, tab. 68:5; inv. č. P247080); drob-
né neinventované střepy, 5 ks, 23 g.
Hrobová jáma: kon. 729; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 156 × 58 × 40 cm; orienta-
ce Z–V; profil příčný: neckovitý, stěny šikmé přímé; 
profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění výkopu 
v úrovni těsně nad kostrou se objevilo tmavé probarve-
ní obdélníkového tvaru – snad stopy po zetlelé schrán-
ce pro tělo; rozměry uloženiny v ploše 141 × 32 cm.
Pohřbený jedinec (inv. č. P247081): kon. 680=706; ori-
entace Z–V; pohlaví neurčeno; věk: Juvenis (14–19/20 
let); nedospělý jedinec H 200 byl pohřbený na zádech; 
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Obr. 293: Plán H 199 s nejbližším okolím.
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horní a dolní končetiny byly natažené; ruce byly ulože-
ny po stranách pánve; lebka ležela na pravé straně; leb-
ka a dolní čelist si zachovaly anatomicky těsné spojení. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
proximálního konce levého femuru – železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P247079: dva zlomky čepele že-
lezného nože; hřbet rovný; rozměry: zlomek 1: délka 
5,9 cm; zlomek 2: délka 2,6 cm; šířka čepele 1,3 cm; 
tloušťka čepele 0,4 cm.
Poznámka: –

H 201 (tab. 34, 66:9, 133)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-35, B67-34
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 10,4 m od středu rotundy, přesně na Z. 
Čísla kontextů: uloženina 668; kostra 683; výkop 732.
Stratigrafický vztah: v JV části byl výkop hrobu naru-
šen nespecifikovaným mladším zásahem.
Zásyp: kon. 668; středně ulehlá, tmavě hnědošedá pís-
čitá hlína; písek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí, 5 ks, 
95 g; zlomek okraje, 4 g (inv. č. P247082-87); neinvento-
vané drobné střepy, 41 ks, 272 g.
Hrobová jáma: kon. 732; tvar půdorysu obdélníkový se 
zaoblenými rohy u SZ stěny; rozměry 215 × 65 × 25 cm 

(JV hrana hrobové jámy nebyla úplně zřetelná); orien-
tace SZ–JV; profil příčný: neckovitý s jedním stupněm, 
stěny kolmé/šikmé přímé; profil podélný: nesledová-
no; dno ploché; šířka stupně 10 cm; hloubka stupně 
14,5 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: po začištění SZ po-
loviny hrobové jámy v úrovni těsně nad kostrou se vy-
rýsoval tmavý obdélníkový útvar; v ploše 215 × 50 cm; 
tmavé probarvení se projevilo i na příčném profilu; 
výška v profilu 23 cm – jedná se patrně o negativ po ze-
tlelé dřevěné schránce pro tělo. 
Pohřbený jedinec (inv. č. P247089): kon. 683; orien-
tace SZ–JV; žena; věk: Young Adult (20–35 let); výška 
147 cm; dospělý jedinec H 201 byl pohřbený na zá-
dech; dolní končetiny byly natažené; poloha horních 
končetin byla dislokovaná a jejich původní poloha je 
nejasná (pravděpodobně byly uloženy podél těla); leb-
ka a dolní čelist si zachovaly anatomicky těsné spojení; 
podstatná část kostry trupu a horních končetin chybí.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
pravo u zbytků pánevní kosti – železný nůž (1).
Popis artefaktů:  
1. Inventární číslo P247088: zlomky drobného nožíku, 
původně uloženého v pochvě; z pochvy se zachovala 
pouze drť; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet k trnu 
odsazený; ostří k trnu zkosené; rozměry: šířka čepele 
1 cm; tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka: podél levé strany skeletu se u stěny nachá-
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Obr. 295: Plán H 201 s nejbližším okolím.

Obr. 294: Plán H 200 s nejbližším okolím.
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zel cca 10 cm široký stupeň, který byl vytvořen uměle 
při upřesňování tvaru hrobového výkopu.

H 202 (tab. 35, 133)
Rok výzkumu: 2012
Čtverec: B67-32
Vzdálenost hrobu od rotundy a poloha hrobu vůči 
rotundě: 15,1 m od středu rotundy, ve výseči Z–SZ. 
Čísla kontextů: uloženina 693; kostra 707; výkop 717.
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: kon. 693; středně ulehlá, středně hnědošedá 
písčitá hlína, písek jemný, střední.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí, 2 ks, 13 g; 
zlomek neolitické keramiky, nezdobená výduť, 6 g 
(inv. č. P247090-92); železná dvouramenná skoba (tab. 
35, 202:1, tab. 67:7; inv. č. P247093) – při proplavování 
JZ poloviny zásypu hrobu, prostor nad lebkou, rozmě-
ry: délka 3,3 cm, šířka 0,45 cm; drobné neinventované 
střepy, 3 ks, 12 g.
Hrobová jáma: kon. 717; tvar půdorysu obdélníkový 
se zaoblenými rohy; rozměry 122 × 62 × 24 cm; orienta-
ce JZ–SV; profil příčný: neckovitý, stěny kolmé/šikmé 
přímé; profil podélný: nesledováno; dno ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec (inv. č. P247094): kon. 707; orien-
tace JZ–SV; dítě; věk: Infans Ib (1–7 let); nedospělý 
jedinec H 202 sestává z přemístěných kostí, ze kterých 
se jen obtížně odhaduje původní poloha pohřbeného 
těla; z polohy lebky, dolní čelisti, pravé dolní končetiny 
a levého bérce lze usuzovat, že byl tento jedinec po-
hřbený na zádech, pravděpodobně v natažené poloze. 

Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka: v SZ části hrobové jámy je přebrané dno – 
zahlubovala se do něj zvířecí nora.
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Obr. 296: Plán H 202 s nejbližším okolím.
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15. POPISKY K TABULKÁM

Tabulka 1: Kostry a nálezy H 52 a H 55. Inventář: 
052:1 – P235273, náušnice, stříbro; 055:1 – P235297, 
nádoba, keramika.

Tabulka 2: Kostry a nálezy H 60, H 63,1 a H 63,2. 
Inventář: 060:1 – P235310, sekera, železo; 060:2 – 
P235311, nůž, železo; 063,1:1 – P235337, nádoba, kera-
mika; 063,2:1 – P235340, náušnice, pozlacený bronz. 
Zásyp: 060:3 – P235320, ŠI, kámen.

Tabulka 3: Kostry a nálezy H 64 a H 67. Inventář: 
064:1 – P235346, náušnice, pozlacený bronz; 064:2 – 
P235347, nůž, železo; 067:1 – P242272, nůž, železo. 
Zásyp: 067:2 – P242280, kotouč, bronz.

Tabulka 4: Kostry a nálezy H 78 a H 79. Inventář: 
078:1 – P242566, rukojeť, bronz; 078:2 – P242567, jeh-
la, bronz; 078:3 – P242568, nádoba, keramika. Zásyp: 
078:4 – P242565, nůž, železo; 078:5 – železný frag-
ment; 079:1 – P242642, nákončí, železo.

Tabulka 5: Kostry a nálezy H 80 a H 82. Inventář: 
080:1 – P242881, nádoba, keramika; 082:1 – P242718, 
náušnice, stříbro. Zásyp: 082:2 – P242720, železný 
fragment; 082:3 – P242719, nůž, železo.

Tabulka 6: Kostry a nálezy H 83 a H 87. Inventář: 083:1 
– P242780, nůž, železo; 083:2 – P242771, nádoba, kera-
mika; 087:1 – P243521, nůž, železo.

Tabulka 7: Kostry a nálezy H 88 a H 91. Inventář: 088:1 
– P243522, nůž, železo a kost. Zásyp: 091:1 – P243533, 
ŠI, kámen.

Tabulka 8: Kostra a nálezy z hrobu H 92. Inventář: 
092:1 – P243547, nůž; 092:2, 6 – P243539, P243543, 
ostruha; 092:3, 7 – P243540, P243544, přezka; 092:4, 
9 – P243541, P243546, průvlečka; 092:5, 8 – P243542, 
P243545, nákončí, vše železo; 092:10 – P243548, otisk 
textilu v korozních produktech z ostruh.

Tabulka 9: Kostry a nálezy H 95 a H 100. Inven-
tář: 095:1 – P243563, gombík, sklo/kov; 095:2 – 
P243562/1, kaptorga, železo; 095:3, 4 – P243565/1, 
2, závěsek, ulita; 095:5 – P243566, zlomek trnu nože, 
železo; 095:6, 7, 8 – P243564/1-3, náušnice, bronz; 
095:11-22 – P243562/2-3, P243561/1-10, korálek, sklo. 
Zásyp: 100:1 – P243583, přeslen, kámen.

Tabulka 10: Kostry a nálezy H 102 a H 103. Inventář: 
103:1 – náušnice, stříbro; 103:2, 3 – P243591, P243592, 
gombík, bronz; 103:4 – P243594, závěsek/gombík, olo-
vo. Zásyp: 102:1 – P243588, železný fragment.

Tabulka 11: Kostra a nálezy z hrobu H 105. Inventář: 
105:1, 2 – P243607, P243608, nůž; 105:3 – P243606, 
sekera; 105:4 – P243609, ostruha; 105:5, 9 – P243610, 
P243615, přezka; 105:6 – P243611, průvlečka; 105:7 – 
P243612, nákončí, vše železo.   

Tabulka 12: Kostry a nálezy H 105 a H 107. Inventář: 
105:8 – P243613, ostruha; 105:10 – P243614, průvleč-
ka; 105:11 – P243616, nákončí, vše železo. Zásyp: 107:1, 
2 – P243627, P243628, ŠI, kámen.

Tabulka 13: Kostry a nálezy H 108 a H 114. Inventář: 
108:1 – P243643/1, korálek, sklo; 108:2 – P243643/2, 
korálek, kámen; 108:3 – P243643/3, závěsek?, ulita; 
108:4 – P243642, náušnice, bronz; 114:1, 2 – P243680, 
P243681, nůž, železo.

Tabulka 14: Kostry a nálezy H 116 a H 117. Inventář: 
116:1 – P243686, nůž, železo; 117:1 –  P243705, nůž, 
železo; 117: 2, 3 – P243703, P243704, záušnice, stříbro.

Tabulka 15: Kostry a nálezy H 119 a H 120. Inventář: 119:1 
– P243718, náušnice, pozlacený bronz; 120:1, 2 – P243721, 
P243722, gombík, měď; 120:3 – P243723, nůž, železo.

Tabulka 16: Kostry a nálezy H 121 a H 122. Inven-
tář: 121:1, 2 – P243725/1, 2, náušnice, bronz; 122:1 
– P245455a, záušnice, stříbro.
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Tabulka 17: Kostry a nálezy H 125 a H 129. Inventář: 
125:1 – P246772, schránka, kost; 129:1 – P245516, nůž, 
železo.

Tabulka 18: Kostry a nálezy H 130 a H 132. Inventář: 
130:1 – P246773, nůž, železo; 132:1, 2 – P246778/1, 2, 
náušnice, pozlacený bronz.

Tabulka 19: Kostry a nálezy H 133 a H 134. Inven-
tář: 134:1 – P245554, závěsek, olovo. Zásyp: 133:1 – 
P245546, korálek, sklo. 

Tabulka 20: Kostry a nálezy H 136 a H 137. Inventář: 
136:1-4 – P245581- P245584, náušnice, stříbro; 137:1 – 
P245587, gombík, sklo/kov.

Tabulka 21: Kostry a nálezy H 140 a H 143. Inventář: 
140:1 – P245610, pracovní nástroj; 140:2 – P245609, 
nůž, vše železo; 143:1-6 – P245640- P245645, náušnice, 
stříbro; 143:7, 8 – P245638, P245639, gombík, pozlace-
ná měď; 143:9, 10 – P245646/1, 2, nůž, železo. Zásyp: 
140:3 – P245611, bronzové fragmenty.

Tabulka 22: Kostry a nálezy H 148 a H 149. Inventář: 
148:1 – P245717, nůž, železo. Zásyp: 149:1 – P245721, 
hřeb, železo.

Tabulka 23: Kostry a nálezy H 151 a H 153. Inventář: 
151:1 – P245440, pracovní nástroj, železo. Zásyp: 153:1 
– P245743, trn přezky, železo.

Tabulka 24: Kostry a nálezy H 155 a H 156. Inventář: 
155:1 – P245785, nůž, železo. Zásyp: 156:1 – P245795, 
závaží, keramika.

Tabulka 25: Kostry a nálezy H 157 a H 162. Inventář: 
157:1, 2 – P245817, P245818, přezka; 157:3 – P245819, 
průvlečka; 157:4 – P245820, nákončí, vše železo. Zásyp: 
162:1 – P245876, skoba, železo; 162:2 – P245877, pře-
slen, kámen.

Tabulka 26: Kostry a nálezy H 163, H 164 a H 166. In-
ventář:  166:1 – P245901, rukojeť, bronz. Zásyp: 163:1 
– P246855, zahrocený předmět, kost; 164:1 – P246776, 
hřeb, železo; 166:2 – P245902, zlomek krycí destičky 
hřebenu, paroh.

Tabulka 27: Kostry a nálezy H 167 a H 168. Inventář: 167:1 
– P245907, záušnice, stříbro; 168:1 – P245915, nůž; 168:2, 
3 – P245913, P245914, ostruha; 168:4, 7, 8 – P245916, 
P245919, P245920, přezka; 168:5 – P245917, nákončí; 
168:6, 9 – P245918, P245921, průvlečka, vše železo.

Tabulka 28: Kostra a nálezy z hrobu H 169. Inventář: 
169:1 – P245938, nůž; 169:2, 3 – P245935, P245936, 
ostruha; 169:4 – P245937, nákončí, vše železo.

Tabulka 29: Kostry a nálezy H 171 a H 172. Inventář: 
171:1 – P245951, náušnice, stříbro; 171:2, 3 – P245952, 
P245953, náušnice, bronz; 171:4 – P245954, prsten, 
bronz; 171:5, 6 – P245955, P245956, gombík, sklo/kov. 
Zásyp: 172:1 – P245970, železný fragment.

Tabulka 30: Kostry a nálezy H 176 a H 183. Inven-
tář: 176:1 – P246777, nůž; 183:1 – P246039, nůž, vše 
železo. Zásyp: 176:2 – zlomek kování, železo; 183:2 – 
P246040, přeslen, kámen.

Tabulka 31: Kostry a nálezy H 187 a H 192. Inventář: 
192:1 – P246996, nůž, železo. Zásyp: 187:1 – P251858, 
zlomek kování, železo.

Tabulka 32: Kostry a nálezy H 196 a H 197. Inventář: 
196:1 – P247035, nůž; 197:1-3 – P247045- P247047, 
rolnička; 197:4, 6, 8, 9 – P247048/1, P247049/1, 
P247049/3, P247050, nůž; 197:5, 7 – P247048/2, 
P247049/2, zlomky pochvy, vše železo.

Tabulka 33: Kostry a nálezy H 198 a H 199. Inventář: 
198:1 – P247058, nůž, železo. Zásyp: 199:1 – P247067, 
ŠI, kámen. 

Tabulka 34: Kostry a nálezy H 200 a H 201. Inventář: 
200:1 – P247079, nůž; 201:1 – P247088, nůž, vše žele-
zo. Zásyp: 200:2 – P247080, brousek, kámen.

Tabulka 35: Kostra a nálezy z hrobu H 202. Zásyp: 
202:1 – P247093, skoba, železo.

Tabulka 36: Kostry H 51; H 53; H 54; H 56.

Tabulka 37: Kostry H 61; H 65; H 66; H 68.

Tabulka 38: Kostry H 70; H 71; H 72; H 73.

Tabulka 39: Kostry H 74; H 75; H 76; H 77.

Tabulka 40: Kostry H 84; H 85; H 86; H 89.

Tabulka 41: Kostry H 90; H 93; H 97; H 98.

Tabulka 42: Kostry H 99; H 101; H 104; H 106.

Tabulka 43: Kostry H 109; H 110; H 111; H 112.

Tabulka 44: Kostry H 113; H 118; H 124; H 126.

Tabulka 45: Kostry H 127; H 128; H 131; H 135.

Tabulka 46: Kostry H 138; H 141; H 142; H 145.

Tabulka 47: Kostry H 146; H 150; H 152; H 154.
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Tabulka 48: Kostry H 158; H 159; H 160; H 161.

Tabulka 49: Kostry H 165; H 170; H 173; H 174.

Tabulka 50: Kostry H 177; H 178; H 179; H 180.

Tabulka 51: Kostry H 181; H 182; H 184; H 185.
Tabulka 52: Kostry H 186; H 188; H 189; H 190.

Tabulka 53: Kostry H 191,1; H 191,2; H 193; H 194.

Tabulka 54: Kostra H 195.

Tabulka 55: Špatně dochované kostry H 57; H 58; H 
59; H 62; H 69; H 81; H 94; H 96.

Tabulka 56: Špatně dochované kostry H 115; H 123; H 
139; H 147; H 144; H 175.

Tabulka 57: Nálezy hrobového inventáře – náušnice: 
1 – P245951; 2 – P242718; 3 – P245640; 4 – P245641; 5 
– P243593; 6 – P245581; 7 – P245582; 8 – P245584; 9 – 
P245583; 10 – P235340; 11 – P243718; 12 – P246778/2; 
13 – P246778/1; 14 – P235273; 15 – P245952; 16 – 
P245953; 17 – P235346;  18 – P243642; 19 – P245906; 
20 – P245455a; 21 – P243703; 22 – P243704.

Tabulka 58: Nálezy hrobového inventáře – náušnice: 
1 – P245642; 2 – P245643; 3 – P245645; 4 – P245644; 
5 – P243564/1; 6 – P243564/3;  7 – P243564/2; 8 – 
P243725/1; 9 – P243564/4, 5; 10 – P243725/2; gom-
bíky: 11 – P245638; 12 – P245639; 13 – P243721; 14 – 
P243722; 15 – P243591; 16 – P243592; 17 – P243594; 18 
– P243563; 19 – P245587; 20 – P245955; 21 – P245956; 
prsten: 22 – P245954.

Tabulka 59: Nálezy hrobového inventáře – korál-
ky: 1 – P243561/2; 2 – P243561/3; 3 – P243561/4; 
4 – P243561/9; 5 – P243561/8; 6 – P243561/10; 7 
– P243561/6; 8 – P243561/5; 9 – P243561/1; 10 – 
P243561/7; 11 – P243643/1; 12 – P243643/2; 14 – 
P243562/3; 15 – P243562/2; závěsky: 13 – P243643/3; 
16 – P245554; 18 – P243565/1; 19 – P243565/2; kap-
torga: 17 – P243562/1; rolničky: 20 – P247047; 21a, 
21b – P247045, P247046.

Tabulka 60: Nálezy hrobového inventáře – sekery: 1 
– P235310; 2 – P243606; ostruhy: 3 – P243539; 4 – 
P243543; 5 – P243609; 6 – P243613.

Tabulka 61: Nálezy hrobového inventáře – ostruhy: 1 – 
P245913; 2 – P245914; 3 – P245935; 4 – P245936.

Tabulka 62: Nálezy hrobového inventáře – nákončí: 1 
– P243612; 2 – P243616; 3 – P245820; 4 – P245937; 
5 – P243545; 6 – P243542; 7 – P245917; průvlečky: 8 – 

P243541; 9 – P243614; 10 – P245918; 11 – P243546; 12 
– P245819; 13 – P245921; přezky: 14 – P245920; 15 – 
P245916; 16 – P245919; 17 – P243544; 18 – P245817; 19 
– P243540; 20 – P243610; 21 – P245818; 22 – P243615.

Tabulka 63: Nálezy hrobového inventáře – ostatní 
nálezy: 1 – P245610; 2 – P245440; 3 – P242566; 4 – 
P242567; 5 – P245901; 6 – 246772.

Tabulka 64: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – 
P245938; 2 – P243522; 3 – P243680; 4 – P243681; 5 
– P245609; 6 – P245915a; 7 – P243521.

Tabulka 65: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – 
P243705; 2 – P242780; 3 – P242272; 4 – P246039; 5 
– P243547; 6 – P246777; 7 – 246773; 8 – P245717; 9 – 
P247048; 10 – P243723; 11 – P246996; 12 – P247035; 13 
– P243607; 14 – P243607; 15 – P235311; 16 – P235347; 
17 – P247079.

Tabulka 66: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – 
P245646/1; 2 – P245646/2; 3 – P245516; 4 – P247058; 
5 – P243566; 6 – P245785; 7 – P247050; 8 – P243686; 
9 – P247088; keramika: 10 – P242771; 11 – P242568; 
12 – P235297; 13 – P235337; 14 – P242881.

Tabulka 67: Nálezy ze zásypu hrobů: 1 – P245546; 2 
– P242280; 3 – P242642; 4 – P242301; 5 – P246005; 6 
– P245743; 7 – P247093; 8 – P245876; 9 – P245721; 10 
– P245970; 11 – P242564; 12 – P242719; 13 – P243588; 
14 – P245611; 15 – P246855; 16 – P245902; 17 – 
P242565; 18 – P242720; 19 – P247067; 20 – P235320; 
21 – P243533; 22 – P243628; 23 – P243627. 

Tabulka 68: Nálezy ze zásypu hrobů: 1 – P245877; 2 – 
P246040; 3 – P243583; 4 – P245795; 5 – P247080.

Tabulka 69: RTG snímky vybraných kovových nálezů: 
1 – P245638; 2 – P245639; 3 – P243591; 4 – P243721; 
5 – P243615; 6 – P245936; 7 – P243613; 8 – P243546; 9 
– P243614; 10 – P243609; 11 – P245937; 12 – P245917.

Tabulka 70: RTG snímky vybraných kovových nálezů: 
1 – P243606; 2 – P245916; 3 – P245918; 4 – P242566; 
5 – P245901; 6 – P245920; 7 – P245609; 8 – P245609; 
9 – P243681; 10 – P243680.

Tabulka 71: Terénní dokumentace. 1 – H 51; 2 – H 52, 
detail nálezu náušnice; 3 – H 52; 4 – H 53. 

Tabulka 72: Terénní dokumentace. 1 – H 54; 2 – H 55; 
3 – H 55, detail nálezu keramiky; 4 – H 56.

Tabulka 73: Terénní dokumentace. 1 – H 57; 2 – su-
perpozice H 52 a H 57; 3 – H 58; 4, 5 – H 59.
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Tabulka 74: Terénní dokumentace. 1 – H 60; 2 – H 
60, detail nálezu sekery; 3 – H 61, úroveň těsně nad 
kostrou; 4 – H 61, obrys negativu po schránce pro tělo.

Tabulka 75: Terénní dokumentace. 1 – H 61, vyprepa-
rovaná kostra v primárním dutém prostoru; 2 – H 61, 
vypreparovaný negativ schránky pro tělo; 3 – H 62; 4 
– H 63,1, detail kamene pod lebkou; 5 – H 63,1.

Tabulka 76: Terénní dokumentace. 1 – H 63,1, detail 
nádoby v nohách; 2 – H 63,2; 3 – H 64; 4 – H 65.

Tabulka 77: Terénní dokumentace. 1 – H 66; 2 – H 67; 
3 – H 68; 4 – H 69.

Tabulka 78: Terénní dokumentace. 1 – H 70; 2 – H 71; 
3 – H 72, detail kamenů nad a kolem lebky; 4 – H 72.

Tabulka 79: Terénní dokumentace. 1 – H 73; 2 – H 
73, hrobová jáma s kamenným obložením; 3 – H 74, 
úroveň podloží; 4 – H 74; 5 – H 75.

Tabulka 80: Terénní dokumentace. 1 – H 76; 2 – H 77; 
3 – H 77, detail kamenů za lebkou; 4 – H 78.

Tabulka 81: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 78, detail 
nálezu rukojeti; 3 – H 78, detail nálezu jehly; 4 – H 78, 
detail nálezu nádoby; 5 – H 79; 6 – H 80.

Tabulka 82: Terénní dokumentace. 1 – H 80, detail nálezu 
nádoby; 2 – H 81; 3 – H 82, úroveň těsně nad kostrou; 
4 – H 82, negativ po dřevěné úpravě hrobové jámy.

Tabulka 83: Terénní dokumentace. 1 – H 82; 2 – H 83; 
3 – H 83, detail nálezu nože; 4 – H 83, detail nálezu 
nádoby.

Tabulka 84: Terénní dokumentace. 1 – H 84; 2 – H 85; 
3 – H 86; 4 – H 87.

Tabulka 85: Terénní dokumentace. 1 – H 88, detail 
kamenů za lebkou; 2 – H 88; 3 – H 88, detail nálezu 
nože; 4 – H 89.

Tabulka 86: Terénní dokumentace. 1 – H 90; 2 – H 90, 
kamenná konstrukce; 3 – H 91; 4 – H 92.

Tabulka 87: Terénní dokumentace. 1 – H 92, detail 
nálezu nože ve zbytcích pochvy; 2 – H 92, detail nálezu 
ostruh; 3 – H 93; 4 – H 94; 5 – H 95.

Tabulka 88: Terénní dokumentace. 1 – H 95, detail 
nálezu náušnic; 2 – detail nálezu zbytků kaptorgy a ko-
rálkového náhrdelníku; 3 – H 96; 4 – H 97, úroveň 
podloží; 5 – H 97; 6 – H 98.

Tabulka 89: Terénní dokumentace. 1 – H 99; 2 – H 
100; 3 – H 101; 4 – H 102; 5 – H 103.

Tabulka 90: Terénní dokumentace. 1 – H 103, detail 
nálezu náušnice; 2 – H 103, detail nálezu gombíku; 3, 
4 – H 104; 5 – H 105, profil; 6 – H 105, úroveň těsně 
nad kostrou s negativem po zetlelé schránce. 

Tabulka 91: Terénní dokumentace. 1 – H 105, úroveň 
těsně nad kostrou s negativem po zetlelé schránce; 
2 – H 105, vypreparovaná kostra v primárním dutém 
prostoru; 3 – H 105, detail horní poloviny skeletu; 4, 
5 – H 105, detail nálezu sekery; 6 – H 105, detail dolní 
poloviny skeletu s nálezem ostruh.  

Tabulka 92: Terénní dokumentace. 1 – superpozice H 
103 a H 106; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 108; 5 – H 
108, detail nálezu korálků; 6 – superpozice H 109 a H 
112.

Tabulka 93: Terénní dokumentace. 1 – H 109, úroveň 
2; 2 – H 109; 3 – H 110; 4 – H 111.

Tabulka 94: Terénní dokumentace. 1 – H 112; 2, 3 – 
H 112, detail kamene pod lebkou; 4 – H 113; 5 – H 
114, úroveň těsně nad kostrou s negativem po zetlelé 
schránce; 6 – H 114, negativ po dřevěném podložení 
schránky.

Tabulka 95: Terénní dokumentace. 1 – H 114; 2 – H 
115; 3 – H 116; 4 – H 117.

Tabulka 96: Terénní dokumentace. 1 – H 117; 2, 3 – 
detaily dislokovaného skeletu; 4 – H 118; 5 – H 119.

Tabulka 97: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 119, de-
taily nálezu náušnice; 3 – H 120; 4, 5 – H 120, detaily 
nálezu gombíků; 6 – H 121.

Tabulka 98: Terénní dokumentace. 1 – H 122; 2 – H 
123; 3, 4 – H 124; 5 – H 125.

Tabulka 99: Terénní dokumentace. 1 – H 126, profil 
a negativ schránky; 2 – H 126; 3 – H 127; 4 – H 128.

Tabulka 100: Terénní dokumentace. 1 – H 128, dno 
hrobové jámy s negativy po podložení těla; 2 – H 129; 
3 – H 129, detail nálezu nože; 4 – H 130.

Tabulka 101: Terénní dokumentace. 1 – H 130, detail 
nálezu nože; 2 – H 131; 3 – H 132, detail nálezu náuš-
nice; 4 – H 132, celkový pohled na porušený hrob se 
stopami po podložení těla; 5 – H 133.

Tabulka 102: Terénní dokumentace. 1 – H 134; 2, 3, 
4 – H 134, detaily nálezu olověného křížku; 5 – H 135.   
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Tabulka 103: Terénní dokumentace. 1 – H 136; 2, 3 – 
H 136, detaily nálezů náušnic; 4 – H 137; 5 – H 138.

Tabulka 104: Terénní dokumentace. 1 – H 139; 2 – H 
140, detail nálezu tzv. kružítka; 3 – H 140; 4 – H 140, 
detail nálezu nože; 5 – H 141.

Tabulka 105: Terénní dokumentace. 1 – H 142; 2 – H 
143, úroveň těsně nad kostrou s negativem schránky; 
3 – H 143; 4, 5 – H 143, detaily nálezů náušnice a gom-
bíků.

Tabulka 106: Terénní dokumentace. 1, 2, 3 – H 143, 
detaily nálezů náušnice a gombíků; 4 – H 143, dno 
hrobové jámy s negativy po podložení schránky; 5 – H 
144; 6 – H 145.

Tabulka 107: Terénní dokumentace. 1 – H 146; 2 – H 
147; 3 – H 148; 5 – H 148, detail nálezu nože; 5 – H 
149.

Tabulka 108: Terénní dokumentace. 1 – H 150; 2 – H 
151; 3 – celkový pohled na H 150 a H 151.

Tabulka 109: Terénní dokumentace. 1 – H 151, detail 
nálezu tyčinkovitého nástroje; 2 – H 153, detail krční 
páteře po odebrání lebky; 3 – H 153; 4 – H 152.

Tabulka 110: Terénní dokumentace. 1 – celkový po-
hled na H 153 v interiéru rotundy; 2 – H 154; 3 – H 
154, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla.

Tabulka 111: Terénní dokumentace. 1 – H 155; 2 – H 
156; 3 – H 157; 4 – dno hrobové jámy H 157 s naznače-
ním superpozic s H 169, H 184 a H 185.

Tabulka 112: Terénní dokumentace. 1 – H 158; 2 – H 
158, detail lebky dislokované kořenem stromu; 3 – H 
161; 4 – H 159; 5 – H 160.

Tabulka 113: Terénní dokumentace. 1 – H 162; 2 – 
H 162, detail nálezu skoby; 3 – H 163, profil, negativ 
po zetlelé schránce; 4 – H 162, dno hrobové jámy s ne-
gativy po podložení schránky; 5 – H 163.

Tabulka 114: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 164; 3 – 
H 165, detail, porušení pohřbu kořenovým systémem 
vzrostlého stromu; 4 – H 165; 5 – H 165, část skeletu 
po odstranění mohutného kořenu.

Tabulka 115: Terénní dokumentace. 1 – H 166; 2 – H 
166, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 3, 
4 – H 166, detaily části kostry; 5 – H 166, detail nálezu 
bronzové rukojeti; 6 – H 167.  

Tabulka 116: Terénní dokumentace. 1 – H 168; 2 – 

H 168, detail nálezu ostruh; 3 – H 168, detail nálezu 
nože; 4 – H 168, detail uložení rukou; 5 – H 169, pro-
fil, negativ po zetlelé schránce; 6 – H 169.

Tabulka 117: Terénní dokumentace. 1 – H 169, detail 
nálezu nože; 2 – H 169, detail nálezu ostruh; 3 – H 
170; 4 – H 171, profil, negativ po zetlelé schránce; 5 – 
H 171, detail nálezu prstenu; 6 – H 171, úroveň těsně 
nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce.

Tabulka 118: Terénní dokumentace. 1 – H 171, detail 
nálezu náušnic; 2 – H 171, detail nálezu prstenu a ná-
ušnic; 3 – H 171; 4 – H 172; 5 – H 173.

Tabulka 119: Terénní dokumentace. 1, 2, 3 – H 173, 
detaily vybraných částí kostry; 4 – H 174, profil, negativ 
po zetlelé schránce; 5 – H 174; 6 – H 175.

Tabulka 120: Terénní dokumentace. 1 – H 176; 2 – H 
176, detail nálezu nože; 3 – H 177; 4 – H 178.

Tabulka 121: Terénní dokumentace. 1 – H 179; 2 – H 
179, detail dislokace krční páteře, kámen pod lebkou; 
3 – H 180; 4 – H 181.

Tabulka 122: Terénní dokumentace. 1 – H 182 a H 
183; 2 – H 183; 3 – H 183, detail nálezu nože; 4 – H 
184, úroveň 2, dislokovaná lebka.

Tabulka 123: Terénní dokumentace. 1 – H 184, úro-
veň 2; 2 – H 184; 3 – H 184, detail nekompletního 
levého bérce; 4 – H 185, dislokovaná lebky; 5 – H 185, 
úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé 
schránce.

Tabulka 124: Terénní dokumentace. 1 – H 185; 2 – H 
186; 3 – H 187, úroveň 2; 4 – H 187.

Tabulka 125: Terénní dokumentace. 1 – H 187, detail 
dislokované horní části skeletu; 2, 3, 4 – H 188; 5 – H 
189; profil, zachycení lebky s postkraniálem.

Tabulka 126: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 189; 3 – 
H 190, profil, negativ po zetlelé schránce; 4 – H 190, 
úroveň těsně nad kostrou; 5 – H 190, vypreparovaná 
kostra v primárním dutém prostoru.

Tabulka 127: Terénní dokumentace. 1 – H 190; 2 – H 
191,1, profil, úroveň zachycení kostry; 3 – H 191,1; 4 – 
H 191,1 a H 191,2.

Tabulka 128: Terénní dokumentace. 1 – H 191, dno 
hrobové jámy s negativy po podložení těla; 2 – H 191,1 
a H 191,2, detail; 3 – celkový pohled na H 191,1 a H 
191,2.
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Tabulka 129: Terénní dokumentace. 1 – H 192; 2 – H 
192, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 
3 – H 193; 4 – H 193, profil, negativ zetlelé schránky; 
5 – H 194, profil, negativ zetlelé schránky.

Tabulka 130: Terénní dokumentace. 1 – H 194, úroveň 
těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schrán-
ce; 2 – H 194; 3 – H 195; 4 – H 195, dno hrobové jámy 
s negativy po podložení těla.

Tabulka 131: Terénní dokumentace. 1 – H 195, vybrané 
negativy po podložení těla; 2 – H 195, detail kamene 

pod lebkou; 3 – H 196, profil, negativ zetlelé schránky; 
4 – H 196, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu 
po zetlelé schránce; 5 – H 196.

Tabulka 132: Terénní dokumentace. 1 – H 197; 2 – H 
198; 3 – H 199; 4 – H 200, úroveň těsně nad kostrou, 
půdorys negativu po zetlelé schránce.

Tabulka 133: Terénní dokumentace. 1 – H 200; 2 – 
H 201, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu 
po zetlelé schránce; 3 – H 201; 4 – H 202.

PLATES:

Pl. 1: Skeletons and finds H 52 a H 55. Grave goods: 
052:1 – P235273, earring, silver; 055:1 – P235297, 
vessel, ceramics.

Pl. 2: Skeletons and finds H 60, H 63,1 and H 63,2. 
Grave goods: 060:1 – P235310, axe, iron; 060:2 – 
P235311, knife, iron; 063,1:1 – P235337, vessel, cera-
mic; 063,2:1 – P235340, earring, gilded bronze. Fill: 
060:3 – P235320, chipped stone, stone.

Pl. 3: Skeletons and finds H 64 and H 67. Grave go-
ods: 064:1 – P235346, earring, gilded bronze; 064:2 
– P235347, knife, iron; 067:1 – P242272, knife, iron. 
Fill: 067:2 – P242280, disc, bronze.

Pl. 4: Skeletons and finds H 78 a H 79. Grave goods: 
078:1 – P242566, handle, bronze; 078:2 – P242567, 
needle, bronze; 078:3 – P242568, vessel, ceramic. 
Fill: 078:4 – P242565, knife, iron; 078:5 – iron frag-
ment; 079:1 – P242642, strap-end, iron.

Pl. 5: Skeletons and finds H 80 and H 82. Grave goods: 
080:1 – P242881, vessel, ceramic; 082:1 – P242718, 
earring, silver. Fill: 082:2 – P242720, iron fragment; 
082:3 – P242719, knife, iron.

Pl. 6: Skeletons and finds H 83 and H 87. Grave goods: 
083:1 – P242780, knife, iron; 083:2 – P242771, ve-
ssel, ceramic; 087:1 – P243521, knife, iron.

Pl. 7: Skeletons and finds H 88 and H 91. Grave goods: 
088:1 – P243522, knife, iron and bone. Fill: 091:1 – 
P243533, chipped stone, stone.

Pl. 8: Skeleton and finds from grave H 92. Grave goods: 
092:1 – P243547, knife; 092:2, 6 – P243539, P243543, 
spur; 092:3, 7 – P243540, P243544, buckle; 092:4, 
9 – P243541, P243546, loop; 092:5, 8 – P243542, 
P243545, strap-end, all iron; 092:10 – P243548, im-

print of textile on spur corrosion products.

Pl. 9: Skeletons and finds H 95 and H 100. Grave go-
ods: 095:1 – P243563, gombík, glass/metal; 095:2 
– P243562/1, kaptorga (amulet container), iron; 
095:3, 4 – P243565/1, 2, pendant, shell; 095:5 
– P243566, fragment of knife tang, iron; 095:6, 
7, 8 – P243564/1-3, earring, bronze; 095:11-22 – 
P243562/2-3, P243561/1-10, bead, glass. Fill: 100:1 
– P243583, whorl, stone.

Pl. 10: Skeletons and finds H 102 and H 103. Grave 
goods: 103:1 – earring, silver; 103:2, 3 – P243591, 
P243592, gombík, bronze; 103:4 – P243594, pend-
ant/gombík, lead. Fill: 102:1 – P243588, iron frag-
ment.

Pl. 11: Skeleton and finds from grave H 105. Grave 
goods: 105:1, 2 – P243607, P243608, knife; 105:3 
– P243606, axe; 105:4 – P243609, spur; 105:5, 9 – 
P243610, P243615, buckle; 105:6 – P243611, loop; 
105:7 – P243612, strap-end, all iron. 

Pl. 12: Skeletons and finds H 105 and H 107. Grave go-
ods: 105:8 – P243613, spur; 105:10 – P243614, loop; 
105:11 – P243616, strap-end, all iron. Fill: 107:1, 2 – 
P243627, P243628, ŠI, stone.

Pl. 13: Skeletons and finds H 108 and H 114. Grave 
goods: 108:1 – P243643/1, bead, glass; 108:2 – 
P243643/2, bead, stone; 108:3 – P243643/3, pend-
ant?, shell; 108:4 – P243642, earring, bronze; 114:1, 
2 – P243680, P243681, knife, iron.

Pl. 14: Skeletons and finds H 116 and H 117. Grave go-
ods: 116:1 – P243686, knife, iron; 117:1 – P243705, 
knife, iron; 117: 2, 3 – P243703, P243704, temple 
ring, silver.
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Pl. 15: Skeletons and finds H 119 and H 120. Grave 
goods: 119:1 – P243718, earring, gilded bronze; 
120:1, 2 – P243721, P243722, gombík, copper; 120:3 
– P243723, knife, iron.

Pl. 16: Skeletons and finds H 121 and H 122. Grave go-
ods: 121:1, 2 – P243725/1, 2, earring, bronze; 122:1 
– P245455a, temple ring, silver.

Pl. 17: Skeletons and finds H 125 and H 129. Grave go-
ods: 125:1 – P246772, case, bone; 129:1 – P245516, 
knife, iron.

Pl. 18: Skeletons and finds H 130 and H 132. Gra-
ve goods: 130:1 – P246773, knife, iron; 132:1, 2 – 
P246778/1, 2, earring, gilded bronze.

Pl. 19: Skeletons and finds H 133 and H 134. Grave 
goods: 134:1 – P245554, pendant, lead. Fill: 133:1 – 
P245546, bead, glass. 

Pl. 20: Skeletons and finds H 136 and H 137. Grave 
goods: 136:1-4 – P245581- P245584, earring, silver; 
137:1 – P245587, gombík, glass/metal.

Pl. 21: Skeletons and finds H 140 and H 143. Grave 
goods: 140:1 – P245610, work tool; 140:2 – P245609, 
knife, all iron; 143:1-6 – P245640- P245645, earring, 
silver; 143:7, 8 – P245638, P245639, gombík, gilded 
copper; 143:9, 10 – P245646/1, 2, knife, iron. Fill: 
140:3 – P245611, bronze fragments.

Pl. 22: Skeletons and finds H 148 and H 149. Grave 
goods: 148:1 – P245717, knife, iron. Fill: 149:1 – 
P245721, nail, iron.

Pl. 23: Skeletons and finds H 151 and H 153. Grave 
goods: 151:1 – P245440, work tool, iron. Fill: 153:1 
– P245743, buckle prong, iron.

Pl. 24: Skeletons and finds H 155 and H 156. Grave 
goods: 155:1 – P245785, knife, iron. Fill: 156:1 – 
P245795, weight, ceramic.

Pl. 25: Skeletons and finds H 157 and H 162. Grave 
goods: 157:1, 2 – P245817, P245818, buckle; 157:3 
– P245819, loop; 157:4 – P245820, strap-end, all 
iron. Fill: 162:1 – P245876, hook nail, iron; 162:2 – 
P245877, whorl, stone.

Pl. 26: Skeletons and finds H 163, H 164 and H 166. 
Grave goods: 166:1 – P245901, handle, bronze. Fill: 
163:1 – P246855, pointed object, bone; 164:1 – 
P246776, nail, iron; 166:2 – P245902, comb cover 
plate fragment, antler.

Pl. 27: Skeletons and finds H 167 and H 168. Grave 
goods: 167:1 – P245907, temple ring, silver; 168:1 – 
P245915, knife; 168:2, 3 – P245913, P245914, spur; 
168:4, 7, 8 – P245916, P245919, P245920, buckle; 
168:5 – P245917, strap-end; 168:6, 9 – P245918, 
P245921, loop, all iron.

Pl. 28: Skeleton and finds from grave H 169. Grave 
goods: 169:1 – P245938, knife; 169:2, 3 – P245935, 
P245936, spur; 169:4 – P245937, strap-end, all iron.

Pl. 29: Skeletons and finds H 171 and H 172. Grave 
goods: 171:1 – P245951, earring, silver; 171:2, 3 – 
P245952, P245953, earring, bronze; 171:4 – P245954, 
ring, bronze; 171:5, 6 – P245955, P245956, gombík, 
glass/metal. Fill: 172:1 – P245970, iron fragment.

Pl. 30: Skeletons and finds H 176 and H 183. Grave go-
ods: 176:1 – P246777, knife; 183:1 – P246039, knife, 
all iron. Fill: 176:2 – fragment of fitting, iron; 183:2 
– P246040, whorl, stone.

Pl. 31: Skeletons and finds H 187 and H 192. Grave 
goods: 192:1 – P246996, knife, iron. Fill: 187:1 – 
P251858, fragment of fitting, iron.

Pl. 32: Skeletons and finds H 196 and H 197. Grave 
goods: 196:1 – P247035, knife; 197:1-3 – P247045- 
P247047, jingle bell; 197:4, 6, 8, 9 – P247048/1, 
P247049/1, P247049/3, P247050, knife; 197:5, 7 
– P247048/2, P247049/2, fragments of sheath, all 
iron.

Pl. 33: Skeletons and finds H 198 and H 199. Grave 
goods: 198:1 – P247058, knife, iron. Fill: 199:1 – 
P247067, chipped stone, stone. 

Pl. 34: Skeletons and finds H 200 and H 201. Grave go-
ods: 200:1 – P247079, knife; 201:1 – P247088, knife, 
all iron. Fill: 200:2 – P247080, whetstone, stone.

Pl. 35: Skeleton and finds from grave H 202. Fill: 202:1 
– P247093, cramp, iron.

Pl. 36: Skeletons H 51; H 53; H 54; H 56.

Pl. 37: Skeletons H 61; H 65; H 66; H 68.

Pl. 38: Skeletons H 70; H 71; H 72; H 73.

Pl. 39: Skeletons H 74; H 75; H 76; H 77.

Pl. 40: Skeletons H 84; H 85; H 86; H 89.

Pl. 41: Skeletons H 90; H 93; H 97; H 98.
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Pl. 42: Skeletons H 99; H 101; H 104; H 106.

Pl. 43: Skeletons H 109; H 110; H 111; H 112.

Pl. 44: Skeletons H 113; H 118; H 124; H 126.

Pl. 45: Skeletons H 127; H 128; H 131; H 135.

Pl. 46: Skeletons H 138; H 141; H 142; H 145.

Pl. 47: Skeletons H 146; H 150; H 152; H 154.

Pl. 48: Skeletons H 158; H 159; H 160; H 161.

Pl. 49: Skeletons H 165; H 170; H 173; H 174.

Pl. 50: Skeletons H 177; H 178; H 179; H 180.

Pl. 51: Skeletons H 181; H 182; H 184; H 185.

Pl. 52: Skeletons H 186; H 188; H 189; H 190.

Pl. 53: Skeletons H 191,1; H 191,2; H 193; H 194.

Pl. 54: Skeleton H 195.

Pl. 55: Poorly preserved skeletons H 57; H 58; H 59; H 
62; H 69; H 81; H 94; H 96.

Pl. 56: Poorly preserved skeletons H 115; H 123; H 
139; H 147; H 144; H 175.

Pl. 57: Finds of grave goods – earrings: 1 – P245951; 2 
– P242718; 3 – P245640; 4 – P245641; 5 – P243593; 
6 – P245581; 7 – P245582; 8 – P245584; 9 – P245583; 
10 – P235340; 11 – P243718; 12 – P246778/2; 13 
– P246778/1; 14 – P235273; 15 – P245952; 16 – 
P245953; 17 – P235346; 18 – P243642; 19 – P245906; 
20 – P245455a; 21 – P243703; 22 – P243704.

Pl. 58: Finds of grave goods – earrings: 1 – P245642; 2 – 
P245643; 3 – P245645; 4 – P245644; 5 – P243564/1; 
6 – P243564/3; 7 – P243564/2; 8 – P243725/1; 
9 – P243564/4, 5; 10 – P243725/2; gombíks: 11 – 
P245638; 12 – P245639; 13 – P243721; 14 – P243722; 
15 – P243591; 16 – P243592; 17 – P243594; 18 – 
P243563; 19 – P245587; 20 – P245955; 21 – P245956; 
ring: 22 – P245954.

Pl. 59: Finds of grave goods – beads: 1 – P243561/2; 
2 – P243561/3; 3 – P243561/4; 4 – P243561/9; 5 
– P243561/8; 6 – P243561/10; 7 – P243561/6; 8 
– P243561/5; 9 – P243561/1; 10 – P243561/7; 11 
– P243643/1; 12 – P243643/2; 14 – P243562/3; 
15 – P243562/2; pendants: 13 – P243643/3; 16 – 
P245554; 18 – P243565/1; 19 – P243565/2; kaptor-

ga (amulet container): 17 – P243562/1; jingle bells: 
20 – P247047; 21a, 21b – P247045, P247046.

Pl. 60: Finds of grave goods – axes: 1 – P235310; 2 
– P243606; spurs: 3 – P243539; 4 – P243543; 5 – 
P243609; 6 – P243613.

Pl. 61: Finds of grave goods – spurs: 1 – P245913; 2 – 
P245914; 3 – P245935; 4 – P245936.

Pl. 62: Finds of grave goods – strap-ends: 1 – P243612; 
2 – P243616; 3 – P245820; 4 – P245937; 5 – P243545; 
6 – P243542; 7 – P245917; loops: 8 – P243541; 9 – 
P243614; 10 – P245918; 11 – P243546; 12 – P245819; 
13 – P245921; buckles: 14 – P245920; 15 – P245916; 
16 – P245919; 17 – P243544; 18 – P245817; 19 – 
P243540; 20 – P243610; 21 – P245818; 22 – P243615.

Pl. 63: Finds of grave goods – other finds: 1 – P245610; 
2 – P245440; 3 – P242566; 4 – P242567; 5 – P245901; 
6 – 246772.

Pl. 64: Finds of grave goods – knives: 1 – P245938; 2 
– P243522; 3 – P243680; 4 – P243681; 5 – P245609; 
6 – P245915a; 7 – P243521.

Pl. 65: Finds of grave goods – knives: 1 – P243705; 2 
– P242780; 3 – P242272; 4 – P246039; 5 – P243547; 
6 – P246777; 7 – 246773; 8 – P245717; 9 – P247048; 
10 – P243723; 11 – P246996; 12 – P247035; 13 – 
P243607; 14 – P243607; 15 – P235311; 16 – P235347; 
17 – P247079.

Pl. 66: Finds of grave goods – knives: 1 – P245646/1; 
2 – P245646/2; 3 – P245516; 4 – P247058; 5 – 
P243566; 6 – P245785; 7 – P247050; 8 – P243686; 
9 – P247088; pottery: 10 – P242771; 11 – P242568; 
12 – P235297; 13 – P235337; 14 – P242881.

Pl. 67: Finds from grave fill: 1 – P245546; 2 – P242280; 
3 – P242642; 4 – P242301; 5 – P246005; 6 – P245743; 
7 – P247093; 8 – P245876; 9 – P245721; 10 – P245970; 
11 – P242564; 12 – P242719; 13 – P243588; 14 – 
P245611; 15 – P246855; 16 – P245902; 17 – P242565; 
18 – P242720; 19 – P247067; 20 – P235320; 21 – 
P243533; 22 – P243628; 23 – P243627. 

Pl. 68: Finds from grave fill: 1 – P245877; 2 – P246040; 
3 – P243583; 4 – P245795; 5 – P247080.

Pl. 69: X-ray images of selected metal finds: 1 – 
P245638; 2 – P245639; 3 – P243591; 4 – P243721; 5 – 
P243615; 6 – P245936; 7 – P243613; 8 – P243546; 9 – 
P243614; 10 – P243609; 11 – P245937; 12 – P245917.

Pl. 70: X-ray images of selected metal finds: 1 – 
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P243606; 2 – P245916; 3 – P245918; 4 – P242566; 5 
– P245901; 6 – P245920; 7 – P245609; 8 – P245609; 
9 – P243681; 10 – P243680.

Pl. 71: Field documentation. 1 – H 51; 2 – H 52, detail 
of the find context of an earring; 3 – H 52; 4 – H 53. 

Pl. 72: Field documentation. 1 – H 54; 2 – H 55; 3 – H 
55, detail of the find context of pottery; 4 – H 56.

Pl. 73: Field documentation. 1 – H 57; 2 – superpositi-
on H 52 and H 57; 3 – H 58; 4, 5 – H 59.

Pl. 74: Field documentation. 1 – H 60; 2 – H 60, detail 
of the find context of an axe; 3 – H 61, level close 
above the skeleton; 4 – H 61, outline of the negative 
after a case/coffin for the corpse.

Pl. 75: Field documentation. 1 – H 61, extracted skele-
ton in the primary hollow space; 2 – H 61, extracted 
negative of a case/coffin for the corpse; 3 – H 62; 
4 – H 63,1, detail of the stone under the skull; 5 – H 
63,1.

Pl. 76: Field documentation. 1 – H 63, 1, detail of a ve-
ssel at the feet; 2 – H 63,2; 3 – H 64; 4 – H 65.

Pl. 77: Field documentation. 1 – H 66; 2 – H 67; 3 – H 
68; 4 – H 69.

Pl. 78: Field documentation. 1 – H 70; 2 – H 71; 3 – H 
72, detail of the stones above and around the skull; 
4 – H 72.

Pl. 79: Field documentation. 1 – H 73; 2 – H 73, grave 
pit with stone lining; 3 – H 74, subsoil level; 4 – H 
74; 5 – H 75.

Pl. 80: Field documentation. 1 – H 76; 2 – H 77; 3 – H 
77, detail of stones behind the skull; 4 – H 78.

Pl. 81: Field documentation. 1, 2 – H 78, detail of the 
find context of a handle; 3 – H 78, detail of the find 
context of a needle; 4 – H 78, detail of the find con-
text of a vessel; 5 – H 79; 6 – H 80.

Pl. 82: Field documentation. 1 – H 80, detail of the 
find context of a knife; 2 – H 81; 3 – H 82, level 
close above the skeleton; 4 – H 82, negative after the 
wooden modification of the grave pit.

Pl. 83: Field documentation. 1 – H 82; 2 – H 83; 3 – H 
83, detail of the find context of a knife; 4 – H 83, 
detail of the find context of a vessel.

Pl. 84: Field documentation. 1 – H 84; 2 – H 85; 3 – H 
86; 4 – H 87.

Pl. 85: Field documentation. 1 – H 88, detail of stones 
behind the skull; 2 – H 88; 3 – H 88, detail of the 
find context of a knife; 4 – H 89.

Pl. 86: Field documentation. 1 – H 90; 2 – H 90, stone 
construction; 3 – H 91; 4 – H 92.

Pl. 87: Field documentation. 1 – H 92, detail of the 
find context of a knife in remains of a sheath; 2 – H 
92, detail of the find context of a spur; 3 – H 93; 4 
– H 94; 5 – H 95.

Pl. 88: Field documentation. 1 – H 95, detail of the 
find context of earrings; 2 – detail of the find con-
text of remains of a kaptorga (amulet container) and 
a bead necklace; 3 – H 96; 4 – H 97, subsoil level; 
5 – H 97; 6 – H 98.

Pl. 89: Field documentation. 1 – H 99; 2 – H 100; 3 – 
H 101; 4 – H 102; 5 – H 103.

Pl. 90: Field documentation. 1 – H 103, detail of the 
find context of an earring; 2 – H 103, detail of the 
find context of a gombík; 3, 4 – H 104; 5 – H 105, 
profile; 6 – H 105, level close above the skeleton with 
a negative after a decayed case/coffin. 

Pl. 91: Field documentation. 1 – H 105, level close abo-
ve the skeleton with a negative after a decayed case/
coffin; 2 – H 105, extracted skeleton in the primary 
hollow space; 3 – H 105, detail of the upper half of 
the skeleton; 4, 5 – H 105, detail of the find context 
of an axe; 6 – H 105, detail of the lower half of the 
skeleton with a find of spurs. 

Pl. 92: Field documentation. 1 – superposition H 103 
and H 106; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 108; 5 – H 
108, detail of the find context of beads; 6 – superpo-
sition H 109 and H 112.

Pl. 93: Field documentation. 1 – H 109, level 2; 2 – H 
109; 3 – H 110; 4 – H 111.

Pl. 94: Field documentation. 1 – H 112; 2, 3 – H 112, 
detail of the stone under the skull; 4 – H 113; 5 – H 
114, level close above the skeleton with a negative 
after a decayed case/coffin; 6 – H 114, negative after 
the wooden beam under a case/coffin.

Pl. 95: Field documentation. 1 – H 114; 2 – H 115; 3 – 
H 116; 4 – H 117.
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Pl. 96: Field documentation. 1 – H 117; 2, 3 – details 
of a disarticulated skeleton; 4 – H 118; 5 – H 119.

Pl. 97: Field documentation. 1, 2 – H 119, details of the 
find context of an earring; 3 – H 120; 4, 5 – H 120, 
details of the find context of gombíks; 6 – H 121.

Pl. 98: Field documentation. 1 – H 122; 2 – H 123; 3, 
4 – H 124; 5 – H 125.

Pl. 99: Field documentation. 1 – H 126, profile and 
negative of a case/coffin; 2 – H 126; 3 – H 127; 
4 – H 128.

Pl. 100: Field documentation. 1 – H 128, grave pit 
bottom with negatives after the wooden beams 
under a case/coffin; 2 – H 129; 3 – H 129, detail of 
a find of a knife; 4 – H 130.

Pl. 101: Field documentation. 1 – H 130, detail of the 
find context of a knife; 2 – H 131; 3 – H 132, detail 
of the find context of an earring; 4 – H 132, overall 
view of a damaged grave with negative after the woo-
den beams under a case/coffin; 5 – H 133.

Pl. 102: Field documentation. 1 – H 134; 2, 3, 4 – H 
134, details of the find context of a lead cross; 5 – H 
135. 

Pl. 103: Field documentation. 1 – H 136; 2, 3 – H 136, 
details of find contexts of earrings; 4 – H 137; 5 – H 
138.

Pl. 104: Field documentation. 1 – H 139; 2 – H 140, 
detail of the find context of the a graver with three 
tips; 3 – H 140; 4 – H 140, detail of the find context 
of a knife; 5 – H 141.

Pl. 105: Field documentation. 1 – H 142; 2 – H 143, 
level close above the skeleton with a negative of 
a case/coffin; 3 – H 143; 4, 5 – H 143, details of find 
contexts of an earring and gombíks.

Pl. 106: Field documentation. 1, 2, 3 – H 143, details of 
find contexts of an earring and gombíks; 4 – H 143, 
grave pit bottom with negatives after the wooden 
beams under a case/coffin; 5 – H 144; 6 – H 145.

Pl. 107: Field documentation. 1 – H 146; 2 – H 147; 
3 – H 148; 5 – H 148, detail of the find context of 
a knife; 5 – H 149.

Pl. 108: Field documentation. 1 – H 150; 2 – H 151; 
3 – overall view of H 150 and H 151.

Pl. 109: Field documentation. 1 – H 151, detail of the 

find context of a iron bar-tool; 2 – H 153, detail of 
the cervical spine after skull removal; 3 – H 153; 
4 – H 152.

Pl. 110: Field documentation. 1 – overall view of H 153 
inside the rotunda; 2 – H 154; 3 – H 154, grave pit 
bottom with negatives after the corpse overlay.

Pl. 111: Field documentation. 1 – H 155; 2 – H 156; 3 – 
H 157; 4 – grave pit bottom in H 157 with indicated 
superpositions with H 169, H 184 and H 185.

Pl. 112: Field documentation. 1 – H 158; 2 – H 158, 
detail of a skull disarticulated by the root of a tree; 
3 – H 161; 4 – H 159; 5 – H 160.

Pl. 113: Field documentation. 1 – H 162; 2 – H 162, 
detail of the find context of an iron cramp; 3 – H 
163, profile, negative after a decayed case/coffin; 4 
– H 162, grave pit bottom with negatives after the 
wooden beams under a case/coffin; 5 – H 163.

Pl. 114: Field documentation. 1, 2 – H 164; 3 – H 
165, detail, burial damaged by the root system of 
a grown-up tree; 4 – H 165; 5 – H 165, part of the 
skeleton after a big root removal.

Pl. 115: Field documentation. 1 – H 166; 2 – H 166, 
grave pit bottom with negatives after the wooden 
beams under a case/coffin; 3, 4 – H 166, details of 
parts of the skeleton; 5 – H 166, detail of a find of 
a bronze handle; 6 – H 167. 

Pl. 116: Field documentation. 1 – H 168; 2 – H 168, 
detail of the find context of spurs; 3 – H 168, detail 
of the find context of a knife; 4 – H 168, detail of 
the position of arms and hands; 5 – H 169, profile, 
negative after a decayed case/coffin; 6 – H 169.

Pl. 117: Field documentation. 1 – H 169, detail of the 
find context of a knife; 2 – H 169, detail of the find 
context of spurs; 3 – H 170; 4 – H 171, profile, ne-
gative after a decayed case/coffin; 5 – H 171, detail 
of the find context of a ring; 6 – H 171, level close 
above the skeleton, top view of the negative after 
a decayed case/coffin.

Pl. 118: Field documentation. 1 – H 171, detail of the 
find context of earrings; 2 – H 171, detail of the find 
context of a ring and earrings; 3 – H 171; 4 – H 172; 
5 – H 173.

Pl. 119: Field documentation. 1, 2, 3 – H 173, details 
of selected parts of the skeleton; 4 – H 174, profile, 
negative after a decayed case/coffin; 5 – H 174; 6 – 
H 175.
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Pl. 120: Field documentation. 1 – H 176; 2 – H 176, 
detail of the find context of a knife; 3 – H 177; 4 – H 
178.

Pl. 121: Field documentation. 1 – H 179; 2 – H 179, 
detail of the disarticulation of the cervical spine, the 
stone under the skull; 3 – H 180; 4 – H 181.

Pl. 122: Field documentation. 1 – H 182 and H 183; 
2 – H 183; 3 – H 183, detail of the find context of 
a knife; 4 – H 184, level 2, disarticulated skull.

Pl. 123: Field documentation. 1 – H 184, level 2; 2 – H 
184; 3 – H 184, detail of incomplete bones of the left 
shin; 4 – H 185, disarticulated skulls; 5 – H 185, level 
close above the skeleton, top view of the negative 
after a decayed case/coffin.

Pl. 124: Field documentation. 1 – H 185; 2 – H 186; 
3 – H 187, level 2; 4 – H 187.

Pl. 125: Field documentation. 1 – H 187, detail of the 
disarticulated upper part of the skeleton; 2, 3, 4 – 
H 188; 5 – H 189; profile, detected skull with the 
postcrania.

Pl. 126: Field documentation. 1, 2 – H 189; 3 – H 190, 
profile, negatives after the wooden beams under 
a case/coffin; 4 – H 190, level close above the ske-
leton; 5 – H 190, extracted skeleton in the primary 
hollow space.

Pl. 127: Field documentation. 1 – H 190; 2 – H 191,1, 
profile, level of skeleton detection; 3 – H 191,1; 4 – 
H 191,1 and H 191,2.

Pl. 128: Field documentation. 1 – H 191, grave pit bot-
tom with negatives after the wooden beams under 
a case/coffin; 2 – H 191,1 and H 191,2, detail; 3 – 
overall view of H 191,1 and H 191,2.

Pl. 129: Field documentation. 1 – H 192; 2 – H 192, 
grave pit bottom with negatives after the wooden 
beams under a case/coffin; 3 – H 193; 4 – H 193, 
profile, negative of a decayed case/coffin; 5 – H 194, 
profile, negative of a decayed case/coffin.

Pl. 130: Field documentation. 1 – H 194, level close 
above the skeleton, top view of the negative after 
a decayed case/coffin; 2 – H 194; 3 – H 195; 4 – H 
195, grave pit bottom with negatives after the wood-
en beams under a case/coffin.

Pl. 131: Field documentation. 1 – H 195, excavated 
negatives after the wooden beams under a case/cof-
fin; 2 – H 195, detail of the stone under the skull; 
3 – H 196, profile, negative of a decayed case/coffin; 
4 – H 196, level close above the skeleton, top view of 
the negative after a decayed case/coffin; 5 – H 196.

Pl. 132: Field documentation. 1 – H 197; 2 – H 198; 
3 – H 199; 4 – H 200, level close above the skeleton, 
top view of the negative after a decayed case/coffin.

Pl. 133: Field documentation. 1 – H 200; 2 – H 201, 
level close above the skeleton, top view of the nega-
tive after a decayed case/coffin; 3 – H 201; 4 – H 
202.
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Tabulka 1: Kostry a nálezy H 52 a H 55. Inventář: 052:1 – P235273, náušnice, stříbro; 055:1 – P235297, nádoba, keramika.
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Tabulka 2: Kostry a nálezy H 60, H 63,1 a H 63,2. Inventář: 060:1 – P235310, sekera, železo; 060:2 – P235311, nůž, železo; 063,1:1 – 
P235337, nádoba, keramika; 063,2:1 – P235340, náušnice, pozlacený bronz. Zásyp: 060:3 – P235320, ŠI, kámen.
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Tabulka 3: Kostry a nálezy H 64 a H 67. Inventář: 064:1 – P235346, náušnice, pozlacený bronz; 064:2 – P235347, nůž, železo; 067:1 
– P242272, nůž, železo. Zásyp: 067:2 – P242280, kotouč, bronz.
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Tabulka 4: Kostry a nálezy H 78 a H 79. Inventář: 078:1 – P242566, rukojeť, bronz; 078:2 – P242567, jehla, bronz; 078:3 – P242568, 
nádoba, keramika. Zásyp: 078:4 – P242565, nůž, železo; 078:5 – železný fragment; 079:1 – P242642, nákončí, železo.
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Tabulka 5: Kostry a nálezy H 80 a H 82. Inventář: 080:1 – P242881, nádoba, keramika; 082:1 – P242718, náušnice, stříbro. Zásyp: 
082:2 – P242720, železný fragment; 082:3 – P242719, nůž, železo.
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Tabulka 6: Kostry a nálezy H 83 a H 87. Inventář: 083:1 – P242780, nůž, železo; 083:2 – P242771, nádoba, keramika;  
087:1 – P243521, nůž, železo.
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Tabulka 7: Kostry a nálezy H 88 a H 91. Inventář: 088:1 – P243522, nůž, železo a kost. Zásyp: 091:1 – P243533, ŠI, kámen.
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Tabulka 8: Kostra a nálezy z hrobu H 92. Inventář: 092:1 – P243547, nůž; 092:2, 6 – P243539, P243543, ostruha;  
092:3, 7 – P243540, P243544, přezka; 092:4, 9 – P243541, P243546, průvlečka; 092:5, 8 – P243542, P243545, nákončí, vše železo; 

092:10 – P243548, otisk textilu v korozních produktech z ostruh.
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Tabulka 9: Kostry a nálezy H 95 a H 100. Inventář: 095:1 – P243563, gombík, sklo/kov; 095:2 – P243562/1, kaptorga, železo;  
095:3, 4 – P243565/1, 2, závěsek, ulita; 095:5 – P243566, zlomek trnu nože, železo; 095:6, 7, 8 – P243564/1-3, náušnice, bronz; 

095:11-22 – P243562/2-3, P243561/1-10, korálek, sklo. Zásyp: 100:1 – P243583, přeslen, kámen.
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Tabulka 10: Kostry a nálezy H 102 a H 103. Inventář: 103:1 – náušnice, stříbro; 103:2, 3 – P243591, P243592, gombík, bronz;  
103:4 – P243594, závěsek/gombík, olovo. Zásyp: 102:1 – P243588, železný fragment.
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Tabulka 11: Kostra a nálezy z hrobu H 105. Inventář: 105:1, 2 – P243607, P243608, nůž; 105:3 – P243606, sekera;  
105:4 – P243609, ostruha; 105:5, 9 – P243610, P243615, přezka; 105:6 – P243611, průvlečka; 105:7 – P243612, nákončí, vše železo.
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8

Tabulka 12: Kostry a nálezy H 105 a H 107. Inventář: 105:8 – P243613, ostruha; 105:10 – P243614, průvlečka;  
105:11 – P243616, nákončí, vše železo. Zásyp: 107:1, 2 – P243627, P243628, ŠI, kámen.
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Tabulka 13: Kostry a nálezy H 108 a H 114. Inventář: 108:1 – P243643/1, korálek, sklo; 108:2 – P243643/2, korálek, kámen;  
108:3 – P243643/3, závěsek?, ulita; 108:4 – P243642, náušnice, bronz; 114:1, 2 – P243680, P243681, nůž, železo.
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Tabulka 14: Kostry a nálezy H 116 a H 117. Inventář: 116:1 – P243686, nůž, železo; 117:1 –  P243705, nůž, železo;  
117: 2, 3 – P243703, P243704, záušnice, stříbro
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Tabulka 15: Kostry a nálezy H 119 a H 120. Inventář: 119:1 – P243718, náušnice, pozlacený bronz;  
120:1, 2 – P243721, P243722, gombík, měď; 120:3 – P243723, nůž, železo.
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Tabulka 16: Kostry a nálezy H 121 a H 122. Inventář: 121:1, 2 – P243725/1, 2, náušnice, bronz; 122:1 – P245455a, záušnice, stříbro.
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Tabulka 17: Kostry a nálezy H 125 a H 129. Inventář: 125:1 – P246772, schránka, kost; 129:1 – P245516, nůž, železo.
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Tabulka 18: Kostry a nálezy H 130 a H 132. Inventář: 130:1 – P246773, nůž, železo; 132:1, 2 – P246778/1, 2,  
náušnice, pozlacený bronz.
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Tabulka 19: Kostry a nálezy H 133 a H 134. Inventář: 134:1 – P245554, závěsek, olovo. Zásyp: 133:1 – P245546, korálek, sklo.
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1

1
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!

°

1:80 0.1 0.2Tabulka 20: Kostry a nálezy H 136 a H 137. Inventář: 136:1-4 – P245581- P245584, náušnice, stříbro;  
137:1 – P245587, gombík, sklo/kov.
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Tabulka 21: Kostry a nálezy H 140 a H 143. Inventář: 140:1 – P245610, pracovní nástroj; 140:2 – P245609, nůž, vše železo;  
143:1-6 – P245640- P245645, náušnice, stříbro; 143:7, 8 – P245638, P245639, gombík, pozlacená měď;  

143:9, 10 – P245646/1, 2, nůž, železo. Zásyp: 140:3 – P245611, bronzové fragmenty.
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Tabulka 22: Kostry a nálezy H 148 a H 149. Inventář: 148:1 – P245717, nůž, železo. Zásyp: 149:1 – P245721, hřeb, železo.
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Tabulka 23: Kostry a nálezy H 151 a H 153. Inventář: 151:1 – P245440, pracovní nástroj, železo.  
Zásyp: 153:1 – P245743, trn přezky, železo.
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Tabulka 24: Kostry a nálezy H 155 a H 156. Inventář: 155:1 – P245785, nůž, železo. Zásyp: 156:1 – P245795, závaží, keramika.
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Tabulka 25: Kostry a nálezy H 157 a H 162. Inventář: 157:1, 2 – P245817, P245818, přezka; 157:3 – P245819, průvlečka;  
157:4 – P245820, nákončí, vše železo. Zásyp: 162:1 – P245876, skoba, železo; 162:2 – P245877, přeslen, kámen.
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Tabulka 26: Kostry a nálezy H 163, H 164 a H 166. Inventář:  166:1 – P245901, rukojeť, bronz. Zásyp: 163:1 – P246855,  
zahrocený předmět, kost; 164:1 – P246776, hřeb, železo; 166:2 – P245902, zlomek krycí destičky hřebenu, paroh.
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Tabulka 27: Kostry a nálezy H 167 a H 168. Inventář: 167:1 – P245907, záušnice, stříbro; 168:1 – P245915, nůž; 168:2, 3 – P245913, 
P245914, ostruha; 168:4, 7, 8 – P245916, P245919, P245920, přezka; 168:5 – P245917, nákončí; 168:6, 9 – P245918, P245921,  

průvlečka, vše železo.
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Tabulka 28: Kostra a nálezy z hrobu H 169. Inventář: 169:1 – P245938, nůž; 169:2, 3 – P245935, P245936, ostruha;  
169:4 – P245937, nákončí, vše železo.
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Tabulka 29: Kostry a nálezy H 171 a H 172. Inventář: 171:1 – P245951, náušnice, stříbro; 171:2, 3 – P245952, P245953, náušnice, 

bronz; 171:4 – P245954, prsten, bronz; 171:5, 6 – P245955, P245956, gombík, sklo/kov. Zásyp: 172:1 – P245970, železný fragment.

370

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



1

2

1

0 0, 5 m

176

°
1:90 0.1 0.2

0 5 cm

1

0 0, 5 m

0 5 cm

183

°

1:110 0.2 0.4

1

2

0 3 cm

Tabulka 30: Kostry a nálezy H 176 a H 183. Inventář: 176:1 – P246777, nůž; 183:1 – P246039, nůž, vše železo.  
Zásyp: 176:2 – zlomek kování, železo; 183:2 – P246040, přeslen, kámen.
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Tabulka 31: Kostry a nálezy H 187 a H 192. Inventář: 192:1 – P246996, nůž, železo. Zásyp: 187:1 – P251858, zlomek kování, železo.
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196 

1

1

0 0, 5 m

0 5 cm

°
1:110 0.2 0.4

0 0, 5 m

0 5 cm

1

2

3

4

5

6

8
9

7

k
k

k

°

1:80 0.1 0.2

4–9

1,2,3

197 

Tabulka 32: Kostry a nálezy H 196 a H 197. Inventář: 196:1 – P247035, nůž; 197:1-3 – P247045- P247047, rolnička;  
197:4, 6, 8, 9 – P247048/1, P247049/1, P247049/3, P247050, nůž; 197:5, 7 – P247048/2, P247049/2, zlomky pochvy, vše železo.
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0 0, 5 m

0 5 cm

198

°
1:120 0.25 0.5

1
1

1

199

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

0 2 cm

Tabulka 33: Kostry a nálezy H 198 a H 199. Inventář: 198:1 – P247058, nůž, železo. Zásyp: 199:1 – P247067, ŠI, kámen.

374

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



0 0, 5 m

0 5 cm

200 1

1

°
1:80 0.1 0.2

0 5 cm

2

201

1

1

0 0, 5 m

0 5 cm

°

1:120 0.25 0.5
Tabulka 34: Kostry a nálezy H 200 a H 201. Inventář: 200:1 – P247079, nůž; 201:1 – P247088, nůž, vše železo.  

Zásyp: 200:2 – P247080, brousek, kámen.
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1

0 3 cm

202

0 0, 2 m

°
1:80 0.1 0.2

Tabulka 35: Kostra a nálezy z hrobu H 202. Zásyp: 202:1 – P247093, skoba, železo.
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053051

0 0, 2 m0 0, 2 m

°

0 0.1 0.2

°

0 0.1 0.2

054 056

0 0, 5 m 0 0, 2 m

°

0 0.2 0.4

°

0 0.1 0.2
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Tabulka 36: Kostry H 51; H 53; H 54; H 56.



061 065

0 0, 5 m 0 0, 2 m

°

1:130 0.25 0.5

°

1:60 0.1 0.2

066 068

0 0, 5 m 0 0, 2 m

°

1:130 0.25 0.5

°

1:70 0.1 0.2
378
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Tabulka 37: Kostry H 61; H 65; H 66; H 68.



071070

0 0, 2 m0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

°

1:60 0.1 0.2

072 073

0 0, 5 m

°

1:140 0.25 0.5

°

1:70 0.1 0.2

0 0, 2 m
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Tabulka 38: Kostry H 70; H 71; H 72; H 73.



075074

0 0, 2 m0 0, 2 m

°

1:90 0.2 0.4

°

1:60 0.1 0.2

076 077

0 0, 2 m0 0, 2 m

°

1:80 0.1 0.2

°

1:60 0.1 0.2
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Tabulka 39: Kostry H 74; H 75; H 76; H 77.



084

0 0, 5 m

°
1:110 0.25 0.5

085

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

086

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

089

°

1:70 0.1 0.2

0 0, 2 m
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Tabulka 40: Kostry H 84; H 85; H 86; H 89.



090

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

093

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

098097

0 0, 2 m 0 0, 2 m

°

1:80 0.1 0.2

°

1:60 0.1 0.2382
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Tabulka 41: Kostry H 90; H 93; H 97; H 98.



099 101

104

0 0, 2 m

0 0, 2 m

0 0, 5 m

°

1:130 0.25 0.5

°

1:70 0.1 0.2

°

1:50 0.1 0.2

106

0 0, 2 m

°

H1060 0.1 0.2 383
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Tabulka 42: Kostry H 99; H 101; H 104; H 106.



110109

0 0, 5 m 0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

°

1:140 0.25 0.5

111 112

0 0, 5 m 0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

°

1:130 0.25 0.5
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Tabulka 43: Kostry H 109; H 110; H 111; H 112.



118113

0 0, 2 m 0 0, 2 m

°
1:80 0.1 0.2

°

1:70 0.1 0.2

124

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

126

0 0, 5 m

°

1:100 0.2 0.4

385
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Tabulka 44: Kostry H 113; H 118; H 124; H 126.



127

0 0, 2 m

°
1:50 0.1 0.2

128

131

0 0, 5 m

0 0, 2 m

°

1:120 0.25 0.5°

1:50 0.1 0.2

135

0 0, 5 m

°

1:140 0.25 0.5
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Tabulka 45: Kostry H 127; H 128; H 131; H 135.



138

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

141

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

142

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

145

0 0, 5 m

°

1:130 0.25 0.5
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Tabulka 46: Kostry H 138; H 141; H 142; H 145.



146

0 0, 5 m

°

1:100 0.2 0.4

152

150

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

°

1:100 0.2 0.4

154

°

1:130 0.25 0.5

0 0, 5 m
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Tabulka 47: Kostry H 146; H 150; H 152; H 154.



158

0 0, 5 m

°
1:120 0.25 0.5

159

160

0 0, 2 m

0 0, 2 m

°

1:90 0.2 0.4

°

1:80 0.1 0.2

161

0 0, 2 m

°

1:80 0.1 0.2 389
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Tabulka 48: Kostry H 158; H 159; H 160; H 161.



165

173

170

0 0, 5 m 0 0, 2 m

°
1:120 0.25 0.5

°

1:70 0.1 0.2

174

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

0 0, 5 m

°

1:90 0.2 0.4
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Tabulka 49: Kostry H 165; H 170; H 173; H 174.



178177

179

0 0, 2 m0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

180

0 0, 5 m

°

1:140 0.25 0.5

°
1:70 0.2 0.4

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2
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Tabulka 50: Kostry H 177; H 178; H 179; H 180.



182181

0 0, 2 m

°

1:60 0.1 0.2

184

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

185

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5
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Tabulka 51: Kostry H 181; H 182; H 184; H 185.



188186

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2

189 190

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

0 0, 5 m 0 0, 5 m

°

1:110 0.2 0.4

°

1:140 0.25 0.5

393

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Tabulka 52: Kostry H 186; H 188; H 189; H 190.



191/2191/1

193

0 0, 5 m

°

1:170 0.25 0.5

194

0 0, 5 m

°

1:170 0.25 0.5

0 0, 5 m 0 0, 2 m

°

1:130 0.25 0.5

°

1:80 0.1 0.2

394
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Tabulka 53: Kostry H 191,1; H 191,2; H 193; H 194.



195

0 0, 5 m

°

1:120 0.25 0.5
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Tabulka 54: Kostra H 195.



057 058

0 0, 2 m 0 0, 2 m

°

0 0.1 0.2

°

0 0.1 0.2

059

0 0, 2 m

°

0 0.1 0.2

062

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

069

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

081

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

094

0 0, 2 m

°

1:80 0.1 0.2

096
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Tabulka 55: Špatně dochované kostry H 57; H 58; H 59; H 62; H 69; H 81; H 94; H 96.



115

0 0, 2 m

°

1:90 0.1 0.2

123

0 0, 2 m

°

1:70 0.1 0.2
139

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2
144

147

0 0, 2 m

0 0, 2 m

°

1:50 0.1 0.2

°

1:100 0.2 0.4

175

0 0, 2 m

°

1:60 0.1 0.2

397
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Tabulka 56: Špatně dochované kostry H 115; H 123; H 139; H 147; H 144; H 175.



0 2 cm

7

11

14

109

15

16

17

18

1

19 20 22

32

4

8

5

12

6

13

21
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Tabulka 57: Nálezy hrobového inventáře – náušnice: 1 – P245951; 2 – P242718; 3 – P245640; 4 – P245641; 5 – P243593;  
6 – P245581; 7 – P245582; 8 – P245584; 9 – P245583; 10 – P235340; 11 – P243718; 12 – P246778/2; 13 – P246778/1; 14 – P235273; 

15 – P245952; 16 – P245953; 17 – P235346;  18 – P243642; 19 – P245906; 20 – P245455a; 21 – P243703; 22 – P243704.



1 2

3 4
5 6

7

8

9 10

11 12

13

15 16

19 20 21

14

2218

0 2 cm

0 2 cm

17
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Tabulka 58: Nálezy hrobového inventáře – náušnice: 1 – P245642; 2 – P245643; 3 – P245645; 4 – P245644; 5 – P243564/1; 
6 – P243564/3;  7 – P243564/2; 8 – P243725/1; 9 – P243564/4, 5; 10 – P243725/2; gombíky: 11 – P245638; 12 – P245639; 13 – 
P243721; 14 – P243722; 15 – P243591; 16 – P243592; 17 – P243594; 18 – P243563; 19 – P245587; 20 – P245955; 21 – P245956; 

prsten: 22 – P245954.



0 2 cm

0 2 cm

17

18

19

20

21a

21b

1

7 8 9 10 11 12 13

14

16

2 3 4 5 6

19–23

15
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Tabulka 59: Nálezy hrobového inventáře – korálky: 1 – P243561/2; 2 – P243561/3; 3 – P243561/4; 4 – P243561/9; 5 – P243561/8; 
6 – P243561/10; 7 – P243561/6; 8 – P243561/5; 9 – P243561/1; 10 – P243561/7; 11 – P243643/1; 12 – P243643/2; 14 – P243562/3; 

15 – P243562/2; závěsky: 13 – P243643/3; 16 – P245554; 18 – P243565/1; 19 – P243565/2; kaptorga: 17 – P243562/1; rolničky:  
20 – P247047; 21a, 21b – P247045, P247046.



5 cm0

1

2

3

4

5

5 cm0

6
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Tabulka 60: Nálezy hrobového inventáře – sekery: 1 – P235310; 2 – P243606; ostruhy: 3 – P243539; 4 – P243543; 5 – P243609;  
6 – P243613.



5 cm0

1

3 4

2
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Tabulka 61: Nálezy hrobového inventáře – ostruhy: 1 – P245913; 2 – P245914; 3 – P245935; 4 – P245936



1 2

3 4

5 6
7

0 2 cm

0 2 cm

9

10 11

12

105

8

14
15

13

17

212019 22

1816

403

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Tabulka 62: Nálezy hrobového inventáře – nákončí: 1 – P243612; 2 – P243616; 3 – P245820; 4 – P245937; 5 – P243545;  
6 – P243542; 7 – P245917; průvlečky: 8 – P243541; 9 – P243614; 10 – P245918; 11 – P243546; 12 – P245819; 13 – P245921; přezky: 
14 – P245920; 15 – P245916; 16 – P245919; 17 – P243544; 18 – P245817; 19 – P243540; 20 – P243610; 21 – P245818; 22 – P243615.



0 2 cm

6

0 5 cm

5

6

1

2

3

4
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Tabulka 63: Nálezy hrobového inventáře – ostatní nálezy: 1 – P245610; 2 – P245440; 3 – P242566; 4 – P242567; 5 – P245901;  
6 – 246772.



0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

1

2

3

4

5

7

6
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Tabulka 64: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – P245938; 2 – P243522; 3 – P243680; 4 – P243681; 5 – P245609; 6 – P245915a; 
7 – P243521.



0 5 cm

1

3 4

5

6

7 8

10

13

15

16

17

11 12

9

2

14
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Tabulka 65: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – P243705; 2 – P242780; 3 – P242272; 4 – P246039; 5 – P243547; 6 – P246777; 
7 – 246773; 8 – P245717; 9 – P247048; 10 – P243723; 11 – P246996; 12 – P247035; 13 – P243607; 14 – P243607; 15 – P235311;  

16 – P235347; 17 – P247079.



1

2 3 4

5

6

7 9

8

0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

10

11

12

13
14

14

407

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Tabulka 66: Nálezy hrobového inventáře – nože: 1 – P245646/1; 2 – P245646/2; 3 – P245516; 4 – P247058; 5 – P243566;  
6 – P245785; 7 – P247050; 8 – P243686; 9 – P247088; keramika: 10 – P242771; 11 – P242568; 12 – P235297; 13 – P235337;  

14 – P242881.



0 2 cm

0 5 cm

0 2 cm

0 2 cm

4
6

7
8

9

12 13
14

15

16 18
17

19
21 22 23

1

0 5 cm

4,5,11

2
3

5

20

11
10
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Tabulka 67: Nálezy ze zásypu hrobů: 1 – P245546; 2 – P242280; 3 – P242642; 4 – P242301; 5 – P246005; 6 – P245743; 7 – P247093; 
8 – P245876; 9 – P245721; 10 – P245970; 11 – P242564; 12 – P242719; 13 – P243588; 14 – P245611; 15 – P246855; 16 – P245902; 17 

– P242565; 18 – P242720; 19 – P247067; 20 – P235320; 21 – P243533; 22 – P243628; 23 – P243627.



54

0 5 cm

1
2 3
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Tabulka 68: Nálezy ze zásypu hrobů: 1 – P245877; 2 – P246040; 3 – P243583; 4 – P245795; 5 – P247080.



1

3 4

2

5

6

7

8

9

10

11 12
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Tabulka 69: RTG snímky vybraných kovových nálezů: 1 – P245638; 2 – P245639; 3 – P243591; 4 – P243721; 5 – P243615;  
6 – P245936; 7 – P243613; 8 – P243546; 9 – P243614; 10 – P243609; 11 – P245937; 12 – P245917.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tabulka 70: RTG snímky vybraných kovových nálezů: 1 – P243606; 2 – P245916; 3 – P245918; 4 – P242566; 5 – P245901;  
6 – P245920; 7 – P245609; 8 – P245609; 9 – P243681; 10 – P243680.



051

2

1

3 4

052

052 053

Tabulka 71: Terénní dokumentace. 1 – H 51; 2 – H 52, detail nálezu náušnice; 3 – H 52; 4 – H 53.

412

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



054 055

055

1 2

4

3

056

Tabulka 72: Terénní dokumentace. 1 – H 54; 2 – H 55; 3 – H 55, detail nálezu keramiky; 4 – H 56.
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057

057

2 3

1

5

4

058

059 059

Tabulka 73: Terénní dokumentace. 1 – H 57; 2 – superpozice H 52 a H 57; 3 – H 58; 4, 5 – H 59.
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060 060

1

3

2

4

061 061

Tabulka 74: Terénní dokumentace. 1 – H 60; 2 – H 60, detail nálezu sekery; 3 – H 61, úroveň těsně nad kostrou; 4 – H 61,  
obrys negativu po schránce pro tělo.
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061 061

1

3

4 5

2

062

063/1

063/1

Tabulka 75: Terénní dokumentace. 1 – H 61, vypreparovaná kostra v primárním dutém prostoru; 2 – H 61, vypreparovaný negativ 
schránky pro tělo; 3 – H 62; 4 – H 63,1, detail kamene pod lebkou; 5 – H 63,1.
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065

1 2

3 4

064

063/1 063/2

Tabulka 76: Terénní dokumentace. 1 – H 63,1, detail nádoby v nohách; 2 – H 63,2; 3 – H 64; 4 – H 65.
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066 067

068 069

1

3

4

2

Tabulka 77: Terénní dokumentace. 1 – H 66; 2 – H 67; 3 – H 68; 4 – H 69.
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071

1

3 4

2

070

072072

Tabulka 78: Terénní dokumentace. 1 – H 70; 2 – H 71; 3 – H 72, detail kamenů nad a kolem lebky; 4 – H 72.
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074

074

1

4 5

3

2

073

075

Tabulka 79: Terénní dokumentace. 1 – H 73; 2 – H 73, hrobová jáma s kamenným obložením; 3 – H 74, úroveň podloží;  
4 – H 74; 5 – H 75.
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3 4

2

078

076 077

077

Tabulka 80: Terénní dokumentace. 1 – H 76; 2 – H 77; 3 – H 77, detail kamenů za lebkou; 4 – H 78.

421

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



074

2 4

1

5 6

078

078

078

079 080

3

078

Tabulka 81: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 78, detail nálezu rukojeti; 3 – H 78, detail nálezu jehly; 4 – H 78,  
detail nálezu nádoby; 5 – H 79; 6 – H 80.
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1

3 4

2

081

082 082

080

Tabulka 82: Terénní dokumentace. 1 – H 80, detail nálezu nádoby; 2 – H 81; 3 – H 82, úroveň těsně nad kostrou;  
4 – H 82, negativ po dřevěné úpravě hrobové jámy.
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3 4

2

083082

083 083

Tabulka 83: Terénní dokumentace. 1 – H 82; 2 – H 83; 3 – H 83, detail nálezu nože; 4 – H 83, detail nálezu nádoby.
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1

3 4

2

085

086 087

084

Tabulka 84: Terénní dokumentace. 1 – H 84; 2 – H 85; 3 – H 86; 4 – H 87.
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1

3

4

2

088

088 088

089

Tabulka 85: Terénní dokumentace. 1 – H 88, detail kamenů za lebkou; 2 – H 88; 3 – H 88, detail nálezu nože; 4 – H 89.
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3 4

2

090 090

091 092

Tabulka 86: Terénní dokumentace. 1 – H 90; 2 – H 90, kamenná konstrukce; 3 – H 91; 4 – H 92.
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2

4 5

1

3

092

092 093

094 095

Tabulka 87: Terénní dokumentace. 1 – H 92, detail nálezu nože ve zbytcích pochvy; 2 – H 92, detail nálezu ostruh; 3 – H 93;  
4 – H 94; 5 – H 95.
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2

5

3

6

4

1

095 097

095 096

097 098

Tabulka 88: Terénní dokumentace. 1 – H 95, detail nálezu náušnic; 2 – detail nálezu zbytků kaptorgy a korálkového náhrdelníku;  
3 – H 96; 4 – H 97, úroveň podloží; 5 – H 97; 6 – H 98.
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1

4

2

5

3

101

099 100

102 103

Tabulka 89: Terénní dokumentace. 1 – H 99; 2 – H 100; 3 – H 101; 4 – H 102; 5 – H 103.
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4

5 6

3

1

104

103

103 104

105

105

Tabulka 90: Terénní dokumentace. 1 – H 103, detail nálezu náušnice; 2 – H 103, detail nálezu gombíku; 3, 4 – H 104; 5 – H 105,  
profil; 6 – H 105, úroveň těsně nad kostrou s negativem po zetlelé schránce.
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1

5

3

6

4

2

105

105

105

105 105

105

Tabulka 91: Terénní dokumentace. 1 – H 105, úroveň těsně nad kostrou s negativem po zetlelé schránce; 2 – H 105, vypreparovaná 
kostra v primárním dutém prostoru; 3 – H 105, detail horní poloviny skeletu; 4, 5 – H 105, detail nálezu sekery; 6 – H 105, detail  

dolní poloviny skeletu s nálezem ostruh.
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4

5

6

3

109

108

1

106

106

107

108

F113/H112

Tabulka 92: Terénní dokumentace. 1 – superpozice H 103 a H 106; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 108; 5 – H 108, detail nálezu korálků; 
6 – superpozice H 109 a H 112.
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3 4

2

109 109

110 111

Tabulka 93: Terénní dokumentace. 1 – H 109, úroveň 2; 2 – H 109; 3 – H 110; 4 – H 111.
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3

112

2

112

112

113

5

114

114

Tabulka 94: Terénní dokumentace. 1 – H 112; 2, 3 – H 112, detail kamene pod lebkou; 4 – H 113; 5 – H 114, úroveň těsně  
nad kostrou s negativem po zetlelé schránce; 6 – H 114, negativ po dřevěném podložení schránky.

435

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



1

3 4

2

114 115

116 117

Tabulka 95: Terénní dokumentace. 1 – H 114; 2 – H 115; 3 – H 116; 4 – H 117.
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4 5

3

117

2

117

117

118 119

Tabulka 96: Terénní dokumentace. 1 – H 117; 2, 3 – detaily na dislokovaný skelet; 4 – H 118; 5 – H 119.
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5 6

1

3

119

119 120

4

120

120 121

Tabulka 97: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 119, detaily na nález náušnice; 3 – H 120; 4, 5 – H 120, detaily na nález gombíků;  
6 – H 121.
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1

4

5

3

2

122 123

124

124 125

Tabulka 98: Terénní dokumentace. 1 – H 122; 2 – H 123; 3, 4 – H 124; 5 – H 125.
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1 2

3

4

126

127 128

126

Tabulka 99: Terénní dokumentace. 1 – H 126, profil a negativ schránky; 2 – H 126; 3 – H 127; 4 – H 128.
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1

3

4

2

128 129

129 130

Tabulka 100: Terénní dokumentace. 1 – H 128, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 2 – H 129; 3 – H 129, detail nálezu 
nože; 4 – H 130.
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4 5

3

2

131

132

132 133

130

Tabulka 101: Terénní dokumentace. 1 – H 130, detail nálezu nože; 2 – H 131; 3 – H 132, detail nálezu náušnice; 4 – H 132,  
celkový pohled na porušený hrob se stopami po podložení těla; 5 – H 133.
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1

4 5

3

2

134 134

134

134 135

Tabulka 102: Terénní dokumentace. 1 – H 134; 2, 3, 4 – H 134, detaily nálezu olověného křížku; 5 – H 135.
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4 5

3

2

136

136

136

137 138

Tabulka 103: Terénní dokumentace. 1 – H 136; 2, 3 – H 136, detaily nálezů náušnic; 4 – H 137; 5 – H 138.
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1

4

5

3

139

140

140

140

141

Tabulka 104: Terénní dokumentace. 1 – H 139; 2 – H 140, detail nálezu tzv. kružítka; 3 – H 140; 4 – H 140, detail nálezu nože;  
5 – H 141.

445

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



1

3 5

4

2

142 143

143 143

143

Tabulka 105: Terénní dokumentace. 1 – H 142; 2 – H 143, úroveň těsně nad kostrou s negativem schránky; 3 – H 143; 4, 5 – H 143, 
detaily nálezů náušnice a gombíků.
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1

4 6

5

2

143

143

143

143

144

145

Tabulka 106: Terénní dokumentace. 1, 2, 3 – H 143, detaily nálezů náušnice a gombíků; 4 – H 143, dno hrobové jámy s negativy 
po podložení schránky; 5 – H 144; 6 – H 145.
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1

4

3 5

2

146 147

148148

149

Tabulka 107: Terénní dokumentace. 1 – H 146; 2 – H 147; 3 – H 148; 5 – H 148, detail nálezu nože; 5 – H 149.
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1

3

2

2

134

150

150 151

151

Tabulka 108: Terénní dokumentace. 1 – H 150; 2 – H 151; 3 – celkový pohled na H 150 a H 151.
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2

1

4

3

151

152

153

153

Tabulka 109: Terénní dokumentace. 1 – H 151, detail nálezu tyčinkovitého nástroje; 2 – H 153, detail krční páteře po odebrání  
lebky; 3 – H 153; 4 – H 152.
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1

2 3

153

154 154

Tabulka 110: Terénní dokumentace. 1 – celkový pohled na H 153 v interiéru rotundy; 2 – H 154; 3 – H 154, dno hrobové jámy  
s negativy po podložení těla.
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3 4

2

2

134

155 156

157157

Tabulka 111: Terénní dokumentace. 1 – H 155; 2 – H 156; 3 – H 157; 4 – dno hrobové jámy H 157 s naznačením superpozic s H 169, 
H 184 a H 185.

452

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



1

4 5

3

2

158 158

159 160

161

Tabulka 112: Terénní dokumentace. 1 – H 158; 2 – H 158, detail lebky dislokované kořenem stromu; 3 – H 161; 4 – H 159; 5 – H 160.
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1

4 5

3

2

162 162

162

163

163

Tabulka 113: Terénní dokumentace. 1 – H 162; 2 – H 162, detail nálezu skoby; 3 – H 163, profil, negativ po zetlelé schránce;  
4 – H 162, dno hrobové jámy s negativy po podložení schránky; 5 – H 163.
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4 5

3

2

164 164

165 165

165

Tabulka 114: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 164; 3 – H 165, detail, porušení pohřbu kořenovým systémem vzrostlého stromu;  
4 – H 165; 5 – H 165, část skeletu po odstranění mohutného kořenu.
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4

3 5

6

2

2

134

166 166

166

166

166

167

Tabulka 115: Terénní dokumentace. 1 – H 166; 2 – H 166, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 3, 4 – H 166,  
detaily na části kostry; 5 – H 166, detail nálezu bronzové rukojeti; 6 – H 167.
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4

5 6

3

2

168 168

168

169

169

168

Tabulka 116: Terénní dokumentace. 1 – H 168; 2 – H 168, detail nálezu ostruh; 3 – H 168, detail nálezu nože; 4 – H 168,  
detail uložení rukou; 5 – H 169, profil, negativ po zetlelé schránce; 6 – H 169.
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2

5

4

6

3

1

169

169

170

171

171

171

Tabulka 117: Terénní dokumentace. 1 – H 169, detail nálezu nože; 2 – H 169, detail nálezu ostruh; 3 – H 170; 4 – H 171, profil, nega-
tiv po zetlelé schránce; 5 – H 171, detail nálezu prstenu; 6 – H 171, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce.
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2

1

4 5

3

171171

171

172 173

Tabulka 118: Terénní dokumentace. 1 – H 171, detail nálezu náušnic; 2 – H 171, detail nálezu prstenu a náušnic; 3 – H 171;  
4 – H 172; 5 – H 173.
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1

5

6

4

2

173 173

173 174

174 175

Tabulka 119: Terénní dokumentace. 1, 2, 3 – H 173, detaily vybraných částí kostry; 4 – H 174, profil, negativ po zetlelé schránce;  
5 – H 174; 6 – H 175.
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3 4

2

176

177 178

176

Tabulka 120: Terénní dokumentace. 1 – H 176; 2 – H 176, detail nálezu nože; 3 – H 177; 4 – H 178.
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2

3 4

179

180 181

179

Tabulka 121: Terénní dokumentace. 1 – H 179; 2 – H 179, detail dislokace krční páteře, kámen pod lebkou; 3 – H 180; 4 – H 181.
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182 183

183

3

184

183

Tabulka 122: Terénní dokumentace. 1 – H 182 a H 183; 2 – H 183; 3 – H 183, detail nálezu nože; 4 – H 184, úroveň 2, dislokovaná 
lebka.
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4 5

2

184 184

3

185

184 185

Tabulka 123: Terénní dokumentace. 1 – H 184, úroveň 2; 2 – H 184; 3 – H 184, detail nekompletního levého bérce; 4 – H 185,  
dislokovaná lebky; 5 – H 185, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce.
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3 4

2

185 186

187 187

Tabulka 124: Terénní dokumentace. 1 – H 185; 2 – H 186; 3 – H 187, úroveň 2; 4 – H 187.

465

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí



1
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2

3

188

187 188

188 189

Tabulka 125: Terénní dokumentace. 1 – H 187, detail dislokované horní části skeletu; 2, 3, 4 – H 188; 5 – H 189; profil, zachycení  
lebky s postkraniálem.
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2

3

190

189 189

190 190

Tabulka 126: Terénní dokumentace. 1, 2 – H 189; 3 – H 190, profil, negativ po zetlelé schránce; 4 – H 190, úroveň těsně  
nad kostrou; 5 – H 190, vypreparovaná kostra v primárním dutém prostoru.
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2

190 191/1

191/1 191/1, 191/2

Tabulka 127: Terénní dokumentace. 1 – H 190; 2 – H 191,1, profil, úroveň zachycení kostry; 3 – H 191,1; 4 – H 191,1 a H 191,2.
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3

2

191 191/1, 191/2

191/1, 191/2

Tabulka 128: Terénní dokumentace. 1 – H 191, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 2 – H 191,1 a H 191,2, detail;  
3 – celkový pohled na H 191,1 a H 191,2.
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192192

193

4

194

193

Tabulka 129: Terénní dokumentace. 1 – H 192; 2 – H 192, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla; 3 – H 193; 4 – H 193,  
profil, negativ zetlelé schránky; 5 – H 194, profil, negativ zetlelé schránky.
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3 4

2

194 194

195 195

Tabulka 130: Terénní dokumentace. 1 – H 194, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce; 2 – H 194;  
3 – H 195; 4 – H 195, dno hrobové jámy s negativy po podložení těla.
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2

3

196

195 195

196 196

Tabulka 131: Terénní dokumentace. 1 – H 195, vybrané negativy po podložení těla; 2 – H 195, detail kamene pod lebkou;  
3 – H 196, profil, negativ zetlelé schránky; 4 – H 196, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce; 5 – H 196.
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3 4

2

197 198

199 200

Tabulka 132: Terénní dokumentace. 1 – H 197; 2 – H 198; 3 – H 199; 4 – H 200, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu  
po zetlelé schránce.
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3 4

2

200 201

201 202

Tabulka 133: Terénní dokumentace. 1 – H 200; 2 – H 201, úroveň těsně nad kostrou, půdorys negativu po zetlelé schránce;  
3 – H 201; 4 – H 202.
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Miskolc: Herman Ottó Múzeum : Magyar Nemzeti Múzeum.

http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.20361


487

15. Literatura

Révész, L. 2007: Landnahmezeitliches Gräberfeld in Tiszavasvári-Aranykerti Tábla. Acta archaeologica Academi-
ae scientiarum Hungaricae 58/2, 295–339.

Richter, V. 1965: Die Anfänge der großmährischen Architektur. In: Magna Moravia, Praha, 121–360.
Robak, Z. 2013: Studia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim: VIII-X wiek. Archaeologica Slovaca Mono-

graphiae 19. Nitra: Archeologický ústav SAV.
Ruff, C. B. – Holt, B. M. – Niskanen, M. – Sladek, V. – Berner, M. – Garofalo, E. – Garvin, H. M. – Hora, M. – Maija-

nen, H. – Niinimaki, S. – Salo, K. – Schuplerova, E. – Tompkins, D. 2012: Stature and body mass estimation from 
skeletal remains in the European Holocene. Am J Phys Anthropol 148/4, 601–617. DOI: 10.1002/ajpa.22087

Ruff, C. B. – Niskanen, M. – Junno, J. A. – Jamison, P. 2005: Body mass prediction from stature and bi-iliac bread-
th in two high latitude populations, with application to earlier higher latitude humans. Journal of Human 
Evolution 48/4, 381–392.

Ruprechtsberger, E. M. 1999: Das spätantike Gräberfeld von Lentia (Linz). Ausgrabung Tiefer Graben / Flügelho-
fgasse. Mainz.

Ruttkay, A. 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 
(II.). Slovenská archeológia XXIV, 245–395.

Ruttkay, A. 2006: Významné archeologické lokality z včasného stredoveku v oblasti Povážského Inovca. In: K. Pieta – 
A. Ruttkay – M. Ruttkay eds., Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva, Nitra, 191–201.

Šalkovský, P. 2009: Najstaršie formy domov u Slovanov. Musaica. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského 26, 35–48.

Schaefer, M. – Scheuer, L. – Black, S. M. 2009: Juvenile osteology: a laboratory and field manual: Academic.
Schatkin, M. 1978: Idiophones of the Ancient World. Distribution, Terminology, Function. Jahrbuch für Antike 

and Christentum 21, 147–172.
Schmid, K. 1998: Geblüt, Herrschaft, Geschlechterbewüsstsein : Grundfragen zum Verständnis des Adels im 

Mittelalter. Vorträge und Forschungen Bd 44. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag.
Scholkmann, B. 1997: Kultbau und Glaube. Die frühen Kirchen. In: K. Fuchs ed., Die Alamannen, Stuttgart: 

Theiss, 455–464.
Scholkmann, B. 2003: Die Kirche als Bestattungsplatz : Zur Interpretation von Bestattungen im Kirchenraum. In: 

J. Jarnut – M. Wemhoff – A. Nusser eds., Erinnerungskultur im Bestattungsritual : archäologisch-historisches 
Forum, Mittelater Studien 3, München: Fink, 189–218.

Shackley, M. S. 2011: X-ray fluorescence spectrometry (XRF) in geoarchaeology. New York: Springer.
Shennan, S. 1988: Quantifying Archaeology. Edinburgh.
Sjøvold, T. 2000: Stature estimation from the skeleton. In: J. Siegel – P. Saukko – G. Knupfer eds., Encyclopedia 

of Forensic Sciences, London: Academic Press, 276–284.
Sklenář, K. 2004: Nález raně středověké parohové schránky na Levém Hradci v roce 1857. Archeologie ve střed-

ních Čechách 8, 537–545.
Sládek, V. 2016: Portrét muže z hrobu 153: osteobiografický profil elity druhého kostela na Pohansku u Břecla-

vi. In: Macháček, J. – Wihoda, M. eds., Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku 
u Břeclavi?, Praha, 54–72.

Sládek, V. – Galeta, P. – Sosna, D. – Čechura, M. 2008: Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov 
u kostela sv. Ducha ve Všerubech. . In: Macháček, J. ed., Počítačová podpora v archeologii 2, Brno, 217–236.

Sládek, V . – Macháček, J. 2017a: Skeletons from the Pohansko second church cemetery: summary and conclusion. 
In: Sládek, V . – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church cemetery 
at Pohansko – Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series) Vol. 2836. 
Oxford, 187–194.

Sládek, V. – Macháček, J. eds. 2017b: At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church cemetery 
at Pohansko-Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series), Vol 2836. 
Oxford.

Sládek, V. – Macháček, J. – Makajevová, E. – Přichystalová, R. – Hora, M. v tisku: Body mass estimation in skele-
tal samples using the hybrid approach: The effect of population-specific variations and sexual dimorphism.  
Archaeological and Anthropological Sciences. Early View: 1–15.

Sládek, V. – Macháček, J. – Ruff, C.B. – Schuplerová, E. – Přichystalová, R. – Hora, M. 2015: Population-specific stature 
estimation from long bones in the early medieval Pohansko (Czech Republic), American Journal of Physical 
Anthropology 158, 312–324. DOI: 10.1002/ajpa.22787

Sládek, V. – Makajevová, E. 2017a: The assessment of preservation of a skeletal sample excavated from the Pohan-
sko second church cemetery. In: Sládek, V . – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons from 
the second church cemetery at Pohansko – Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Reports 

http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22087
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.22787


488

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

(International Series) Vol. 2836. Oxford, 19–34.
Sládek, V. – Makajevová, E. 2017b: The assessment of sex for adult individuals from the Pohansko second church 

cemetery. In: Sládek, V . – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church 
cemetery at Pohansko – Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series) 
Vol. 2836. Oxford, 51–62.

Sládek, V. – Makajevová, E. – Berner, M. 2017: Dental and skeletal age–at–death for non–adult and adult indi-
viduals from the Pohansko second church cemetery. In: Sládek, V. – Macháček, J. eds., At the end of Great 
Moravia: Skeletons from the second church cemetery at Pohansko–Břeclav (9th–10th century A.D.). British 
Archaeological Reports (International Series), Vol. 2836. Oxford, 35–50.

Sládek, V. – Makajevová, E. – Hora, M. 2017a: Stature estimation for adults from the Pohansko second church 
cemetery. In: Sládek, V. – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church 
cemetery at Pohansko–Břeclav (9th–10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series), 
Vol 2836. Oxford, 63–72.

Sládek, V. – Makajevová, E. – Hora, M. 2017b: Body mass estimation for adults from the Pohansko second church 
cemetery. In: Sládek, V . – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons from the second church 
cemetery at Pohansko – Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Reports (International Series) 
Vol. 2836. Oxford, 73–82.

Sládek, V. – Makajevová, E. – Sabolová, V. –  Berner, M. 2017: Summary of skeletal and dental inventory from the 
Pohansko second church cemetery. In: Sládek, V . – Macháček, J. eds., At the end of Great Moravia: Skeletons 
from the second church cemetery at Pohansko – Břeclav (9th-10th century A.D.). British Archaeological Re-
ports (International Series) Vol. 2836. Oxford, 83–132.

Sláma, J. 1958–1959: K vprašanju kavri polžev v slovanskih najdbah. Arheološki vestnik 9–10/1, 27–32.
Sláma, J. 1987: K počátkům hradské organizace v Čechách. In: J. Žemlička ed., Typologie raně feudálních slovan-

ských států, Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 175–190.
Slivka, M. 1984: Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu. Slovenská archeológia XXXII, 

377–429.
Slivka, M. 1997: Dieťa na prvej a poslednej ceste. Hieron II, 71–86.
Smetánka, Z. 2003: Archeologické etudy : osmnáct kapitol o poznávání středověku. Knižnice dějin a současnosti 

s 19. Praha: Lidové noviny.
Smith, J. M. H. 2005: Europe after Rome: a new cultural history 500–1000. Oxford – New York: Oxford Univer-

sity Press.
Sokol, V. 2006: Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save. Zagreb: Golden marketing-

-Technička knjiga.
Šolle, M. 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi. Památky archeologické L/2, 353–506.
Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Monumenta archaeologica 

15. Praha: Academia.
Šolle, M. 1982: Slovanská pohřebiště pod Budčí. Památky archeologické LXXIII/1, 174–216.
Šolle, M. 1990: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči. Památky archeologické LXXXI, 140–207.
Speakman, R. J. – Steven Shackley, M. 2013: Silo science and portable XRF in archaeology: a response to Frahm. 

Journal of Archaeological Science 40/2, 1435–1443. DOI: 10.1016/j.jas.2012.09.033
Staňa, Č. 1995: Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské 

univerzity E 40, 37–45.
Staňa, Č. 2001: Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska. In: Z. Měřínský ed., Archaeologia mediae-

valis Moravica et Silesiana I/2000, Konference Pohansko 1999, Brno: Masyrykova univerzita v Brně, 91–109.
Staňa, Č. 2006: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Spisy Archeologického ústavu AV 

ČR Brno 29. Brno: Archeologický ústav AV ČR.
Staššíková-Štukovská, D. 1984: Neuer Aspekt zu mitteleuropäischen Schellen des 7.-9. Jahrhunderts. In: Interakti-

onen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert: Symposium Nové Vozokany 
3.-7. Oktober 1983, Nitra: Archeologický ústav SAV, 225–231.

Staššíková-Štukovská, D. – Hložek, M. 2009: Materiál korálikov z hrobu č. 78 z Kostolian pod Tribečom, in J. Maří-
ková-Kubková – P. Baxa (eds.). Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok. 21. Bratislava, 73–90.

Staššíková-Štukovská, D. – Plško, A. 2002: K otázke interpretácie sklovitej hmoty z tzv. sklárskych pecí v Nitre. 
Archeologia Technica 14, 27–34.

Staššíková-Štukovská, D. – Ungerman, Š. 2009: Sklenené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních 
Věstoniciach, in P. Dresler – Z. Měřínský (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 
Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum. 2. Brno, 136–149.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2012.09.033


489

15. Literatura

Stein, F. 1967: Adelsgräber des achten Jahrhunderts in Deutschland. Germanische Denkmäler der Völkerwande-
rungszeit 9. Serie A. Berlin: De Gruyter.

Steuer, H. 1979: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Zur Analyse der Auswertungsmethoden des 
archäologischen Quellenmaterials. In: H. Jankuhn ed., Geschichtswissenschaft und Archäologie, Sigmaringen: 
Thorbecke, 595–633.

Steuer, H. 1982: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa : eine Analyse der Auswertungsmethoden 
des archäologischen Quellenmaterials. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen Philo-
logisch-Historische Klasse 3 Folge, Nr 128. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Steuer, H. 2015: Vom Großgrabhügel zum Grab in der Kirche – Wandel der Jenseitsvorstellungen und der me-
moria im Frühmittelalter. In: J. Jarnut – M. Kroker – S. Müller – M. Wemhoff eds., Gräber im Kirchenraum: 
6. Archäologisch-historisches Forum Mittelater Studien 26, Paderborn Wilhelm Fink, 9–44.

Stinson, S. 1992: Nutritional Adaptation. Annual Review of Anthropology 21, 143–170. DOI: 10.1146/annurev.
an.21.100192.001043

Stloukal, M. – Hanáková, H. 1978: Length of long bones in ancient slavonic populations with particular consider-
taion to questions of growth. Homo 29/1, 53–69.

Stojanowski, C. M. – Seidemann, R. M. – Doran, G. H. 2002: Differential skeletal preservation at Windover Pond: 
causes and consequences. American Journal of Physical Anthropology 119/1, 15–26. DOI: 10.1002/ajpa.10101

Světlík, I. – Dreslerová, D. – Tomášková, L. 2009: Postupy zpracování vzorků a radiouhlíkové datování, Radioana-
lytické metody IAA /09./. Praha.

Svoboda, B. 1963: Hradištní pohřebiště s dřevěnou stavbou v Žalanech u Teplic. Památky archeologické LIV, 266–307.
Szöke, B. M. 1992: Karolingerzeitliche Gräberfelder I-II von Garabonc-Ófalu. Anteus 21, 41–203.
Szöke, B. M. 2010: Mosaburg/Zalavár und Pannonien in der Karolingerzeit. Anteus 31–32/1, 9–52.
Szöke, B. M. – Vándor, L. 1992: Katalog der Gräber von Garabonc-Ófalu I-II. Antaeus 21, 205–261.
Sztyber, A. 1999: Kaptorgi. Przykład kunsztu wczesnośredniowiecznego złotnictwa. Alma Mater. Miesięcznik Uni-

versytetu Jagiellońskiego 46, 283–286.
Sztyber, A. 2006: Wczesnośredniowieczne kaptorgi z terenu ziem Polski, diplomová magisterská práce (Universytet 

Jagielloński).
Štefan, I. 2005: Kaptorgy: pokus o kontextuální analýzu. Studia Medievalia Pragensia 5, 21–60.
Štefan, I. 2007: Změna pohřebního ritu v raném středověku jako archeologický a kulturně-antropologický problém. 

Archeologické rozhledy 59/4, 805–836.
Štefan, I. – Krutina, I. 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). 

Ke vztahu archeologie a “událostní historie”. Památky archeologické C, 119–212.
Štefanovičová, T. 2000: K otázke významu predmetu ako amuletu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské 

univerzity M 5, 113–117.
Švecová, R. 2000: Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a velkomoravských sídlisk na Po-

hansku pri Břeclavi do roku 1995. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, 61–95.
Thurzo, M. – Beňuš, R. 2005: Základy tafonómie hominidov a iných stavcov. Bratislava: Univerzita Komenského.
Tinková, D. 2011: Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách. Sociální studia 

8/2/2, 35–55.
Točík, A. 1963: Pohrebisko a sídlisko z doby avarskej ríše v Prši. Slovenská archeológia 11, 121–198.
Tomková, K. 2005a: Hmotná kultura raně středověkých pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí. In: K. Tomko-

vá ed., Castrum Pragense 7 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1, Praha: Archeologický 
ústav AV ČR Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 217–304.

Tomková, K. 2005b: K odrazu sociální struktury v hrobových nálezech na raně středověkých pohřebištích na Praž-
ském hradě a jeho předpolí. In: K. Tomková ed., Castrum Pragense 7 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho 
předpolích. Díl I.1, Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, Ústav archeologické památkové péče středních 
Čech, 145–157.

Tomková, K. 2012: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I, Pohřebiště. Praha: Archeologický ústav  
AV ČR.

Třeštík, D. 1997: Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530–935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Třeštík, D. 1999a: Místo Velké Moravy v dějinách. Ke stavu a potřebám bádání o Velké Moravě. Český časopis 

historický 97, 689–727.
Třeštík, D. 1999b: Mysliti dějiny. Praha-Litomyšl: Paseka.
Třeštík, D. – Žemlička, J. 2007: O modelech vývoje přemyslovského státu. Český časopis historický 105/1, 122–164.
Trinkaus, E. 1981: Neanderthal limb proportions and cold adaptation. In: C. B. Stringer ed., Aspects of human 

evolution, London: Taylor and Francis, 187–224.

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.an.21.100192.001043
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.an.21.100192.001043
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.10101


490

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Trzeciecki, M. 2005: Znalezicka ceramiky w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych 
na ziemiach polskich. Študijné zvesti 38, 53–68.

Turčan, V. 2001: Sklenené gombíky ako súčasť odevu. In: L. Galuška – P. Kouřil – Z. Měřínský eds., Velká Morava 
mezi východem a západem: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno: Archeologický ústav 
AV ČR, 407–411.

Turek, R. 1976: Libice. Pohřebiště na vnitřním hradisku. Sborník Národního Muzea Praha – A (historie) 30/5, 249–316.
Turek, R. 1978: Libice. Hroby na libické vnitřním hradisku. Sborník Národního Muzea Praha – A (historie) 

32/1–4, 1–150.
Ubelaker, D. H. 1989: Human skeletal remains: Excavation, analysis, interpretation. Washington, D.C.: Taraxacum.
Ulrich-Bochsler, S. 1990: Von Traufkindern, unschuldigen Kindern, Schwangeren und Wöchnerinnen. Anthro-

pologische Befunde zu Ausgrabungen im Kanton Bern. In: J. r. Schibler – J. r. Sedlmeier – H. Spycher – H. 
R. Stampfli eds., Festschrift für Hans R. Stampfli : Beiträge zur Archäozoologie, Archäologie, Anthropologie, 
Geologie und Paläontologie, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 309 – 318.

Unger, J. 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) 
v 1. – 16. století. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9. Brno: Nadace Universitas Masarykiana 
v Brně – Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně.

Unger, J. 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Panoráma 
biologické a sociokulturní antropologie 25. Brno: Nadace Universitas.

Ungerman, Š. 2005: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu. Archeologické rozhledy 57/4, 707–749.
Ungerman, Š. 2007a: Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích – Na Pís-

kách. Študijné zvesti 42, 221–237.
Ungerman, Š. 2007b: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích-Na pískách, dizertační práce (Masarykova 

univerzita). Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/18484/ff_d/>.
Ungerman, Š. 2011: Tzv. blatnicko-mikulčický horizont a jeho vliv na chronologii raného středověku. In: V. Turčan 

ed., Karolínska kultúra a Slovensko. Štúdie. , borník Slovenského národného múzea – Archeológia, Supple-
mentum 4, Bratislava: Slovenské národné múzeum, 135–151.

Ungerman, Š. – Kavánová, B. 2010: Das Gräberfeld bei der Basilika von Mikulčice. In: L. Poláček – J. Maříková-
-Kubková eds., Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle, Internationale Tagungen 
in Mikulčice 8, Brno: Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 71–86, Taf. 11.

Valavanis, P. 1999: “Das stolze runde Denkmal”. Bemerkungen zum Grabmonument am dritten Horos. Mittei-
lungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 114, 185–205.

van Klinken, G. J. 1999: Bone Collagen Quality Indicators for Palaeodietary and Radiocarbon Measurements. 
Journal of Archaeological Science 26/6, 687–695. DOI: 10.1006/jasc.1998.0385

Váňa, Z. 1954: Maďaři a Slované ve světle archeologických nálezů X.-XII.století. Slovenská archeológia II, 51–104.
Váňa, Z. 1990: Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama.
Váňa, Z. 1995: Přemyslovská Budeč. Archeologický výzkum hradiště v letech 1972–1986. Praha.
Vašíček, Z. 2006: Archeologie, historie, minulost. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 9. Praha: Karolinum.
Vendtová, V. 1969: Slovanské osídlenie Pobedima a okolia. Slovenská archeológia XVII, 121–232.
Vignatiová, J. 1977–1978: Břeclav-Pohansko – jihozápadní předhradí (výzkum 1960–1962). Kostrové hroby. Sborník 

prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 22–23, 135–154.
Vignatiová, J. 1992: Břeclav – Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno: Masarykova univerzita v Brně.
Wachowski, K. 1975: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. Prace komisji nauk humanistycznych. 3. 

Wrocław.
Wachowski, K. 1992: Kultura Karolinska a Slawiansyczyzna Zachodna. Studia Archeologiczne XXIII.
Wamers, E. 1994: Die frühmittelalterlichen Lesefunde aus der Löhrstraße (Neubau Hilton 2) in Mainz. Mainz.
Wihoda, M. 2010: Morava v době knížecí 906–1197. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Wolfram, H. 1995: Grenzen und Räume : Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. Österreichische Geschichte 

378–907. Wien: Ueberreuter.
Wolfram, H. 2012: Conversio Bagoariorum et Carantanorum : das Weißbuch der Salzburger Kirche über die 

erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Wood, S. 2006: The proprietary church in the Medieval West. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
Zbíral, D. 2014: Vývoj křesťanských rituálů. In: A. Chalupa – M. Mendel – M. Vrzal – D. Václavík – D. Papoušek 

– D. Zbíral eds., Náboženství světa I. Západní tradice, Brno: Masarykova univerzita, 87–95.
Zehetmayer, R. 2007: Zur Geschichte des niederösterreichischen Raums im 9. und in der ersten Hälfte des 10. 

Jahrnunderts. In: R. Zehetmayer ed., Schicksalsjahr 907. Die Slacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche 
Niederösterreich. Katalog zur Ausstellung des Niederösterreichischen Landesarchivs, St. Pölten, 17–30.

http://dx.doi.org/10.1006/jasc.1998.0385


491

15. Literatura

Zehetmayer, R. 2008: Studien zum Adel im spätkarolingischen Niederösterreich: Politischer Handlungsspeilraum, 
Herrschaftsrechte und Gefolgschaft. In: R. Zehetmayer ed., Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen: 
Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert, Nöla. Mitteilungen aus dem Niederösterreichis-
chen Landesarchiv 13, St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 34–57.

Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.



492

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AD – Anno Domini 
AV ČR – Akademie věd České republiky
ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
DMT – Digitální model terénu
dřev. – dřevěný 
EDX – Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
F – fakt
FF – Filozofická fakulta
g. – gombík 
GIS – Geografický informační systém
IK – izolovaná kost
H – hrob
HJ – hrobová jáma
inv. č. – inventární číslo
kam. – kamenný
KJ – kůlová/sloupová jáma 
kon. – kontext
LLS – Letecké laserové snímkování
MU – Masarykova univerzita
n. – náušnice
obj. – objekt 
OH – ojedinělý hrob
PCA – Principal component analysis

PřF – Přírodovědecká fakulta
SAV – Slovenská akadémia vied
SEM – Scanning electron microscope 
SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 
ÚAM – Ústav archeologie a muzeologie
UR – úroveň 
XRF – X-Ray fluorescence / HHpXRF – Handheld 

portable X-Ray fluorescence
Z – žlab

Zkratky zkoumaných poloh na lokalitě Břeclav  
– Pohansko:

JP – Jižní předhradí
LH – Lesní hrúd
LS – Lesní školka
PH – Pod hrúdem
PV – Průkop valem
PZ – Před zámečkem
SP/SVP – Severní/Severovýchodní předhradí 
VB – Východní brána
VD – Velmožský dvorec
ZP – Žárové pohřebiště

http://www.abbreviationfinder.org/cs/acronyms/xrf_x-ray-flash.html
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Břeclav – Pohansko VII.
The Church Cemetery 
in the North-eastern Suburb

Summary

The excavation of the church cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko near Břeclav took place be-
tween 2008 and 2012 as part of long-term systematic research into the site which is considered to be on a par 
with the most important centres of Great Moravia. The field work followed after the unexpected and surprising 
discovery of an early medieval rotunda which is the second religious structure to be uncovered at Pohansko 
(Macháček – Balcárková – Čáp et al. 2014). 

The new research activities in the north-eastern suburb can be divided into three main excavation areas – the 
Great Moravian rotunda, the church cemetery and the adjoining residential and/or production precinct of the 
whole settlement area. So far, the greatest attention has been paid to the church which, after the quarter of 
a century that has passed since the last similar find, augmented the unique and historically valuable group of 
the earliest religious and stone-wall architecture within the territory of the Czech Republic. The discovery has 
been comprehensively covered by a number of dedicated studies (Čáp – Dresler – Macháček et al. 2010; Macháček 
2011; Macháček – Balcárková – Čáp et al. 2014). The excavation of the settlement related to the church has not yet 
been completed and as such is only marginally mentioned in this monograph. The main focus is aimed at the 
cemetery where excavation work finished in 2012. The necropolis falls within the category of church cemeteries 
as defined by Bořivoj Dostál (Dostál 1966, 15–17), and thus belongs to the group of the most valuable funeral 
heritage monuments from the period of Great Moravia. Its publication signifies the end of the second stage of 
the most recent archaeological research in the north-eastern suburb at Pohansko.

The principal aim of the present book is to publish the complete archaeological field documentation which 
together with the description of finds constitutes the content of an extensive catalogue. This forms the core of 
the whole monograph. However, alongside the above mentioned data the reader will also find an analytical and 
a synthetic section in the book. Detailed descriptions analyse in particular the funeral rites, the individual cate-
gories of artefacts and the vertical and horizontal spatial relationships in the cemetery. The completed analyses 
are followed by a final synthesis of the data.

During our research we strove to come to an understanding of the broader historical context behind the or-
igins of the Christian church, the purpose of this shrine, social characteristics of the community, which buried 
its dead inside and around the church and, last but not least, to provide a detailed timeline of the events. The 
concrete research goals were formulated in several basic questions:

In what period did burials take place in the surroundings of the rotunda in the north-eastern suburb at Po-
hansko and how precisely can this interval be defined in terms of relative and absolute chronology?

What was the social status of the community which buried its dead at the rotunda?
Are we able to identify the inner social structure of this community?
What was the role of the north-eastern suburb with the church and a cemetery within the whole of the Great 

Moravian agglomeration at Pohansko? What purpose did the rotunda serve?
Can we link the archaeological features uncovered in the north-eastern suburb at Pohansko with concrete 

social processes taking place in early medieval Europe – such as the establishment of the oldest dynasties of 
local aristocracy?

The book is the result of a collaborative effort by a great number of colleagues involved in the research from 
Masaryk University in Brno and other institutions in the Czech Republic and abroad. Archaeological excavation 
directly on the site was carried out by the staff and students of the Institute of Archaeology and Museology at 
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the Faculty of Arts of Masaryk University as part of practical instruction in field excavation, with financial sup-
port from the research project of the Grant Agency of the Czech Republic, reg. No. P405/12/0111, and specific 
research tasks of Masaryk University. The research was also greatly contributed to by foreign expeditions – the 
University of Florida (USA) led by Professor Florin Curta and Czech American Archaeological Field School led 
by Dr. Michael Dietz and Dr. John Staeck from the College of DuPage, Glen Ellyn (USA).

The characteristics of the church cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko near Břeclav

The north-eastern suburb, where the studied cemetery is situated at Pohansko, forms an oval, slightly raised 
area (ca 2,7 ha), surrounded by cut-off meanders of the Dyje and its floodplain. It is the northern protrusion 
of a sandy-gravel elevation, strongly affected by the erosive action of the Dyje, which flows around and through 
the whole of Pohansko from south to north. The suburb is separated from the central part of the agglomeration 
by a destroyed fortification. Within the north-eastern suburb, the second church and the cemetery precinct are 
situated on a slight elevation being the third highest point at Pohansko after the first church in the Magnate 
Court and the eastern part of the suburb excavated earlier.

With its 152 graves (and 154 buried individuals) the cemetery falls within the group of large cemeteries from 
the Middle Hillfort Period (Dostál 1966, 10). The excavated set of skeletal remains was perfectly preserved and 
particularly the skeletons of adult individuals were lifted with a minimum of damage or absence of parts of the 
skeleton. It was thanks to this very good state of preservation that the set of skeletons became the subject of 
intensive anthropological research, which until then concentrated on the anthropological and taphonomic char-
acteristics of the population on the site. In total we identified 97 non-adult and 58 adult individuals. The largest 
percentage established was the Infans Ib category (i.e. between 1 and 6,9 years of life; totalling 34 % individuals). 
The second most frequent category was the group of adults between 35 and 49,5 years of life (totalling 19 %). 
On the contrary, the least numerous group were finds from the foetal period, i.e. from conception to birth (1 
%). The demographic profile obtained of the age of the individuals from the cemetery at the second church 
does not essentially deviate from the age structure observed in cemeteries at other locations at Pohansko. Sex 
estimation was carried out in 88 % of cases. It shows that male graves have a higher frequency in the cemetery 
at the second church (56 %) than female graves (44 %) – with a resulting ratio of roughly 1,12. However, their 
ratio does not significantly deviate from equal frequencies of men and women. Therefore, it does not seem that 
it would be significantly biased to the benefit of a particular sex, although based on the statistical data in today’s 
population the representation of men and women is reversed. 

Regarding the total extent of the cemetery we can state that it has been almost completely exposed. It covers 
an area of roughly 710 m2, whereby from north to south it measures ca 35 m and from east to west about 25 m. 
It is oriented alongside the main axis of the church which runs from SW to NE. The majority of the graves also 
observe this direction. When burials started there the cemetery precinct was probably delimited by an enclosure 
of which only the palisade trench has been preserved. During the research only parts of it were identified and 
explored. The examined and hypothetically reconstructed corners of the trench lead towards the main points 
of the compass. The trench has the shape of a trapezium with sides of 20 m (SE), 19 m (SW), 18 m (NW) and 
15 m (NE) and a total area of ca 336 m2. The graves are situated both inside and outside this area, respecting its 
north-western and south-eastern border. However, the south-western and north-eastern boundary is overlapped 
by several graves, which means that the enclosure served its function only in the earlier phases of the existence 
of the cemetery.

A rectangular shape of pit clearly dominated in the graves. By their dimensions they usually match the size 
of the corpse. Exceptions occur very rarely at the cemetery, but when they do they are very conspicuous, such 
as the unusually big pits (the largest in the cemetery) with a woman interred without grave goods (H 154), in 
a prestigious location next to the southern wall of the church. She was very likely in direct relationship with the 
men and children from the interior of the rotunda. In the cemetery around the second church we register sev-
eral types of grave pit construction utilizing stone and wood as the basic materials. The intentional adjustment 
of grave pits include complete or nearly complete stone lining around the grave perimeter (27x), lining of the 
pit with human bones (1x together in combination with stone), stone cases (2x), flat stone cover (five confirmed 
covers) and a wooden improvement of the bottom in the form of a pad/board (13x), on which either the corpse 
or a wooden case were laid. Only in four cases are the structures mixed, specifically stones with the negative of 
a wooden construction (2x), stones in combination with human bones (1x) and a stone cover with the negative 
of a wooden structure (1x). A combination of grave pit constructions with the primary hollow space (7x) is much 
more frequent. Graves containing inner construction are mostly concentrated close to the rotunda.
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A particular characteristic of the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko is the stone covers of the 
grave pits. A stone cover or its probable occurrence were identified in the majority of cases only north of the 
rotunda. Graves with a clearly outlined stone cover included five occurrences. In nine graves the find context 
was not quite clear, such as where the stone structure lay between two graves and partly overlapped both or 
where there is doubt that the cover was intentional. Another category contains graves in which the hypothetical 
stone cover was determined based on the reconstruction of the Great Moravian walk-on horizon by means of 
overlaying the individual digitised documentation levels (seven graves). The graves with a stone cover (and the 
nine unclear cases) were oriented mostly in the infrequently occurring W–E direction.

The dominant internment in the cemetery at the second church in the north-eastern suburb is the standard 
position on the back with arms alongside the body and the lower limbs stretched out. Deviations which are 
tolerated within the definition of the standard position include flexing in the elbow, different variants of arm 
placement or slight bending in the knees and various directions of the feet in the lower limbs. The only clear 
exception is the woman from grave H 84 situated north of the church who lay on her right side with slightly 
flexed lower limbs.

During the research on the necropolis we discovered reverently buried human bones, interred regardless of 
anatomical order, which originated from graves disrupted by a later burial. They are secondary burials of hu-
man remains. A total of seven similar contexts were identified in the cemetery, but only in five of them can we 
speak of an intentional secondary burial. In the remaining two cases bones from an earlier burial were pushed 
to the side of the grave pit which was re-used for a new burial or the bones from a disrupted older grave were 
used for the construction of the grave pit of a new burial. The phenomenon of secondary burials in the form 
of a bone deposit has also been observed in other early medieval cemeteries. They occur more often in church 
cemeteries where the space for burials was more restricted, and therefore the older graves could be disrupted 
more frequently, but they are also observed in the rural cemeteries. The occurrence of the bone deposits in the 
cemeteries from the end of the 9th and in the 10th century may be connected with the influence of Christian 
teachings on funeral rites. Respectful behaviour to the remains of people from a given community became 
a custom.

However, the cemetery also yielded so-called pagan elements in the funeral rites, among which we count the 
presence of a vessel in the grave, which may have held food offerings in the form of a beverage or meal. A total 
of five graves with a pot were identified in the north-eastern suburb. Pottery was part of the grave goods of two 
children, two men and one woman. High-quality pottery turned on a potter’s wheel was found in two graves. 
Low-quality inferior fired goods were unearthed in three graves. From certain indications it is possible to pro-
pose the hypothesis that pottery serving merely as a container of food offerings was produced solely for the 
funerary purposes, while pottery used in the rituals during a burial came from standard kitchenware and after 
the end of the ceremony was ritually damaged.

Artefacts were found in the cemetery around the rotunda at Pohansko in 66 graves, which represent 43 % of 
all 154 burials. However, we can mark objects from only 61 graves (39,6 %) as intentional gifts or part of the 
costume of the deceased individual, supposing we disregard more or less random finds from the grave pit fill.

The most valuable finds include jewellery – in particular earrings. In the church cemetery of the north-eastern 
suburb at Pohansko we found 38 ear-rings, or temple rings, 18 of them made of silver and 20 of bronze (in five 
cases gilded bronze), originating from 16 graves. From the typological-chronological and material point of view 
the earrings can be classified into three groups: magnificent silver or bronze gilded jewellery of the so-called 
Veligrad type (earlier also described as Byzantine-Oriental), simpler bronze jewellery of the Danubian type and 
silver temple rings. 

Typical Great Moravian jewellery is represented by gombiks. In the church cemetery of the north-eastern 
suburb at Pohansko the finds included ten of them in six graves, or eleven items if we accept that a small lead 
button (3,9 % of all burials) is a gombik. According to their material the new finds at Pohansko can be divided 
into two basic groups – metal gombiks (six or seven items) and glass gombiks (four items). The metal items were 
made of bronze/copper with a lower content of tin (up to 2–4 %), in four cases decorated by gilding. One small 
button was made of tin. 

The jewellery found in the graves in the north-eastern suburb at Pohansko was subjected to specialized ma-
terial analyses. We applied two basic methods: X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) and Scanning Electron 
Microscopy (SEM). Thanks to the employment of up-to-date analytical methods (XRF, SEM) we managed to 
identify several important trends in the technologies used in the making of jewellery. It shows that the same 
material was used in the making of typologically identical jewellery found in a single grave. Apparently it reflects 
the specific production of the individual workshops and its transformations over time. In silver jewellery one 
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of the key criteria is the content of gold in silver alloys. Among the jewellery made of copper and its alloys we 
also identified – alongside almost pure metal – bronze and lead, or tin, brass. A special phenomenon is gilding. 
Mercury, which accompanied gold in all cases, clearly indicates that the jewellery was gilded by fire using amal-
gam – an alloy of mercury and gold. We also succeeded in providing evidence of the use of hard silver solder. 
The typology and the material and the technological analysis suggest a remarkable correspondence between 
jewellery from early Přemyslid Bohemia and jewellery from Pohansko, which is due to similar dating and the 
cultural links between both regions.

The site also yielded 24 glass beads of two basic types: they are either representatives of the large heteroge-
neous group of segmented beads and olive-shaped beads. In the fill of grave H 133 we registered another, less 
frequent type – a monochrome small disc bead. A rarity is a small biconical bead made of radiolarial marlstone 
turned limestone, hence a material which was used for making stone whorls at Pohansko.

Other finds were connected with the faith of the deceased, or served as apotropaic protection. The only find 
in grave H 134, a lead pendant in the form of a cross, is of extraordinary significance. The pendant has the 
shape of a simple Latin cross with rounded ends of the crossbar. A small oval hanging eye is situated on the top 
of the vertical bar. An iron kaptorga (amulet container) was part of the grave goods of a non-adult individual 
from grave H 95. It was a small case worn around the neck – part of a necklace assembled from glass segment-
ed and olive-shaped beads which was accompanied by two pendants from tertiary fossil shells. The cemetery 
around the second church in the north-eastern suburb at Pohansko also contained jingle bells as grave goods of 
a child (Infant Ib) from grave 197. They may have worked as an amulet protecting the bearer against evil forces, 
black magic or spirits.

Men’s grave goods tend to include weapons and parts of riding gear. Among the important Great Moravian 
necropolises the cemetery at the rotunda in the north-eastern suburb at Pohanska is rather below average with 
regard to these finds. None of the graves yielded a sword and the militaria are represented solely by two axes. 
Even strap-ends are absent although in Moravia they were important symbols of the male elite. Only horsemen 
with spurs are represented more frequently, their four graves constituting 2,6 % of all burials. In three graves the 
spurs were originally situated in a functional position on the feet of the dead. They were complemented by met-
alwork from the spur belt fittings. In grave H 168 the spurs were laid out of their working position. According to 
the traditional scheme, the spurs from the cemetery near the rotunda can be classified into two basic categories: 
the majority belong to the common type IA, but one pair represents a chronologically important group of spurs 
with long pricks. Spurs with pricks of extraordinary length (4,3 – 5 cm) from grave H 105 in the north-eastern 
suburb at Pohansko are exceptional in other aspects as well. In the grave they were combined with a nomadic 
axe. Apart from the shank set into the arch of the yoke, which is the longest of all the Great Moravian examples 
known to us, they also feature unique plates (ends of yokes) of slim shield-like shape, decorated with moulded 
ribs. So far there has not been any parallel known from our territory. We have, however, exact analogies in Slo-
venia – from the hillfort at Gradišče nad Bašljem. 

The two axes from graves H 60 and H 105 represent the only examples of weapons in the cemetery. The axe 
from grave H 60 is a typical Great Moravian bearded axe and belongs to type IB. The small axe from grave H 
105 is a much more interesting weapon both chronologically and in broader cultural-historical terms. Its form 
makes it significantly different from the battle axes of the Great Moravians. It has a very short blade, but a rel-
atively high trapezoid body and a straight symmetrical edge. The axe’s length is merely 10,6 cm. X-ray imaging 
revealed that it was richly decorated on the surface. Given its shape and dimensions we might call it fokos – 
a specific type of the nomadic axe. From the 10th century onwards weapons of a similar nature appeared in 
Eastern Europe or even further where they travelled together with Euro-Asian nomads. Geographically the 
closest parallels to axes with a short trapezoid body can be found among the archaeological heritage from the 
Carpathian basin, where they are considered weapons from the period of the Hungarian conquest of the land.

The most frequently occurring finds include knives (37 items) found in 31 graves (20 % of all graves). Cases 
interpreted as so-called “scalpels” were also classified as knives. Grave H 78 contained a bronze handle of a scal-
pel, while in grave H 95 there was probably an iron blade. In six examples the blades were identified as having 
fullers, which reduce the necessary quantity of the blade material used and improve its strength. The best-pre-
served fullers are on knives from grave H 114, which were plated with thin copper sheet-metal. They are two 
more examples belonging to the specific group of luxury knives, which are known to us from other locations 
within Pohansko and a few other early medieval sites confirmed as residences of contemporary elites. 

Miscellaneous finds in the church cemetery in the north-eastern suburb comprise a graver with three tips, 
a metal needle and an antler box with a richly decorated surface. A very specific object is a flat bronze handle 
or case of trapezoid shape, which originates from grave H 166 in the interior of the rotunda. We are aware of 
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analogies of this object from various places at the eastern periphery of the Carolingian world. In Great Moravia, 
apart from Pohansko, two examples were also found in Mikulčice and one in Sady near Uherské Hradiště and 
in Rajhradice. One example comes from the Carpathian basin from a grave at the Church of Saint Hadrian in 
Zalávár. While the question concerning their function has not yet been resolved, it is obvious that the objects 
under discussion played an extraordinary role of great significance in the culture of Great Moravia as the find 
context suggests. They have been unearthed during excavations of sacred architecture and church cemeteries, 
often in graves situated in prestigious locations – in the interior (two cases) or immediately next to the outer 
wall of churches (two or three cases).

In some contexts there were textiles preserved in corrosion products of metal artefacts. Fragments of textile 
were identified in a total of 11 samples from seven graves. In a total of nine cases we managed to determine the 
type of weave. In six cases it was a plain weave, one was a linen weave with a pattern and traces of a 2/1 twill 
weave were identified on two objects. The raw material from which the cloth was made was successfully deter-
mined in three cases. For the first time we managed to identify textiles made from the fibres of nettles in the 
period of the Early Middle Ages within the Czech lands. The other materials were flax and wool. 

In what period did burials take place in the surroundings of the rotunda in the north-eastern su-
burb at Pohansko and how precisely can this interval be defined in terms of relative and absolute 
chronology?

The dating of the cemetery received special attention in our work. We tried to address this problem with the 
assistance of several different, mutually independent methods and afterwards compare their results. We started 
by field observations, in particular vertical and horizontal stratigraphy, which was important to relative chro-
nology, and by the actual grave finds, which we dated per analogiam. For the validation of our results we used 
radiocarbon dating of skeletal remains.

On the site of the church cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko we examined graves, settlement 
features and palisade grooves, which in many cases are in a mutual stratigraphic relationship. Among 154 graves 
in the cemetery only a third (56 graves) were free of any stratigraphic relationship. The other 98 graves were 
either disrupted by another grave, or they themselves disrupt a grave, a feature or a palisade trench. All graves 
respect the church foundations and there is not a single grave at any level that is overlapped by a settlement fea-
ture of a palisade trench from the Early Middle Ages. From the ground plan it is obvious that settlement features 
and palisade trenches are always superimposed by graves, and are therefore the oldest in the examined area. 
Based on the vertical stratigrahic relationships the overall development of the cemetery can be reconstructed in 
the following way. The oldest layer is made up of settlement features. The church foundations and the palisade 
trench of the cemetery enclosure are probably later, but a direct stratigraphic relationship between them and 
the settlement features (mostly pits) was not observed. We conclude they were in a mutual relationship only on 
the basis of the reconstructed trajectory of the trench in the north-eastern section, where the palisade hypothet-
ically passed over settlement features 141 and 142. Another chronological layer on the site was formed by graves 
inside the enclosure, which stratigraphically belong to an older group of graves. It is followed by graves which 
superimposed this group, or disrupted the no longer functional enclosure of the cemetery.

For a discussion of the beginnings of the cemetery and during its synchronization with other parts of the 
residential agglomeration in Pohansko it is important that the graves always overlapped settlement pits. The 
dating is based on the logical premise that finds from the settlement features must be earlier than the graves 
superimposed over them. For the funeral activities in the north-eastern suburb we can determine the terminus 
post quem in this way. There were in total eleven settlement objects disrupted by the graves on the site (features 
n. 126, 130, 134, 137, 139, 141, 142, 144, 161, 162 and 163). Their dating is based primarily on pottery and 
a statistical method – Principal Component Analysis (PCA). By the factor score values all the datable features 
from the north-eastern suburb were classified as belonging either to the Prague-type culture or the Hillfort 
Period (SVP_126) or the High Great Moravian phase (SVP_130, SVP_134, SVP_137 and SVP_142). With toler-
able uncertainty we can also date some other features in which the small number of unearthed shards did not 
permit the application of a statistical method, thanks to the presence of characteristic pottery in their fill. The 
individual chronological periods had already been assigned absolute data earlier with the assistance of wider 
analogies and dendrochronological analyses. While the first group falls within the broad period from the 6th 
to the 8th/9th century, the High Great Moravian period is dated within the narrow interval between the last 
quarter of the 9th century and the beginning of the 10th century. Pottery of the so-called Mikulčice circle with 
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grooved lips, which is the leading type in this group, is dated in the same way in neighbouring Mikulčice. The 
above findings are important for assessing the funeral activities around the rotunda in the north-eastern suburb 
at Pohansko. They cannot be earlier than the given period. According to vertical stratigraphy and settlement 
pottery dating, people were buried there from the end of the 9th century or the beginning of the next century 
in several subsequent phases. As this finding suggests the cemetery at the rotunda existed towards the very end 
of Great Moravian Pohansko with a probable extension to the Post-Great Moravian period.

The modelling of the horizontal development of burials is based on the premise that the church was built 
first and only afterwards would people be buried inside and around it. At the beginning funeral activities took 
place within the cemetery enclosure. In the next phase the enclosure was broken through and burying contin-
ued further away in the surroundings. We classified stratigraphically later graves as the second phase, although 
some of them are situated in the vicinity of the church. The final phase of burials is represented by graves in 
the northern part of the cemetery with predominantly W-E orientation. These graves are not stratigraphically 
disrupted by those from the first or the second phase. In general it can be said that the spatial distribution of 
chronologically sensitive finds in the cemetery around the second church does not exhibit evidence of a devel-
opment in terms of its area. The cemetery very likely existed for only a short period of time.

The dating of the funeral activities around the rotunda at Pohansko can be determined with greater precision 
if we use some artefacts. In general, the finds tend to be grouped in two basic chronological horizons – Great 
Moravian and Post-Great Moravian. 

From the finds in the graves it seems that the funeral activities in the surroundings of the second church 
at Pohansko started sometime in the second half of the 9th century, most probably not before its last quarter. 
The decisive factor for the dating in question is the occurrence of the varieties of Great Moravian earrings of 
the Veligrad type which L. Galuška describes as part of the “fashion of those in power” from the end of Great 
Moravia. We also know analogical examples from the environment of early medieval Bohemian elites – mainly 
from the cemetery in the Lumbe Garden on Prague Castle. According to the key finds from the graves the 
end of funerary activities in the north-eastern suburb at Pohansko falls within the first half of the 10th century, 
possibly exceeding to its second part. The most important finds included here are those of silver temple rings, 
which are in three cases terminated by an eye and in one case by an S-shaped end. The occurrence of lead but-
tons with an eye on a tall neck with moulded decoration partly reaches into the Post-Great Moravian period as 
well. Grave H 105 of a juvenile individual which combines two late elements – an old Hungarian war axe/fokos 
and spurs with a very long prick – is very important for the dating of the Post-Great Moravian horizon. The 
axe testifies to the penetration of nomadic cultural elements into the Great Moravian environment which could 
not have happened earlier than at the end of the 9th or the beginning of the 10th century, but probably even 
a little later. The late dating of grave H 106 is underpinned by spurs of the Bašelj type with extreme pricks up 
to 5 cm long. This is quite common in spurs from the 10th century in Bohemia and Germany, but very unusual 
in Great Moravian examples from the 9th century. Spurs having similar parameters have not so far been known 
at any Great Moravian site. Surprisingly, grave H 105, which based on a typological-chronological point of view 
appears to be one of the latest on the whole site, belongs to the earlier graves within the group of graves dated 
by the radiocarbon method. But the radiocarbon data does not exclude the possibility that the young man bur-
ied there could have died as late as the 10th century.

Radiocarbon dating was undertaken primarily in order to validate our archaeological data using an inde-
pendent scientific method. We gradually dated graves H 105, H 117, H 136, H 143, H 153 and H 154. All of 
the analyses were carried out in the radiocarbon laboratory in Poznan (Poznan Radiocarbon Laboratory, Adam 
Mickiewicz University in Poznań). Every time two samples were taken from each skeleton for analysis. Calibra-
tion was made using the OxCal program and the InCal13 calibration curve. If dates have been converted into 
calendar years with a probability of 95,4 % (2 sigma), then the dead were buried within the interval from the end 
of the 8th century to the end of the first quarter of the 11th century. However, this dating is too wide due to 
the existence of the so-called plateau in the calibration curve for the 9th century. Although a lower probability 
level of 68,2 % might narrow down the estimated interval, in one of the variants the earliest graves are ordered 
from as early as the end of the 8th century under the effect of the calibration curve plateau. Given the overall 
chronological development and the site context the more veritable of the proposed intervals are those which 
correspond with the end of the 9th and the first half of the 10th century. The fluctuation of the calibration 
curve enables alternative dating of the skeletons. The first variant presumes the beginning of the burials in the 
last quarter of the 9th century and the end at the end of the first quarter of the 10th century at the latest. The 



499

16. Summary

second variant then places the beginning of the burials, based on the analysed graves, to the end of the first 
quarter of the 10th century at the earliest and the end of the burials not earlier than the beginning of the last 
quarter of the 10th century, or as late as the first quarter of the 11th century. However, we should always take 
into consideration the option that the actual time when a particular individual died may fall between these inter-
vals. With only small modifications, both variants preserve the relative age of the skeletons under investigation.

The latest, or the last, deceased individual from the group of analysed skeletons is the woman from grave 
H 136, who at the 68,2 % probability level could have died within the interval between 970–1016. Given the 
compact result, we can use here an even higher probability level (95,4 %). According to this variant the woman 
died either between 899–923, or much more likely within the years 947–1020. Grave H 136 was situated at the 
northernmost edge of the cemetery, and although it contained a piece of silver jewellery of the Great Moravian 
(Veligrad) type, in terms of horizontal stratigraphy it is one of the very last in the cemetery. The old man from 
grave H 153 in the interior of the rotunda, who we identify as the founder of the church, could have died, based 
on radiocarbon dating (at the 68,2 % probability level), in the period between 893–904 (12,8 %) or 917–967 (55,4 
%).

If we sum up the results of all the dating methods that we applied during the evaluation of the cemetery from 
the north-eastern suburb at Pohansko, we can state that the burials took place there in the period from the end 
(last quarter) of the 9th century to the mid-10th century. However, it cannot be completely ruled out that some 
of the last burials were made there as late as the second half of the 10th century. The cemetery served members 
of three generations of a single community.

What was the role played by the north-eastern suburb with the church and cemetery within the 
Great Moravian agglomeration at Pohansko? What purpose did the rotunda serve? What was 
the social status of the community which buried its dead at the rotunda?

To understand the status of the community which buried its dead at the rotunda in the north-eastern suburb, 
we must first perform basic synchronization with the other precincts at Pohansko, above all with the so-called 
Magnate Court, where the first church with its related cemetery were situated. The whole of this residential pre-
cinct is interpreted as an early medieval palatium – one of the seats of the Great Moravian ruler. It is necessary 
to determine whether the two necropolises overlapped in time and, if so, how long this concurrence lasted. The 
result of this comparison is important both with regard to dating and for the historical-social interpretation of 
the two nearby churches and communities which buried their dead around them. 

We discovered that at least 33 graves from the cemetery at the first church contained finds which are typo-
logically identical with objects from around the rotunda in the north-eastern suburb. Both necropolises were 
therefore very likely concurrent over a certain period of time. How long this period was is not easy to estimate. 
We can only base the estimation on data from the vertical and horizontal stratigraphy of the cemetery at the 
first church. Apparently, according to the finds in the graves the church cemetery in the north-eastern suburb 
was established at the moment when burials in the area of the Magnate Court had already been taking place for 
some time. The beginning of the burials at the rotunda (and probably the origin of the second church) cannot 
be placed earlier than the period when the great reconstruction of the Magnate Court was undertaken and its 
later palisade erected. However, even a later dating cannot be ruled out. Both cemeteries then co-existed side 
by side. The question remains of whether burials at the rotunda lasted a little longer in the end, as might be 
suggested by more significant finds from the Post-Great Moravian horizon, or whether both necropolises ended 
at the same time during the 10th century. The answer could be suggested, for example, by radiocarbon dating 
of greater series of samples from both necropolises and their subsequent comparison.

In terms of the quantity and the quality of the finds from the graves the cemetery in the north-eastern suburb 
does not reach the standard of the top Great Moravian sites. Even the cemetery at the first church at Pohansko, 
which was part of the so-called Magnate Court or the ruler’s palatium, was significantly richer and more exten-
sive. Gold jewellery and graves with swords are completely missing in the north-eastern suburb. Also, there are 
more graves with spurs at the first church indicating the presence of warriors on horseback who belonged to 
the elite at that time. Theses differences can be explained in two ways. What seems to be the more probable 
variant is that the community burying its dead at the rotunda did not attain such a social status as the people 
belonging to the Magnates Court, who were interred in the surroundings of a more splendid sanctuary. We 
cannot, however, refute the version that the cemetery in the north-eastern suburb is a little later and burials 
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were made there at a time when the custom of placing gifts in graves was not so widespread. A combination of 
both factors is also possible. 

Obviously, the graves from the north-eastern suburb at Pohansko cannot be directly compared with the 
cemetery at the Magnate Court, nor with the other central necropolises of Great Moravia, such as the church 
cemeteries at the basilica, the double-apse rotunda and the first church in Mikulčice or the cemeteries at Sady, 
Na Špitálkách and Na Valách in the Uherské Hradiště – Staré Město agglomeration. There we register both finds 
of gold jewellery and graves with swords or numerous burials with spurs. These sites differ from the north-east-
ern suburb at Pohansko both in the higher social status of part of the elites, who buried their dead there, and 
by their earlier dating.

While the cemetery at the rotunda at Pohansko does not figure among the richest sites of Great Moravia, 
it does not belong among the poorest either. This is particularly striking in comparison with the church cem-
eteries whose existence falls within the last decades of the 9th and the beginning of the 10th century. The 
comparison shows that the cemetery in the north-eastern suburb at Pohansko was completely on par with the 
other representatives of the specific group of necropolises which emerged near the latest Great Moravian or 
the earliest Přemyslid churches sometime towards the end of the 9th century. Although the cemeteries in their 
surroundings were generally smaller in area than at Pohansko, the relative representation of jewellery and weap-
ons is quite similar. The community with burials around the rotunda at Pohansko left behind funerary heritage 
which by and large corresponds in its nature with the known cemeteries of the Christianised Central European 
elite from the 8th to the 10th century, although not from the top tiers of the contemporary social pyramid. The 
specific position of the cemetery in the north-eastern suburb within this group is mainly related to the find of 
the graves infra ecclesiam, which indicate the presence of highly privileged people.

One of these persons was clearly the man from grave H 153, situated in a prestigious position on the main 
axis of the church. The grave is exceptional in its trapezoid shape and additional careful lining of its walls with 
low dry stone masonry, consisting of two rows of stones one above another. The lining has been preserved from 
two thirds, while a part of it was secondarily damaged probably at a later time. In the cemetery at the second 
church the careful finish of the pit in grave H 153 is quite exceptional. No other grave of an adult individual 
from this cemetery has the grave constructed in this way. When a similar form does appear then it is only in 
children’s graves. In the other cemeteries at Pohansko similar complete stone lining in graves of adult individ-
uals was not observed either. In addition, the man from H 153 was exceptional for his extraordinary physical 
constitution, which distinguished him from the rest of the population buried in the surroundings of the rotunda 
(Macháček – Balcárková – Čáp et al. 2014; Sládek in print). The significance of grave H 153 resulting from its dom-
inant position within the whole cemetery is not diminished by the fact that the person interred in the grave had 
no grave goods. This is nothing unusual in Great Moravian graves in church interiors (Galuška 1996), although 
exceptionally rich graves may appear between them as well (Ungerman – Kavánová 2010, 71–86, Taf. 11.). We 
consider the man from grave H 153 to be the founder of the church (Macháček – Balcárková – Čáp et al. 2014, 
145). The burials inside the rotunda interior may have also been related to the group of graves situated on the 
south-east side of the building, generally thought to be the most prestigious in the vicinity of medieval churches. 
The dominant feature among them is grave H 154 adjacent on the outer side to the church wall, where it lies 
in the same line with men’s graves from the interior. Although it is the deepest and largest grave in the whole 
cemetery, it was the burial place of a young woman without any grave goods. However, of all the women in the 
population she was by far the tallest, which makes her position similar to the dominant male individual in the 
rotunda, to whom she is also linked by practically identical radiocarbon dating. It seems that we encounter here 
a group of people of exceptional social position who were distinguished from the rest of the population both 
by an exclusive access to the sanctuary and by their physical constitution – probably the founder of the church 
and his closest family.

It is obvious, however, that the all burials around the rotunda (152 graves with buried individuals) were not 
solely the blood-related relatives of the church founder, but that it was a much larger community related to it in 
some way – a whole early medieval familia.

Are we able to identify the inner social structure of the community which buried its dead at the 
rotunda in the north-eastern suburb at Pohansko?

From the results of our research we concluded that the man interred in the proprietary church in the north-east-
ern suburb at Pohansko was its founder while his familia members were buried in the surrounding cemetery. An 
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early medieval familia formed a structure more complex than a (core/nuclear) family as we usually understand 
it today. The term that captures the best the essence of the basic social unit of the Middle Ages is a house-
hold. Although it was the husband and wife with their children who stood in the middle of the familia, it was 
equally constituted by the servants, farmhands and other persons dependent on them, as well as a wider circle 
of relatives such as siblings, uncles and aunts. The highest authority was always the male head of the family 
(“pater familias”), who decided about all the people living under one roof or anywhere on the family property. 
The position of the master of the house in relation to all the other adult and free men in the local community 
was decisive for the social status of the whole familia subordinated to his authority. There were considerable 
differences between the individual familias regarding their social status. The ones that were well-off were the 
households of the principes and other leaders of the local communities. At the beginning the local “aristocracy” 
and their graves did not stand apart from the common society and shared necropolises. This was to be changed 
later, at the end of the Merovingian and the beginning of the Carolingian period. Considerable social differenc-
es existed even inside the familias. According to Heiko Steuer, the male component of the household of a highly 
positioned nobleman of the Merovingian period comprised the head of the family, his sons or brothers and his 
retinue – graves of these people contained plentiful finds in the form of weapons or parts of costume and other 
grave goods. The poor graves, on the other hand, were those of servants with a lower social and legal status 
(Steuer 1982, 519–521). 

Judging from the number of graves and the dating of the cemetery we estimate that the community which 
buried its dead at the rotunda in the north-eastern suburb at Pohansko numbered about 50–70 individuals, 
which correlates with a large early medieval familia, possibly extended by other associated, but to a certain ex-
tent autonomous groups.

The community, which buried its deceased at the rotunda in the suburb, exhibits a more natural demographic 
composition than, for example, the cemetery in the Magnate Court where men’s graves clearly prevailed. An 
analysis of the inner structure shows that the man buried in the rotunda was the pater familias – its founder as 
well as some of his offspring and possibly the priest from the proprietary church. A number of generations of 
other members of the core family – women, children and blood relations – were buried on a prestigious location 
of the cemetery south of the rotunda. A few graves with spurs were also found in the vicinity of the church. They 
were probably members of the retinue of the nobleman from the rotunda who found there the place of their 
final rest together with their families. A special district behind the apse served for burials of socially better-situ-
ated children of the familia. Other children’s graves accumulated at the entrance to the cemetery. Not all people 
enjoyed the right to the consecrated and enclosed ground of the church cemetery. Some of them remained 
outside, buried alongside the cemetery enclosure or in a special detached group. However, the finds from the 
graves indicate they were not people of lower social status. More likely, they could not or did not want to be 
buried at the church for ideological or religious reasons. Some of the other graves could even have belonged to 
foreigners associated with the famila. Graves of people, mostly women, from the lowest ranks of the social hier-
archy were situated on the edges of the cemetery. In general, we do not find greater numbers of burials at the 
rotunda which could be clearly linked with servants, slaves and other socially marginalized groups. These people 
may have been buried way outside the church cemetery on less prestigious locations in the settlement. We know 
similar burials, including from the north-eastern suburb at Pohansko, where there were at least 50 of them. At 
the end of the existence of the cemetery the burial rite changed and the traditional structures disintegrated.

Following a wider comparison and an analysis of the inner structure it can be stated that in principle the 
cemetery at the rotunda as a whole does not differ from other necropolises in Central Europe with early medi-
eval burials of the elite and the people around them. We assume that the church cemetery in the north-eastern 
suburb at Pohansko served a branched-out familia of a nobleman, in whom we can see the beneficiary or officer 
of the Great Moravian ruler, whose seat could have been the so-called Magnate Court in the central part of 
Pohansko. If our deliberations are correct, at Pohansko we discovered the cemetery of one of our oldest aristo-
cratic families, whose name and further fate unfortunately remain forgotten.

Can we link the archaeological features uncovered in the north-eastern suburb at Pohansko with 
concrete social processes taking place in early medieval Europe – such as the establishment of 
the oldest aristocratic dynasties?

We presume that the rotunda in the suburb provides evidence of the emancipation of one of the early aristo-
cratic Great Moravian families, which built this sanctuary as its proprietary church. This term, in German “Ei-
genkirche”, denotes a church which was owned by a person or group of persons. The ownership, or tenure, was 
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extended both on the building of the church and its furnishings and the land with other accessories, the right 
to levy tithes and other church fees. The patron of the church could also appoint his own priest (Wood 2006, 1).

The position of the church founder, who must have been in all respects an extraordinary man, inside the 
Great Moravian society has not so far been clarified. In early medieval Bavaria the builders of churches were 
recruited, if we disregard the ruler, both from the free and hereditary owners of allodial titles to land and from 
important beneficiaries (for the term beneficiary see e.g. Jan 2006, 192; Jan 2009, 461–472) – officials, members 
of the retinue, and other highly positioned persons who, in the service to dukes or kings, held various offices or 
beneficium (Wood 2006, 34). In our case we should take into consideration both alternatives.

If he had been a beneficiary of the Great Moravian duke, then in the context of Pohansko he would have most 
probably held the function of governor/warden of the castle, for whom the title of castellanus (Jan 2009, 471; 
Wihoda 2010, 260–265) became common in Central Europe in the 12th century. In the 7th to the 9th century 
In West and North Europe these officials emerged in the environment of large emporia or wiks, merchant and 
artisan centres, where they represented the interests of the king and his fiscus. This was the case, for example, 
at Hedeby – an important trade centre on the boundary between the Empire and the Viking world, where they 
were called “comes vic” (Wikgraf). They are also known from other places where they were named “Wicgerefa” 
(London, the year 685), “praefectus vici” (Birka), “praefectus emporii Quentowic” (Quentowic, between 858–868), 
etc. Their primary engagement was to levy customs and maintain order and peace within the settlement. In 
wartime they also took care of the security of the emporium (Jankuhn 1986, 140, 204–205, 212–215). 

The governors, prefects or castellans lived off both the benefits which arose from their office (they could ac-
quire a share in various fines, participate in organizing long-distance trade, and later levy customs, a toll, etc.), 
however, according to Libor Jan, they also acquired property of land originally lent to them through their office, 
which even as late as the 11th and 12th century was in principal not hereditary but could have a lot in common 
with a fief (Jan 2009, 469). It was a scheme based on which the landed gentry was slowly constituted including 
our lands. After all, this is documented in the well-known and often discussed report on the conflict between 
the governor of Lštění Castle and, later, Bílina, Mstiš, with Wratislaus II, recorded in his chronicle by Cosmas 
(Žemlička 1997, 201 242; Klápště 2005, 48–52; Jan 2007, 873–902). Mstiš, called by Cosmas “comes urbis Beline”, 
was probably a very cruel man as, on the orders of Duke Spitignew, he kept imprisoned his captive sister-in-law, 
the wife of the later Duke and King Wratislaus, “every night tying her leg to his leg by a shackle”. At the same time 
he must have been very able as he was appointed to the administration of two important Přemyslid castles. 
This is also admitted by Cosmas when he writes that the son of Bor was “a man of great courage and even greater 
eloquence and no less prudence”. He showed his courage by asking Wratislaus, whose wife he had so humiliated, to 
kindly “come to a celebratory … consecration” of the church that Mstiš ordered to be built with permission by the 
previous duke “to honour Saint Peter the Apostle” in Bílina. The duke intriguingly enough agreed, but only to get 
his revenge on Mstiš, which the governor, in spite of his prudence, did not envisage “…and expressing great thanks 
to the duke, he merrily departed to make the necessary preparations for a great feast”.

The whole of the ensuing story is told by Cosmas as follows: “The duke and the bishop arrived, and as soon as the 
church in the suburb was consecrated, the duke walked up to the castle for dinner and the castle governor together with the 
bishop also sat down to the feast tables in the governor’s courtyard in front of the church. During the dinner a messenger 
arrived and whispered to him: “Castle administration has been removed from you and given to the son of Všebor, Kojat;” 
who at that time was the first at the duke’s court. To which the castle governor answered: “He is the duke and the lord, let 
him do with his castle whatever he pleases. But what my church has today, the duke does not have the power to take away.” 
But had he not fled the same night following advice from the bishop and with his assistance, he would have certainly lost 
his eyes and his leg which he once tied to the leg of the duke’s wife.” So wrote Cosmas on the events which took place 
in 1061 (Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, ed. B. Bretholz, MGH SS II, Berolini 1923; Hrdina – Bláhová – 
Fiala 1972, 102). 

Although there is a gap of more than 150 years between Mstiš and our man from the rotunda, one cannot 
avoid the impression that both shared similar traits. Thanks to their physical constitution the deceased man 
from grave H. 153 must have commanded respect and certainly excelled with heroic deeds on the battlefield. 
Given his advanced age, which only a small section of the contemporary population lived to (according to the 
anthropologist V. Sládek he was among the three oldest people in the whole cemetery at the rotunda), he must 
have also been experienced and had foresight. But, most importantly, like Mstiš, he had a proprietary church in 
the castle suburb that, as I expect, was under his governance.

At the end of the 9th century he began to build his family dominium in the symbolic centre of the suburb at 
Pohansko. He erected it outside the fortified area and the sphere of the ducal power. When the Great Moravian 
ruler arrived at Pohansko, he probably feasted, just as Wratislaus of the Přemyslids at Bílina, in his own palace 
(in palatio ducis) that we identify with the excavated Magnate Court with a splendid church inside the fortifica-
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tion, while the governor must have been satisfied with a more modest church in the suburb (ecclesia, que est sita 
in suburbio). The question is whether he also did not fall into disfavour, as could be suggested by some inter-
ventions in his skeleton, which the anthropologists interpret as evidence of decapitation (Sládek in print). His 
skull lay in the grave in a strange position, standing on its base, and three neck vertebrae were missing, which 
indicates that it could have been secondarily manipulated post mortem. But he did not flee from Pohansko as 
even after his tragic end he was buried with the last respects in “his” church among his closest relatives. The 
surroundings of the rotunda were then the place of last rest for the other members of the family, servants and 
other people from the wide circle of those dependent on him, whom we might term an early medieval familia 
(Scholkmann 1997, 455–464; Hassenpflug 1999, 227; Smith 2005, 86–87). Armed members of his retinue with 
their families may also have belonged there. Separate cemeteries where members of the noble family are buried 
together with persons in a dependent position (servants) have been known from as early as the Merovingian 
period in Belgium (e.g. Beerlegem) and Germany (Niederstotzigen, Kircheim/Ries, Großhöbing). German 
archaeologists consider these cemeteries a significant phenomenon which very likely testifies to the early aris-
tocracy ruling over people (Burzler 2000, 138–140; Böhme 2008, 26–36). 

At the time of the beginnings of Christianisation the construction of the church had extraordinary symbolic 
significance linked with great social capital. In the first place, it was to manifest the rising prestige of the builder 
(Klápště 2005, 48–50), who tried to emulate the ruler with his funding. While the second church at Pohansko 
did not reach the standard of the temple from the Magnate Court that we consider to be a ducal “palatium” 
(Macháček 2008, 107–125), it was nevertheless a prestigious edifice, in particular when the church was one of the 
few buildings in this part of early medieval Europe built in stone. 

The process during which members of the early medieval elite began to separate themselves from the majori-
ty society and buried their dead either in separated cementeries, or directly in churches, started sometime dur-
ing the 6th century west of the Rhine. As one of the first, the Merovingian King Clovis I was buried in the Paris 
Church of St Genevieve in 511. This custom became gradually accepted throughout the Frankish Empire where 
it spread from west to east. By the mid-7th century the line demarcating burials infra ecclesiam moved forward as 
far as the river Lech. In the second half of the 7th century the new custom also became distributed throughout 
Bavaria and Switzerland, where it peaked sometime at the turn of the 7th and the 8th century (Böhme 1996, 
477–507; Burzler 2000, 90–91). With Christianisation and, most significantly, the deep transformation of society 
burials into the sanctified ground in churches continued to spread further east, until in the 9th century they 
also appeared in our territory. As with the Frankish elites from the Merovingian period, in Moravia hundreds 
of years later the early aristocracy may have found inspiration in their rulers. In both cases, people who were 
allowed special treatment as part of the funerary cult must have enjoyed earlier exceptional privileges and thus 
attained extraordinary social status. An analysis of the epitaphs on tombstones that we know from the western 
environment enables us to specify what constituted this special status. People who could be buried in churches 
ad sanctos (near holy relics) and did not directly belong to the members of the ruling dynasty or the clerics were 
typified by: 1) noble birth; 2) recognition by society and wide acceptance among the population; 3) wealth; 4) 
Christian morals; 5) occasionally holding a high office (Böhme 2008, 26–30). It is likely that this group of people 
included our man from the rotunda who was the head of the familia, whose members were buried around his 
church.

Another step in learning about the north-eastern suburb at Pohansko was the excavation carried out outside 
the cemetery. Although thematically it does not belong in this book, it is necessary to mention it at least margin-
ally, as its results to a considerable extent verify our previous conclusions. The aim of the subsequent research 
was nothing other than finding the residence in which the owner of the church lived with his family. Locations 
similar to those described by Cosmas in his account of how the castle governor Mstiš of Bílina feasted with 
the bishop “in his courtyard in front of the church”. The Latin original reads: “in sua curte , que fuit ante ecclesiam” 
(Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, ed. B. Bretholz, MGH SS II, Berolini 1923; Hrdina – Bláhová – Fiala 1972). 
The term “curtis” and its analysis from the archaeological point of view was the subject of study years ago by A. 
Hejna and B. Dostál (Hejna 1965, 513–583; Dostál 1975, 253–259). They claimed in unison that this residential 
settlement form was imported here from the West, where the Frankish manor with the court continued the 
ancient building tradition. According to them, they were independent settlement and economic units, part of 
which was also the abode of the owner. A curtis was not fortified, only enclosed by a palisade or a woven fence. 
There were a number of buildings inside the enclosure – apart from the mansion of the lord (casa domincata) 
many outbuildings, such as various granaries, cellars, kitchens, warehouses, bakeries (pistrinum), etc. As opposed 
to more splendid and complex pfalzes the residential aspect required for the courtly presentation of the ruler 
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was not so accentuated. 
The new archaeological fieldwork directly followed the excavation of the church cemetery in 2013. Although 

it has not finished yet, the first campaigns yielded finds indicating that the sought-for residence of the man from 
the rotunda was discovered. Overall we excavated there an area of 1,484 m2 during three years. The residential 
part was separated from the church cemetery in the south by an empty corridor ca 4 m wide. We assume that 
it was here that the road leading towards the hypothetical entrance to the inner fortified section of the agglom-
eration was situated. Within the area we identified remains of a palisade enclosure, above-ground and often 
multi-space houses, workshop buildings, large ovens – probably from the bakery (pistrinum), sunken-floored 
dwellings with an exceptional set of iron tools, which have belonged to the inventory of the curtis and most im-
portantly surface feature with walled corner, similar to the residential buildings from the Magnate Court, where 
they are interpreted as the duke’s dwellings – caminata (Dostál 1975, 64, 281–282, 299–300; Macháček 2008).

All over the area of the examined settlement, in particular on the level of the original early medieval surface 
or in the fill of settlement pits, we uncovered finds that we relate to the presence of the elites. Most significantly 
we should mention a crossguard and a pommel of a sword, spurs, tips of arrows, bronze rings, a lead ingot, 
a piece of decorated silver sheet metal, belt-ends and loops, grinding wheels for the sword sharpening, etc. 
Outstanding finds such as the polyhedric faceted pearl from mountain crystal, which has analogies as far as the 
far-away Jordan (Eger – Khalil 2013, 156–181), glass beads, parts of a chain mail, spurs, etc., were concentrated 
primarily in the wider surroundings of the building with the walled corner. The picture is made complete by an 
extraordinarily high share of game in the osteological material, including trophy animals, such as bears.

The present state of knowledge allows us to state that an elite group of people initially probably headed by 
the man buried in the rotunda lived and buried their dead in the north-eastern suburb at the end of the 9th 
and maybe in the first decades of the next century. The man could have originally been the governor of a ducal 
castle, surrounded by members of his familia. This man could have been in possession of some landed property 
and real estates, such as possibly the curtis in the suburb, but certainly the church in which he was buried him-
self. At the same time he was in possession of such property which enabled him to own the church, which must 
have been very costly even in the Early Middle Ages. I therefore assume that, along the line of the deliberations 
of J. Klápště, we could consider the man from the rotunda to be a member of the aristocracy, hence a man 
whose social position was supported by land ownership (Klápště 2005, 28). If our deliberations are correct, 
the man from the rotunda with his relatives who were buried in his vicinity would represent one of the oldest 
aristocratic families in our land – not just people of noble birth from an important family or warriors from the 
duke’s retinue who won their position through bravery in the battlefield, but owners of a church and a court.

Our finds from Pohansko and the interpretation models that we have developed on their basis could be of 
great significance for the study of an important historical process, which German medievalists call the nobilifi-
cation of medieval society (Burzler 2000, 171–174). We believe that as such they will become an important part 
of a new theory on the early medieval society of Great Moravia.

CATALOGUE OF GRAVES AND FINDS

CATALOGUE STRUCTURE

The catalogue of the early medieval church cemetery in the north-eastern suburb of the Great Moravian set-
tlement agglomeration at Břeclav – Pohansko contains data on 152 graves with 154 archaeological identified 
individuals excavated between 2008 and 2012. The numbering of the graves continues the sequence of numbers 
from the previous campaigns on the site of the north-eastern suburb in 1960, 1968, 1970–72, 1975 and 1977 
during which a total of 50 graves were uncovered. In 2008 the first grave to be unearthed was numbered H 51. 

The catalogue comprises of four basic sections: 1 a structured description in words accompanied by basic 
plans of the graves in relation to their immediate surroundings; 2 tables with drawings of the skeletons and finds 
from the individual contexts belonging both to grave goods and grave fill (tab. 1–56); 3 tables with photographs 
of the objects found in the graves (grave goods, fill, X-ray images of selected artefacts, tab. 57–70); and 4 photo-
graphic tables compiled from field photographic documentation (tab. 71–133). 

The graves are described using structured text. The record of each grave contains the following data: location 
of the grave within the cemetery (distance of the grave from the centre of the rotunda and its position relative 
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to the church, fig. 144), stratigraphic situation, grave pit and its modifications, basic anthropological data on 
the skeletal remains and a detailed description in words of the grave goods. The individual records are based 
on all types of field documentation of the excavations and the database sources of the Institute of Archaeology 
and Museology. Data on the individual graves and grave assemblages are maintained in a simple system which 
records the basic find context:

Grave number (tab. No.)
Year of excavation: 
Square: 
Grave distance from rotunda and grave position relative to rotunda: 
Context numbers:
Stratigraphic relationship: 
Fill: 
Finds from fill: 
Grave pit: 
Grave pit modifications / coffin: 
Buried individual: 
Grave goods: (position of individual artefacts)
Artefact descriptions: 
Note: 

The text section lists different types of archaeological feature. First and foremost, they are graves bearing the 
designation H (e.g. H 123). If, during excavation, a human bone was unearthed without an apparent relation-
ship to the funeral context, it is marked as an isolated bone, abbreviation IK, with the relevant sequence num-
ber (e.g. IK 54). The numbering of the isolated bones is continuous and the individual campaigns follow one 
after another. The excavation within the cemetery area included settlement features marked with the standard 
designation – obj. (feature) – and the numbering of the past campaigns is again ordered sequentially (e.g. obj. 
133). The same procedure has been adopted for postholes (designation KJ). The remains of what was probably 
the original enclosure of the cemetery area, today manifested as a shallow palisade trench, are marked with 
a capital Z, followed by the trench number without a gap (e.g. Z01, Z03). A peculiarity of the excavation in the 
north-eastern suburb is the introduction of the non-specific remains/records (fakt), abbreviation F (e.g. F 11, 
F 135). It designates an anthropogenic impact in the earth or a geological formation. The remain-number is 
given to every feature identified during excavation. After determining the type of the archaeological complex 
the remain-number is assigned with the specific number of the feature – grave, settlement feature, posthole, 
trench, etc. The remain-numbers are further used in geodetic surveys and in geodatabases. The remains of 
anthropogenic impacts which could not be specified clearly or in greater detail continue to be registered only 
under the remain-number.

Each text record is accompanied by a plan of the grave. The graphic depiction of the grave contains the basic 
outlines of the grave pit and the skeleton and marking of the identified positive and negative constructions and 
modifications in the grave pits. Settlement features or graves which occurred in superposition with another 
grave are sketched in basic outlines only (features: black line without fill, graves: black line with grey fill). How-
ever, in the picture they do not depict the actual stratigraphic situation (over/under), it is merely to illustrate 
the density of the graves in the cemetery or, alternatively, to document the changes in using the examined space 
over time. 

Certain rules also apply to the tables with drawings of graves depicting grave goods. The graves are sequenced 
by the following key: first, graves with the occurrence of grave goods or artefacts in the fill (excluding pottery 
shards); next, graves without grave goods but with well-preserved skeletons; and finally, burials of small children 
with poorly preserved skeletons or considerably damaged dislocated graves with a minimum of skeletal material. 

For each grave only the skeleton without the grave pit and with the identified grave goods is depicted. The 
top left corner of the table contains the symbol for the gender determined by anthropological analysis of the 
skeletal material. Woman and man are designated by the well-established pictograms, while a child is marked by 
a grey disc and undetermined gender by a question-mark.

Artefacts unearthed outside the stratified position (fill, finds made during sieving and flotation) are illus-
trated without showing a direct relationship with the skeleton. Given the scale of depiction, small objects, such 
as earrings, beads, gombíks, etc., are represented only by a geometrical shape or a symbol; finds with larger 
dimensions, such as an axe, knife, spur, are digitised in the plan at a given scale to the skeleton. Artefacts found 
underneath a bone, which could not be documented at the level of the extracted skeleton, have a special desig-



506

Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

nation: small finds are represented by a symbol in grey and larger objects by hatching. 
Symbols designating small objects:
• equilateral triangle standing on base: earring
• equilateral triangle standing on tip: needle
• circle: gombík (button)
• square: bead, pierced shells used as pendant
• five-pointed star: kaptorga (amulet case)
• cross: cross-shaped pendant
• Saint Andrew’s cross (x): small loops, strap-ends and buckles
• annulus: ring
• snowflake: jingle bell (globular-shaped bell)

In the photographic tables compiled from field documentation the photographs used were nearly always  
taken from a slanted angle. The graves are sequenced in an ascending order by grave number.
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