DĚDICTVÍ
MORAVSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ

Časopis Moravského historického klubu o.s.

Číslo 2/2011

(Toto vydání je věnováno památce velkomoravské Dowiny,která byla velehradem(Modoburgus) do.r.907)

„Dědictví otců zachovej nám, Pane!“
Obr.1.K r. 2011 přežívá velkomoravská Dowina na jižních svazích Pavlovských vrchů městem Mikulov.(viz nad Mikulovem dva výšinné útvary Stolovou horu a
Děvín.) jako obchodní centrum na pravěké obchodní cestě (dnes Vídeň-Brno-Přerov--Balt)-v minulosti jako římská nebo jantarová stezka Benátky-Sabaria (dnes
Szombatley)-Vindobona -Břeclav– Massovia-Dowina (Mušov)) –Židlochovice Měnín-Julia Monti- Povel-(Olomouc“Kolo múčné“)-Přerov-resp.VindobonaMikulov-(Massovia-Dowina-Mušov)-Kyjov- Staré Město Přerov Balt.
Texty,obr.: J.Pazour
Poznámky k Obr. 1
1.Dr. B. Dudík:Dějiny Moravy (1871).Zachovaly se z doby
velkomoravské pouze dva názvy hradů na Moravě –Dowina a
Nitrava.
2. Podle Schwoye - zpráva starodávných kronik udává, že na
hoře 550 m vysoké, 14 km západně od Podivína stálo pravěké
staroslovanské hradiště-město Děvín /Dowina análů
fuldských/ s nesmírným rozhledem po celé jižní Moravě a na
jihu až k Dunaji. Hradiště-město bylo ve válečných útrapách
zničeno a celé území bylo násilně obsazeno německým
obyvatelstvem. Ještě dnes jsou kolem vrcholu Děvína zbytky
valů a příkopů. Na severní stráni o 132 m níže byl pak
Přemyslovci zbudován zámek Maidenstein zvaný/ dnešní
Děvičky/.
Patu tohoto pravěkého památného místa objímají v
pravidelném obdélníku silnice spojující na severu Dolní
Věstonice a Polany/ dnešní Pavlov/ , na západě Horní
Věstonice a na jihu Perná a Klentnice.
3. Ak.J.Poulík:/ část Doslovu ak.prof.dr.Josefa Poulíka,
DrSc.v publikaci z r.1988/
To, že se velkomoravská DOWINA nacházela v oblasti
východního cípu Pavlovských vrchů na soutoku Svratky a Jihlávky s Dyjí na strategicky výhodně vyvýšené terase otočené k jihozápadu ,přičemž přístup k ní
chránil soutok řek Jihlávky a Svratky s Dyjí archeologie může potvrdit tím,že nedaleko od hradiště Petrova louka u obce Strachotín, bylo v lokalitě Na pískách
prozkoumáno rozsáhlé velkomoravské pohřebiště se dvěma tisíci hroby (viz obr.3,pos.1. A v celém tomto kraji pod Pálavou je velké soustředění slovanských
sídlišť a pohřebišť již od 6.století.
Obr.3.-mapka z díla J. Poulíka –arch. průzkum před napuštěním Novomlýnských
jezer-lokalita 1- Pohřebiště Na pískách s více než 2000 hroby z údobí
Velké Moravy

Obr.4
Strachotín- Připravovaný památník zatopeného pohřebiště Na pískách
u velkomoravské Dowiny.
Základní kámen v r.2002

Obr.2.L.Havlík-Kronika Velké Moravy-Fuldské anály k r.871:Francký král Ludvík
utrpěl u starého města Rostislavova největší porážku od moravských Vinidů,
jejichž vládu toho roku převzal král Svatopluk

1

1. Staré stezky-Mušovská křižovatka
-jedna z důležitých křižovatek Jantarové stezky, která z Benátek přes Aquileu, Sabariu ( dnešní
Szombatley) Vindobonu ( dnešní Vídeň) několika trasami (jižní a severní) vedla přes Moravu
k Baltu-hlavně nivou řeky Moravy, Dyje, Svratky a Jihlávky.
Někdejší obec Mušov (dnes zatopená střední novomlýnskou nádrží)- v sousedství se římským
táborem Marka Aurelia Massovia–dnešní Pasohlávky-měla velice významnou polohu.
V jejím okolí se nachází geotektonický uzel, což lze sledovat na vodních tocích. Hydrogeografický
uzel na malé ploše tvoří tři řeky- Jihlava se tam dnes vlévá do Svratky a ta ústí do Dyje.
Podél řek vedly prehistorické obchodní stezky, které se zde sbíhaly.
Okolí mušovské křižovatky je podle archeologických nálezů osídleno přinejmenším od doby
mladšího paleolitu (Dolní Věstonice), přes mezolit, neolit, dobu římskou (pochodové tábory na
Dyji-Pasohlávky, naJihlávce-Pohořelice směr Kyjov-resp. Staré Zámky) i doby příchodu Slovanů
(pohřby bojovníků s litými nákončími z 8.stol.Dolní Dunajovice), dále -viz např.zpráva AÚ ČSAV
z r. 1981 z oblasti hradiště Petrova louka u Strachotína a katastru obce Mušov-nálezy římských
mincí a nejstarší slovanské keramiky (pražského typu-vyráběné bez hrnčířského kruhu-6.stol.)
Nejrozsáhlejším archeologickým pohřebištěm z této křižovatky obchodních cest je na str. 1
citované velkomoravské pohřebiště Na pískách (mezi Strachotínem a Dolními Věstonicemi), které
svým rozsahem předčí, nebo je určitě srovnatelné svým rozsahem s velkomoravskými pohřebišti
v Mikulčicích a v oblasti Starého města u Uherského hradiště.

Je pravda, že zatímco v oblasti Starého Města a Mikulčic byly nalezeny i bohatě vybavené hroby
velmožů-takové hroby Velkomoravské pohřebiště Na pískách u Dolních Věstonic zatím postrádá.
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Lokalizace velkomoravských center na křižovatkách starých obchodních stezek a výsledky
archeologického průzkumu hlavních velkomoravských center na Moravě, Slovensku
(Nitransko), Maďarsku (Panonia)- Sabaria (Szombatley)-Wesprimia (Weszprem) a Rakousku
(Retz, Mistelbach, Gars Thunau)
Morava
Lokalizace vybudovaných center z údobí Velké Moravy je úzce spjato se starobylými obchodními
stezkami, s tím souvisejícím vybíráním celních poplatků, zajišťováním bezpečnosti obchodních
výprav (karavan) a vznik tržních osad se soustředěním řemeslnických dílen. Při pohledu na
uvedenou mapu starých stezek na str. 2 je to jednoznačně patrno a to zejména v místech
křižovatek starých obchodních cest:

2. Nejdůležitější stezky:
2.1.Haberská stezka (jinak hedbávná)
Postupně ve směru východ-západ a zohlednění současných státních hranic:
Láva nad Dyjí (Laa an der Thaya)-Hevlín-Znojmo-dále Jihlava-Německý Brod (Havlíčkův)Čáslav-Malostranský brod (Praha)-atd.
2.2. Jantarová stezka (znojemská větev) Znojmo-Pohořelice-(Massovia) Mušov-DowinaKyjov- Staré Město- Přerov
2.3. Jantarová stezka (břeclavská větev) Vindobona -Břeclav (Pohansko)- Massovia(Mušov)
Dowina-Kyjov- Staré Město-Přerov
2.4. Jantarová stezka (břeclavská-jižní)-vedla přes Carnuntum-Děvín(na ústí Moravy do
Dunaje)-Mikulčice Hodonín-Staré Město- Přerov-Nový Jičín- Balt
2.5. Libická stezka (česká)-Ostřihom-Trnava –Holíč-Kopčany-Mikulčice(přechod přes Moravu)Massovia (Mušov) Dowina-údolím Jihlávky na (Marobudum) Velké Meziříčí-Žďár nad SázavouLibici-Čáslav
2.6 Uherská stezka (na ní navazující Trstenická stezka)-Nitra-Trenčín-(Uherské Hradiště)Staré Město-Přerov-Julia Monti-Povel (Olomouc) -Pardubice-Čáslav-Malostranský brod (Praha)

3.Křižovatky nejdůležitějších obchodních stezek:
Z výše uvedeného výčtu jako nejdůležitější velkomoravská centra na křižovatkách obchodních
stezek jsou doložena:
3.1. (Znoyem-římská věž)-Znojmo-křižovatka minimálně 2 obchodních stezek
3.2. (Massovia (Mušov)-římský tábor-doložená 10. legie)- Dowina (nejvyšší hora dnes
Pavlovských vrchů Děvín, v době římské Luna hylé-(Měsíční hory- z bílého vápence)–-střežil
přechod Dyje po soutoku s Jihlávkou Dolní Věstonice-Strachotín -křižovatka minimálně 4
obchodních stezek-a přechod z jihu do vnitřní Moravy
3.3. Mikulčice-(přechod přes Moravu-Kopčany-Mikulčice)-křižovatka minimálně 2 obchodních
stezek
3.4.(Urbs-antique-římský tábor-14. legie)-Staré Město Rostislavovo-(Velehrad) -křižovatka 3
obchodních stezek)
3.5. (Julia Monti)-Povel-Olomouc (křižovatka minimálně 3 obchodních stezek)
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4. Velkomoravská centra, křižovatky obchodních cest, výsledky
archeologického průzkumu:

Důležitost ,
Lokalizace, název
četnost
Velkomoravských
obchodních
centrálních hradišť
cest

Archeologicky
prozkoumaná
pohřebiště,
nálezy, doba
osídlení

Církevní
stavby
památníky

Pevnosti a
světské
stavby

Massovia,Mušov,
Dowina
Modoburgus
(Mikulovsko)

Jantarová stezka 3x
Libická (Česká)
stezka
-římský název
dnešních
Pavlovských vrchů
Luna hylé (Měsíční
vrchy)
(Děva, Dowina,
Duna-dcera
Perunova dle
Slovanské
mytologie-jména
vrchů vždy u
vodních toků)
Libická (Česká)
stezka
-přechod přes
Moravu KopčanyNa valách
Jantarová stezka
(s návazností na
Haberskou stezku)
Uherská stezka

-nejstarší nálezy
pohřbů-zvláště u
Klenčic (177018.stol.)
-velkomorav.pohřebi
ště Na pískách
(20.stol-více než
2000 hrobů
Pam.nejstaršího
osídlení-lovci
mamutů 25.000 let
před
n.l.(Věstonická
Venuše)
-velkomoravské
pohřebiště
cca 2000 hrobů

-výstavba památníku
velkomor.pohřebiště
Na pískách se
připravuje ve
Strachotíně
(zákl.kámen 2002)
Muzeum Dolní
Věstonice-Lovci
mamutů
Muzeum na zámku v
Mikulově

Základy římského
tábora
(mince, římské cihly
10.legie)
-valy na Děvíně
-archeol.průzkum
výšin.hradišť zatím
neproveden
-valy pod Stolovou
horou v Klentnici
-archeol.průzkum
neproveden

Národní památník
(základy církevních
staveb, basilika,
rotundy

Základy
velmožského
paláce

Urbs antique
Staré město
(Rostislavovo)
(Velehrad)
(Julia Monti) .-Povel- Uherská stezka,
Trstenická stezka
Olomouc

-velkomoravské
pohřebiště
cca 1500 hrobů
Pam.nejst.osídlení
10.000 let před.n.l.

Národní památník
(základy církevních
staveb, basilika Na
sadech, rotundy,
-předp. sídlo biskupa

Základy
velmožského
paláce
mince, římské cihly
14.legie

Jantarová stezka,
Haberská stezka

-velkomoravské
pohřebiště na
Hradišti sv.
Hipolyta (doposud
v průzkumu 740
hrobů, stav k r.
2010)

výstavba národního
památníku se
připravuje na Hradišti
sv. Hipolyta
Znojmo-hradní
ostrožna
NKP-Rotunda sv.
Kateřiny
s panovnickou
genealogií (od doby
Sámovy, přes
Mojmírovce Vel.
Moravy -po
Přemyslovce
Soběslava)-dělítka
vládnoucích dynastiíviz stromy života
Datování výstavby
rotundy sv. Kateřiny
zatím v hypotézách.

Římská věž
římská keramika,
mince,
Hradiště sv.
Hipolyta

Mikulčice
(Na valách)

(Znoyem)Znojmo
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5. Příchod Moravanů na Moravu: (pokrač.2012)
Rekapitulace údajů některých historických publikací
5.1 Mars Moravicus-(1677-Kniha 2, kap.4 Tomáš Pešina z Čechorodu-„
v oblasti Panonie žili Slované již od r.538, ne-li dříve.Po smrti Sámově r.664
(se ujal vlády v Moravany ovládané Panonii Moravodus (r.690). Moravodus
vládl z Wesprimie (Weszprem)
Po jeho smrti se vlády ujal Svatoš a v osudné bitvě s Hungary (Huno-Jugry) u
Bontuda (dnešní Taty r.720 ztratil království Moravanů v Panonii, odešel se zbylým
vojskem a lidem na Horní Moravu a založil tam nové království Moravanů
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5.2 Řehoř Tomáš Volný –historik (1793-1871)

5.3 Dějiny Moravy-(vyd.1871-Dr.B.Dudík,Hlava 2.-r.822 první hist. zmínka o
Moravanech na sněmu ve Frankfurtu.)
Dle údajů výše citovaného díla:“-jménem byly známy pouze dva z hradů (gradů)
Velké Moravy : Dowina a Nitrava“
--„nejstarší nálezy pohřbů-zvláště u Klenčic“ (1770-18.stol.) . (Pozn. autor-míněna
Klentnice u Mikulova)
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5.4 SS.CYRILL A METHOD-Dr.Frant. Přikryl-1907

-v textu 3.ř.“Patu tohoto památného
místa pravěkého objímají v pravidelném
obdélníku silnice spojující na severu Dolní
Věstonice a Polany (dnes Pavlov),na západu
Horní Věstonice a na jihu Pernou a Klentnice“
Pozn. autor: Jméno obce Klentnice u Mikulova
se objevuje u B. Dudíka a rovněž v díle F.
Přikryla (který vychází z hist.T. Volného.)
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5.5 Kronika o Velké Moravě (Doc.PhDr. Lubomír E.Havlík, DrSc.-1992)
-Dějiny královského města Znojma
-Svatopluk Veliký

L.E.Havlík:-„Ženy Svatopluka 1“
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5.6 Původ a počátky moravského etnosu (Doc.PhDr. Zdeněk Klanica,
DrSc.-1993)
V západní části známé jihomoravské vinařské obce Dolní Dunajovice[16] se poblíž
starého mlýna nacházely už v době mezi dvěma světovými válkami kostrové hroby a v
nich různé ozdoby, datované do 8. stol. V letech 1947 a 1948 bylo v těchto místech
odborně prozkoumáno sedm hrobů[17]. Až poslední z nich byl skutečně velmi neobvyklý.
Nalezly se zde součásti bohaté zdobeného opasku lité z bronzu, svědčící o tom, že
zemřelý měl za svého života ve společnosti velmi zvláštní postavení. U levé ruky leželo 11
dodnes zvonících bronzových rolniček, které kdysi bývaly nedílnou součástí kroje
východních šamanů. Používaly se sice také na koňských postrojích, ale zajímavější je, že
rolničkami byl také opatřen kroj dávných potulných pěvců. Hlavním nálezem ze 7.
hrobu v Dol. Dunajovicích je oboustranně zdobené bronzové nákončí, dlouhé téměř 13
cm (obr. 1).

Nákončí znamená kování konce řemene a protože opasky měly kdysi svůj zvláštní
symbolický význam – vzpomeňme jen na rytířský pás, nebo na začarovaný opasek
Jánošíkův – bývaly různým způsobem zdobeny. Na dunajovickém nákončí je vzácná
výzdoba figurální, jejím hlavním tématem je zápas člověka se zvířetem, projevující se na
dvou obrazech v dolní části nákončí. Perlovcovou lištou je oddělen horní obraz: dvě
postavy se na něm drží za ruce, mezi nimi vyrůstá stvol, postava vlevo má delší šaty a
dlouhý cop až k pasu, postava vpravo kratší kabátec. Výrazné je oddělen horní obraz
čtvernožce. Tady je však třeba vzít v úvahu, že dávný moravský umělec musel pracovat
ve velmi skrovných podmínkách, zejména ve srovnávní s dneškem. Své poselství mohl
ztvárnit jen na malé ploše. Jednotlivé obrazy při dané šířce končí 3,5 cm včetně okraje
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5.7 Velká Morava na plátně dějin-2004 R.Nový-„poslední sasánovský král
Jazdgard III uprchl do Mérvu před islamizací Arabů a r.651 byl vládcem Mérvu
vyhnán a posléze zabit. Zbytky iráno-slovanských vojsk vedl Moravod- (iránsky
Mar- pán, -vod-ten kdo vede lid.)“
Pozn. autor: Lze předpokládat, že Moravod přivedl Moravany z Mérvu na jižním
pobřeží Kaspického moře po Černomořském pobřeží do Potisí, kde se spojil se
Slovany –potomky Sámovy říše.

6. Závěr: Původ Moravanů a historie Moravy (měl bych dodat Horní Moravy, protože
existuje ještě srbská řeka Morava, která se podílela na jménu Dolní (panonské)
Moravy - lze pokládat - dle mého názoru - na základě vědeckých prací citovaných
autorů za vysvětlený. Největší uznání bychom měli dát těm nejstarším autorům.
Díky jejich jazykovým a odborným znalostem (hlavně latiny), protože čerpali
především z církevních materiálů (v klášterních záznamech a spisech). Neměli
samozřejmě k dispozici dnešní vědecké metody archeologů, uměnovědců a dalších
odborníků návazných profesí- ale nevzdali to-stálo jim za to přinést vlastenecké
oběti a zachovat pro naše a další generace vše o vývoji Moravy až do dnešní doby.
Mně-jako poučenému laikovi v těchto oborech- hodnocení nepřísluší, ale protože
jsem procestoval větší část světa - mohu si dovolit srovnávat.
V úvodu tohoto čísla časopisu Moravského historického klubu jsem uvedl, že je
věnován památce velkomoravské Dowiny - o které se dodnes vedou spory. Tvrzení,
hypotéz, je mnoho – dúkazů je málo. Nezbývá proto nic jiného, než se problematice
Dowiny věnovat i v příštím čísle časopisu MHK.
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7. Dovětek k původu Moravanů:
Bylo by asi pošetilé popírat výsledky vědeckého výzkumu, jehož výsledky byly
publikovány i v tisku- viz LN z 28.5.2009.
I po tisíciletém soužití platí pro dnešní dobu, že Češi a Moravané mají odlišnou
DNA.

8. Seznam literatury:
Většinou je patrný z uvedených děl citovaných autorů v textu. Některé obrazové
podobizny autorů jsou převzaty z ročenky Památníku písemnictví na Moravě
v Rajhradském klášteře, vydané v r. 2008 Muzeem Brněnska. Let. fotografie
L.Ruffer.
za MHK J.Pazour, Morava, ČR
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