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K  SÍDELNl A HOSPODÁRSKÉ SOUSTAVË U NEJSTARSÍCH SLO VANÜ 
(Podle poznatkû vÿzkumu v Breznë)

Jediné doklady o tom, jaké usporâdâni, velikost a hospodârskÿ zâklad 
mêla ëasnë slovanskà sidlistë, poskytuje pro ëeské üzemi uplnë prozkoumanâ 
vesnickâ osada v Breznë u Loun (I. P le in e r o v â  1975, 1965). Jde ovÿhodnou 
polohu na okraj i terasy Ohfe na zemëdëlsky kvalitnich, snadnëji rozpojitel- 
nÿch pudâch. Misto bylo osidleno od pravëku aż do konce 9. stoi. n. 1. Nevelkâ, 
aie vÿznamnâ câst osidleni patri cas ne slovanskému obdobi. Zdâ se, jak na 
podkladë terénni situace — pripad krizeni objektu — tak i na podkladë nâlezû, 
że ôasnë slovanskà ves mêla dvë fâze. Starsi lze klâst k pol. 6. stol. a do prubëhu 
jeho 2. p o l., mladśi, zachycenou jen nejasnë do 7. stol. Fragmentârnost nâlezû 
prâvë z tohoto obdobi v  Breznë bohużel odpovidâ celkové situaci v  Cechach, 
nebot o 7. stol. tolio dosud u nâs vime jen mâlo. Je to zâvazinÿ nedostatek, 
nebot se mûzeme domnivat, pfedevsira na zâkladë nëkterÿch polskÿch a në- 
meckÿch nalezist, że ślo o dûlezitou fâzi pro vÿvoj hospodârské a spolecenské 
struktury starych Slovanu.

V 2. pol. 6. stol. se vÿchodnë u Brezna prostirala nevelkâ vesnickâ osada, 
sklâdajici se z polozahloubenÿch domu, zâsobnich jam a mensich jam-sklipkû. 
Pocâtecnimu stadiu vesnice patrilo 10 domû. Je mozné, źe mezi nëkterÿmi 
byly nepatrné ôasové rozdily, nepostizltelné v archeologickém materiału. 
Nâlezovÿ soubor nejstarsi slovanské osady je reprezentovân predevsim kera- 
mikou s cliarakteristickÿmi formami prażskćho typu. Ve tvarovém i mate- 
riâlovém podâai se jevi jako dosti vyspëlâ. Nepatri na pocâtek starého stupnë 
casnë slovanské keramiky vûbec, nÿbrz patrnë do jeho prûbëhu. Dulezité je 
materiâîové zpracovâni brezenskÿch nâlezû. Naprosto prevazuji hrnce z hliny 
ostrené piskem a slidou nad keramikou sice s hladsi povrchovou vrstvickou, 
avâak z hrubé hliny, promisené drobnymi kamiaky.

V souôasné dobë stâlo a bylo obydleno asi 7 nejvÿse 10 chat. Domnivâm 
se, że ves byla krâtkodobâ, a że trvala na mistë zhruba 30 let. Zastavënâ piocha 
zabirala pas podél reky v délce 145 m a sirce 60 m, tedy o rozloze 1 ha. Sku- 
teônost, Ż3 ślo o nevelkou osadu neprekvapuje, spise se setkâvâmâ jeâtë s 
mensim poôtem chat ve vesnicich. Zdâ se tedy, źe to byl v  ëasnë slovanské m
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Obr. 1. Bfezno, okres Louny. Schematick^ pldn ćdsti nejstarSi slovanskó osady ve stfedni partii naleziste: 1 — chaty a jfimy, 2 — po-
ruśenó objekty, 3 — chata stóhovani narodu, 4 — obilnice



obdobi jev vcelku obecny. Brezno od po vida velikosti nëkterÿm sidlistim ze 
Sovëtského svazu. Ukrajinskâ sidlistë se podobaji brezenskë vesnici také 
rozlohou zastavëné plochy, tâhnouci se podél rek v  pâsu 100 - 200 m dlouhém 
a 50 - 70 m sirokëm, jak uvâdi I. P. R u ss a n o v a  (1973). Shodu v  poctu chat 
nalezneme napr. i na casnë slovanském sidlisti v  Dessau-Mosigkau (B. K r ü g e r  
1967). Z rozmistëni objektû 6. aż 9. stol. ve stredni a zapadni ëâsti je patrné, że 
vżdy ślo o elementarni kruhovitou dispozici. Oddëlime-li pro stredni câst chaty 
nejstarsiho horizontu, zjiśiujeme, że tvori pomërnë pravidelnÿ polokruh s cen- 
trâlnim umistënim domu c. 10. Lze pozorovat pravidelné odstupy mezi nim 
a ostatnimi chatami. Nepoëitâm sice pro tuto dobu s plânovitÿm zaklâdânim 
osad, jehoż nedilnou soucâsti je i zâvazné rozdëleni plużiny, prece vsak se 
nejevi rozmistëni domu prvni slovanské vsi v  Breznë jako nâhodné. Sio by o 
zâstavbu nâvesniho typu, k jejimuż j âdru nâlezelo 6 chat a k nëmuz mohl patrit 
i stavebnë smisenÿ dum c. 8, obsahujici prevâzaë germaiskou keramiku (obr. 1 ).

Snazime-li se o odhad poëtu obyvatel, jsou urcitÿmi kriterii- velikost chat 
a jejich poëet, dâle konfrontace s pisemnymi zprâvami o obdobich casovë 
blizkÿch a koneënë predpoklad dosti velkého rozrodu slovanského lidu ve 
fâzich jeho postupu a osidlovâni znacnÿch prostor stredni Evropy. Pocitâm s tim, 
że malé chaty v  Breznë mohly bÿt obydlim prûmëmë 5 - 6 clennÿch rodin. Tim 
bychom dospëli k celkovëmu poctu nejvÿse asi 50 sob, z toho 14 - 20 dospëlÿch, 
které żily v casnë slovanské vesnici. Tato malâ jednota lidi byla zrejmë spo- 
lecenstvim obôinnÿm.

Zakladnim objektem vesnickë osady v Breznë byly polozahloubené jedno- 
prostorové pribytky, blizici se pudorysem ctverci. Nejmenśi chata mêla rozlohu 
7,50 m2, nejvëtsi 18,5 m 2. Nejcastë ji se piocha tëchto staveni pohybovala kolem 
10 m2. Jejich podlahy byly 90 cm pod povrchem. Principielnë by  bylo mozné 
uvazavat o tom, zda ślo o zemnice ôi polozemnice. Domnivâm se vsak, że 
vsechny tamni domy byly polozemnicemi, nebot teprve s nadzemni câsti 
stëny vyhovovaly optimâlni vÿsce, u jedné z nich jsme zjistili primé doklady
o nadzemni konstrukci stën a koneënë, nikdy jsme nenalezli hloubëji vykopanÿ 
vchod, kterÿ by byl u zemnic nutnÿ, a to i za predpokladu vstupu ze stitové 
strany. Konstrukënë lze pocitât s krovem s hrebenovou vaznici. Stopy po obou 
nosnicich krovu se podarilo zachytit pouze u jedné chaty, zatimco u vëtsiny 
ostatnich jsme zjistili vëtsi, nepochybnë konstrukëni kul u stredu jiżni stëny, 
kterÿ vsak nemël v severni stënë svûj protëjsek (obr. 2). Je możny predpoklad, że 
druhÿ nosnÿ kül byl umistën vnë severni stëny mimo zahloubeni, coż by  mohlo 
bÿt podminëno blizkosti otopného zarizeni. Analogie k takové situaci poskytly 
v Breznë nëkteré pùdorysy mladsich slovanskÿch chat. Vchody do staveni 
predpoklâdâm ve stitovÿch stranâch, nejcastëji z jihu. Doklady o vzhledu stën 
poskytla, jak jsem jiż uvedla, pouze jedna chata, kterâ ukazuje na proplétanou 
konstrukci. U ostatnich predpoklâdâm spise sruby, pfipadnë konstrukci 
drdzkovov. Konkretni doklady vsak pro to v  Breznë nemâme. Dulezitÿ je 
poznatek, że v brezanské vesnici nebyly vsechny domy stejné, pokud jde o 
jejich vnëjsi wzhled, podminënÿ konstrukci stën.



Obr. 2. Brezno, okres Louny: a — chata 5, b — chata 10



Vnitrní vybavení pfibytkû bylo prosté a skládalo se pouze z nezbytnych 
predmetii a zafízení. Dominantou interiéru bylo otopné zarízení, vystavëné 
z kamenû a umistené vzdy v severozápadním rohu. Vëtsinou to byla klenutá 
pee, která mêla obdélnikovy, spíse podkovovitÿ základ. Nejlépe zachovaná pee 
z chaty ë. 11 dosaliovala vÿsky 70 cm. Ve dvou domech bylo misto pece v 
severozapadním rohu otevrené ohnistë. Ve trech pfíbytcích jsme zjistili mimo 
hlavní topeaistë v severozápadním rohu jestë zbytky malého, oddëleného 
ohnistë v jiné cásti chaty. Myslím, że mohlo jít o ohnistë, pouzivané prile- 
zitostnë pri nëjakém pracovním postupu, vykonávaném v chatë. Urcity 
prostor pro dilenskou práci, kterou bylo nutno za nepriznivého a chladného 
pocasí vykonávat uvnitr, bych lokalizovala do západní cásti chat. Zdá se, 
że se tam ponëkud vice soustredují stopy po małych kolících, roztrousené 
po udusané podlaze polozemnic a odpovídalo by tomu i umístení druhého 
ohnistë. Daláí dülezitou sou cásti interiéru byla jistë pryena nebo upravené 
a vymezené misto pro Icze. Ackoliv jsme po nëm primé stopy nezjistili, lze 
je celkem bezpecnë situovat do blizkosti pece, vzhledem k predkládanym 
nutnÿm rozmërûm, k severni stënë obydli.

Ôasnë slovanská ves v Breznë mêla vÿraznë zemëdëlskÿ charakter. Dok
łada to jak poloha osady, zvolené krajinné i pûdni prostredi, tak i nâlezy. 
Zvifeci kosti, které urcoval A. N ovotnÿ1 dosvëdcuji chov dobytka s nejvÿ- 
raznëjsim podilem druhu Bos t. 52% urcitelnych pozùstatku patri hovëzimu 
<lob\'tku, 22% praseti, 11% ovei nebo koze, 10% ptàkum, o nëco mène nez 
2%  koni, stejnë jelenu a psu. Celkovë je 98% domácích zviï'at a 2%  lovné 
zvëre. Pokud jde o liovëzi dobytek, bylo v Breznë podle nalezenÿch cásti łe
bek doleżeno plemeno s krâtkÿmi sklopenÿmi roliy. Velmi dûlezitÿ je nâlez 
kosti kastráta- vola- z jedné zásobni jámy z mladsi fàze casnë slovenského 
osidleni. Souhrnnë lze fici, źe druhy, dochované v  Breznë, s vÿjimkou psa a konë 
vesmes slouzily jako zdroj masité potravy. Hovëzi dobytek poskytoval snad
i mléko a byl pouzivân k tahu.

Nálezy obilek, semen a plevelu, pripadnë jejich otisky na keramice, které 
urcoval Z. Tempir2, dokládají pestováni uz'tkovÿch rostlin. Hlavni pozornost 
byla venována obilovii ám, pëstovaly se téz luskoviny a z technickÿch plodin 
konopi. Nejvÿznamnëjsi plodinou byla psenice obecná (Triticum aestivum), 
relativnë velmi proslechtënà a nároená na stav pole, ccż zpëtnë ovlivñovalo 
vÿvoj agrotechniky. Soustavou hospodafení byl asi prilohovÿ sjrstém. V po- 
rovnání s celkovou situaci ve stredni Evropë byla úroveñ zemëdëlcû pëstitelû 
v Breznë velmi dobrá. Zdá se, że Slované pfiśli do naśich zemi jiż s vyspëlÿmi 
agrotechnickÿini znalostmi.

Dalsími doklady o rostlinné vÿrobë jsou rotaëni mlÿnské kameny, které 
jsme nalézali predevsim v zásobnich jamách, kde patrnë sloużily poskozené

1 A. N ovotnÿ, Zpráva o rozboru osteologickeho materiału z Brezna, AU CSAV Praha, 
14.10.1964.

2 Botanickà analÿza Z. Tempíra je uvedena v práci I. Pleinerová 1975.



exemplafe k uzavfeni jejicli usti. Jde o typ młyna, skladajiciho se z behounu 
a zcela provrtaneho leżaku. Je duleżite, ża vśechny v  Bfezne nalezene bćhouny 
mely u otvoru zfetelne jamky pro papfici, coż byvalo dosud pokładano aż 
za prvek mladśi. Nedohotovene zlomky a polotovar żernovu z jamy 119 svedći 
o mistni vyrobe rótaćnich mlynskych kamenu. Y  osadę był femeslnik, ktery 
vyrabel żsrnoyy pfi nejmenśim pro potfebu vesnice. Otazkou jejich suroviny 
jsme se zatim jeśte bliże nezabyvali.

Velke hlinene vany-prażnice, jejichż ćasti jsme v  Brezne nalezli, sloużily 
pfedevśim k ziskani sucheho a ćisteho obili, coż potvrzuji jak narodopisne 
analogie, tak i nalezove okolnosti, nebot se na vetśine nalezist objevuji tam, 
kde było v podzemnich i nadzemnich sypkich skladovano obili a kde mużeme 
s podobnymi pracovnimi postupy poćitat. O jejicli dalsim możaem vyużiti 
zde nebudemem uvażovat, chtela bych jen zduraznit, że pfi uvahacli o funkci 
je treba prihliżet nejen ke tvaru, ale i k materialovemu zpracovani a predev- 
śim k velikosti, także je nutno oddelene posuzovat małe exemplare. Velke 
vany mohly prileżitostne pfebirat funkci menśicli talifu, avśak naopak to 
możne nebylo. Brezenske zlomky a ćasti se shoduji s mladśimi slovanskymi 
exemplari, znamymi z rady nalezist ze Sovetskeho svazu, Polska, Ceskoslo- 
venska a Nemecka. Stejne jako na jinych lokalitach były zhotoveny z hliny, 
promiśene travou a proutky, coż jim zarucovalo pevnost a branilo praskani 
pfi suśenl. Do żadaneho tvara były vymodelovany na pevnć podlożce z prken, 
jejiż otisky jsou znatelne na spodni strane prażnic. Nektere były pomerne 
dobre vj^paleny, jine jen słabe.

Ke skladovani obili sloużily hlubśi, vetśinoa kotlovite zasobni jamy.
V jednom pfipade se v jrskytl pravidelny, diżovity tvar a v jednom — u obilnice 
156 — ktera patfi mladśi casne slovanske fazi, to byl tvar hruskovity s uzkym 
hrdlem, jak jej zname z fady slcvanskych nalezist, datovanycli do doby poz- 
dejśi, nejćasteji do 9. stoi. n. 1. Obilnicemi v  Cechach se zabyval predevśim 
J. K u d rn a c  (1958), także se omezim jen na otazku jejich kapacity. Obsahj^ 
ćasne slovanskych sil v  Bfezne, kterych jsme v  obou fazich zjistili 11, se po- 
hybovaly od hodnot 3 hl aż temer k 8 hl (obr. 3). Celkem je to mnożstvi małe, kterć 
posuzovano jak jednotlive, napf. v relaci chaty 10 a k ni patficiho siła 114, 
tak i vzhledem k celkovym zasoabm obili, ulożenym v zemi (pfi schematicke 
pfedstave soućasne funkce vsech jam), konfrontujeme-Ii je s poctem chat, 
by odpovidal o asi tfetine mnożstvi, ktere by podle obvyklych pfedpokladu 
bjdo nezbytne pro vyżivu, reprodukci a mensi nadprodukt. Jako pracovnl 
domnenku łze vyslovit, zda do podzemnich sypek v Bfezne nebylo układano 
pouze obili pro osev, coż by było v souladu s pfedpokladem trojnasobnych 
vynosu. K dyby tomu tak nebylo, liśily by se diametralne skutecnA spotreba 
a vynosy od vśech dosavadnich odhadu. Nerozfesenou otazkou vśak je, kde 
mohło byt v  Bfezne ulożeno ostatni obili.

Je obtiżne, vlastne temef nemożne v ćasne slovanskem obdobi stanovit 
relaci mezi obema slożkami zemedelskeho hospodafeni-chovem dobytka a 
pestovanim użitkoyych rostlin. Byla-li v Bfezne konstatovana pomćrne vy-



casné slovanská osada

Obr. 3. Bíezno, okres Louny. Diagram kapacity 
obilnic easné slovanského osídlení

soká úroveñ agrotechniky tehdejsích nsedlíkúm znamená to nejen urcitou 
péstitelskou tradici, ale i praxi, także jisté nelze péstování uzitkovych rostlin 
povazovat za odvétví vedlejsí. Nakolik múzame z teto situace vyvozovat 
obecnéjsí závéry, vyjasní asi vysledky novycb vyzkumú. Domnívám se vsak 
jiż nyní, że i na jinych souíasnych nalezistích se patrné setkáme s péstovánim



uzitkovych rostlin jako se základní soucástí tehdejsího zemédélského systému. 
Vyznam chovu dobytka byl jisté znacny, a to pravdépodobné vseobecné 
u prvních slovanskych kolonistú. Ukazatelem se zdá byt prevládající podíl 
bovézího dobytka. Neznamená to vsak, że musel vyrazné píe vazovat nad 
péstováním zemédélskych rostlin a ukazovat na jeho niżsi úroveñ.

Ves musime chápat jako sídelní jednotu, skládající se z osady — zasta- 
véné plochy a jejího hospodárského zázemí. Pri úvahách o velikosti tohoto 
zázemí máme v  Brezné cenny pramen v uzavreném krajinném celku, v nemż 
bylo sídlisté umísténo. Jde o polohu, ohranicenou rekou, vrchem a terénnimi 
vlnami, celkem o rozloze asi 180 - 200 ha. Zdá se, że pro péstování obilí nej- 
lópe vyhovovala a mohla postaóovat piocha cca 50 - 60 ha, sahající od osady k ohbí 
potoka, které je zhruba rozhraním mezi snadnéji a húíe rozpojitelnou zemí.
V teto souvislosti bych znovu chtéla zmínit dúlezity nález kostí tażneho 
zvírete — vola, ktery v Brezné dokládá orbu. Ostatni územi mohlo byt vy- 
nzívário k pastvé dcbytka. Néktefí badatelé, predevsím polsti historikové H. 
Ł ow m ia ń sk i (1967), Z. P o d  w ińska (1971), zrejmésprávnéuvádéjí, żenejin- 
tenznéji byl slovanskymi usedliky ob léláván blízky okruh, tésné se pfi- 
pínajíci k osadé. Malá policka, témér jakési zahrady, mohla pfináset dosti 
vysoké vynosy na rozdil od dalsích poli, asi nepravidelné rozmísténych v oko
li. Poloha téchto poli davala moż iost delsiho prilohu. Cela péstitelsky vyuzi- 
vaná piocha v Brezné, jak okruh v tésné blízkosti, tak ponékud vzdálenéjsi 
policka s misty, ponechanymi jako príloh, by predstavovala 25 - 30% areálu 
celého hospodárského zázemí. Zhruba stejná piocha nám vyjde i propoctem, 
konfrontujeme-li predpokládany pocet osob s obvyklym , spise ponékud niż- 
sím odhadem nutné plochy k vyżive jedince, pocitáme-li pritom s delsim prí- 
lohem. Rámcové souhlasi piocha celého areálu s odhadem, k némuz dospél 
pro némecké územi pro období asi o 100 let mladsí J. H errm an n  (1968) na 
základé hustoty slovanskych naleziśt.

V  nálezové situaci jsme v  Brezné zjistili nékolik skutecnosti, které mají 
vyznam pro posouzení celkového zpusobu żivota a hospodarení tehdejsi ve- 
snice. Jsou to predevsím superpozice casové blízkycli i vzdálenéjsích objektú. 
Orientace chat 8. stol. se v porovnání s casné slovanskymi domy jeví jako 
neorganická a odlisná. Duleżite je také pozorování, tykající se mnożstvi 
nálezú. Pocitáme-li celkové pro slovanské osídlení s dobou od pol. 6. do konce 
9. stol., strávili by tam lidé, sídlící nepretrżite na misté 300 - 350 let. Na to 
by bylo zjisténych nálezú málo, a to jak predmétú, tak i objektú. Predpoklá- 
dám uréité mensí posuny podél Ohre a po case návraty na stará mista. Dú- 
vodem mohlo byt vycerpání púdy v bezprostrední blízkosti, omezená żivot- 
nost obydlí a konecné snad i priciny hygienické. Pricházející Slované se dostali 
do tak rídce obydleného územi, że nebyli zprvu nijak omezeni a mohli hospo- 
darit jen na téch nejlepsích a vesnici nejbliżśich pozemcich. Mohlo byt vy- 
hodnéjsí po case vyhledat nové misto pro ves i hospodáíské zázemí. Domyslí- 
me-li tuto situaci a pocitáme-li po case s návratem na shodné misto, predstavu- 
je v podstaté systém jakéhosi dlouhodobého prilohu s posunem osady. Zatím



było zjiśteno soućasne sidliste 2,5 km na vychod od Brezna po toku Ohre 
na okraji Loun. V  Lounech była jeste dalsi osada, vzdalena opet 2 km na v y 
chod od zmineneho sidliste.

Nakolik m& tento predpoklad obecnejśi platnost je zatim otazkou. Je vśak 
mcżne, żc s nim lze spojovat urćita fakta, zjistena i na jinerri uzemi. Je totiż 
zajimave, że na Ukrajine były na nekterych mistech, napr. u obce Korćak, 
odkryty v nevelkych vzdalenostech osady, mezi nimiż Ize zjistit drobne 
chronologicke rozdily, naslednosti, i kdyziam cove patii starśimu slovanskemu 
obdobi. Z. H ilcz e r -K u rn a to w sk a  (1967) zjistila v Polsku radu vesnic, 
jejichż trva u odhaduje jen na dobu jedne generace. Na nekterych z techto 
lokalit lze pozorovat znovu po delśi dobe stopy osidleni. I  kdyż je jiste możaó 
tuto okolnost vysvetlit tim, Ż3 misto było znovu obsazeno, neboi było vhodne 
k osidleni, neni tim zodpovezena otazka, proc były takove polohy vubec 
opousteny. Posuny osad były zjiśteny i na uzemi NDR, nekdy je lze snad 
vysvetlit zmenou mistnich podminek, napr. stavem hladiny spodni vody, 
jak to prokazuje J. H errm an n  (1973) pro ruzna sidliste u Tornow.

V  rano fazi slovanskeho osidleni, tesne po zabrani novych uzemi, bych 
uvaŻ3vała o pfekia !ani celych sidełnich okrskii, ktere było snadno provedi- 
telne pro celkove malou hustotu osidleni.

V Bieżne nelze aż do końce 8. stoi poćitat s dlouhodobnym, nepretrżitym 
sidlenim na miste. Teprve v 9. stoi. naznacuje rozrustani vesnicke osady, 
że se tam slovanske osidleni vice stab'lizuje, ccż jiste odrażi celkovou situaci 
v teto ćasti Cech, kde houstne sit osidleni a kde jsou v te dobe jiż asi vytvo- 
reny zavislosti mezi jednotlivymi osadami, pripadne skupinami vsi.
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ZUR SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSWEISE DE R  ÄLTESTEN SLAWEN IN 
BÖHMEN AUFGRUND DE R  GRABUNGSERGEBNISSE AUS BREZNO

IVANA PLEINEROVA (Praha)

Z usammenfassung

Über Grösse, Anordnung und Wirtschaftsgrundlage der frühslawischen Siedlungen 
in Böhmen gibt bislang nur das vollständig ausgegrabene Dorf bei Brezno, Bez. Louny 
Auskunft. Der Fundort ist von der Vorzeit bis in das 9. Jh. besiedelt gewesen. Für das 
frühslawische D orf heben sich zwei Siedlungsphasen ab. Die ältere beginnt um die Mitte 
des 6. Jhs. und setzt in der zweiten Hälfte dieses Jha. fort, die jüngere ist unklar im 7. Ja. 
fassbar. Unter „D orf”  verstehen wir eine Siedlungseinheit, die sich aus der bebauten 
Fläche und der Wirtschaftsfläche zusammensetzt. In Brezno bildet der Platz, an dem 
das D orf angelegt wurde und seine Umgebung ein deutliches landschaftliches Ganzes und 
stellt somit eine wichtige Quelle zur Erkenntnis der Grösse eines derartigen Areals dar.

Die bebaute Fläche der älteren Phase des Dorfes nimmt einen Streifen von etwa 1 ha 
Ausmass längs der Eger ein. Als Objekten wurden Grubenhäuser, Vorratsgruben und 
kleine Gruben — Keller festgestellt. Es handelt sich offenbar um eine kürzere Besiedlung 
des Platzes von annähernd 30 Jahren. Die Grubenhäuser bildeten einen recht regel
mässigen Halbkreis mit Haus Nr. 10 in zentraler Stellung und reihen die Siedlung zum 
Dorfplatztyp. Den Kern bilden 6 Grubenhäuser, zu denen vielleicht auch der Mischbau
— Haus Nr. 8 — gehörte mit vorwiegend germanischer Keramik. Zu gleicher Zeit standen 
und wurden vermutlich 7, höchstens 10 Grubenhäuser bewohnt. E3 waren Kleinfamilion- 
häuser, die durchschnittlich 5 - 6  Personen als Wohnung dienten. Die Zahl der Dorf
bewohner betrug demnach nicht mehr als 50 und sie bildeten eine Dorfgemeinschaft.

Die besterhaltenen Objekte im frühslawischen D orf bei Brezno sind die Wohnhäuser, 
es sind durchweg einräumige rechteckige Grubenhäuser. Die Bodenfläche bewegt sich 
am häufigsten um 10 m 2, der Fussboden liegt etwa 90 cm unter der Oberfläche. Als Über
dachung setzen wir ein Satteldach mit Dachstuhl und Firstpfetten voraus. Die Ein
gänge dürften an den Giebelseiten gewesen sein, zumeist wohl an der nach Süden gericht
eten. Über die Wandkonstruktion — Flechtwerkwände — sind wir nur in einem Falle 
unterrichtet. Bei der Mehrzahl der Häuser möchten wir aber lieben an Plock-bauweise 
denken bzw. an eine Wandkonstruktion aus waagerechten Balekn und senkrechten 
Pfosten. Die Heizanlage bildete die Dominante des Innenraums, war aus Steinen erbaut 
und stets in der Nordwestecke angebracht. Obwohl wir unmittelbare Spuren einer Bett
stelle nicht angetroffen haben, möchten wir sie — wohl zu Recht — an der Nordwand in 
Ofennähe situieren.

Der Landwirtschaftliche Charakter der Siedlung ist unmittelbar durch Funde von 
Haustierknochen und Getreidekörnern, Samen von Nutzpflanzen und Unkraut bezeugt. 
Nach der osteologischen Bestimmung von A. Novotny war der Anteil des Rinds (Bos 
taurus) im Tiei’knochenmatei’ial bedeutend, wichtig ist der Fund von Kastratenknochen 
(Ochs). Nach der Bestimmung von Z. Tempir war die wichtigste Getreidesorte Saat
weizen (Triticum aestivum L). Als Wirtschaftssystem ist Feldgraswirtschaft mit langer 
Brache anzunehmen. Im Vergleich mit der Situation im restlichen Mitteleuropa ist das 
Niveau von Ackerbau und Viehzucht in Brezno hoch. Augenscheinlich brachten die ersten 
Slawen in Böhmen bedeutende agrotechnische Kenntnisse mit ins Land. Als weitere 
Belege der Getreideproduktion sind die Handdrehmühlen (alle gefundenen Läufersteine 
besitzen deutliche Querstiftgrübchen) und Röstpfannenfragmente (Tonwannen) und 
Getreidegruben anzusehen.



Das Fassungsvermögen der Getreidespeicher bewegt sich von 3 bis etwa 8 hl und ist in 
seiner Gesamtheit verhältnismässig hiedrig.

Es hat den Anschein, dass im frühslawischer Zeit, möglicherweise bis in das aus
gehende 8. Jh., mit einer Dauerbosiedlung des Platzes nicht gerechnet werden darf. Das 
resultiert einmal aus der kloinen Anzahl zeitgleicher Objekte und aus den Überschneidun
gen, zum anderen aus der unterschiedlichen Orientierung der Grubenhäuser in den ein
zelnen Besiedlungsphasen. Die Siedlung mag in einem bestimmten Bereich längs der Eger 
mehrmals verlegt worden sein und kehrte nach einer gewissen Zeit auf ihren ursprün
glichen Platz zurück. Diese Situation stellt das System einer langen Brache verbundenen 
mit Verlegung des Dorfes dar. Erst im 9. Jh. dürfen wir in Brezno eine Dauerbesiedlung 
voraussetzen, wie Anwachsen und Ausweitung des Dorfes zeigen.


