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I. Úvod

Doba 2. pol. 12. a 13. stol. ve vývoji středoevropské-

ho území představuje období výrazných přeměn v oblasti so-

ciálně-ekonomické a v jejím důsledku i politické a kulturní.

V mnohem širší míře se nabízí možnost komunikace se všeobec-

ně vyspělejším prostředím na západě, jihu i východě Evropy,

která dala předpoklad к tomu, aby se střední Evropa stala

politicky rovnocenným partnerem území, jehož prestiž byla

podmíněna využitím a rozvojem pozdněantických tradic. Nej-

populárnější formou tohoto styku jsou křížové výpravy, které

svou masovou účastí představují výrazný demografický pohyb

na mapě Evropy. Stejně tak i další z velkých přesunů obyva-

tel, na rozdíl od křížových výprav, probíhající pozvolna,

nenápadněji a déle - středověká kolonizace. Tento její cha-

rakter je dán jejím posláním - směrem od západu na východ,

s využitím jí vlastních zkušeností, rychle osídlit plochu

do té doby neobydlenou a ekonomicky nevyužitou.

Na základě dosavadních znalostí se zdá být pravdivá

myšlenka o ryze ekonomických cílech kolonizace, zatímco cíle

politické jí byly přiřknuty až moderní historiografií. Kolo-

nizace sama o sobě představovala nápadné zlepšení hospodářs-

kých poměrů feudála, a proto, nezávisle na tom, zda světským

či církevním, jím byla podporována. Vedle domácích lidí jím

byli zváni i obyvatelé zemí jiných, zpravidla ležících západ-

ně od prostoru střední Evropy. Značné výhody zlepšující hos-

podářskou pozici samotných kolonistů způsobily, že jich sem

nepřišlo málo.

Pro současnou historiografii tím však vyvstal problém,
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do jaké míry a ve kterých směrech ovlivnili tito cizinci 

sociálně-ekonomický a kulturní rozvoj kolonizovaného území, 

problém, jehož vyřešení by vědecky přehodnotilo závěry his-

toriků 1. poloviny našeho století. Archeologii, jako histo- 

rické disciplině, se tak vyskytla příležitost zkoumat daný 

problém na základě jí vlastních a pro ni specifických pra- 

menů - hmotných svědectví života 12. a 13. století, neboť 

právě hmotná kultura je oblast, kde se bezprostřední projev 

nových obyvatel dá očekávat. Vskutku také ve 13. století

se zde objevují některé prvky domácí tradici cizí, interpre-

tované jako přínos nově přicházejícího německého etnika zá-

padoslovanskému prostředí.

Většina praměnů ke studiu hmotné kultury středověku je

získána archeologickou metodou, což se odráží ve faktu, že

věda má к dispozici pouze výběr z vytvořených hodnot, výběr

podmíněný možností uchování a frekvencí výskytu. Bereme-li

v potaz předměty denní potřeby a pomineme-li ostatní katego-

rie hmotné kultury, zjistíme, že pramennou základnu к jejich

studiu tvoří z drtivé většiny keramika, na raněstredověkých

lokalitách nejběžnějši a masově se vyskytující druh nálezu

a na nemálo nalezištích i druh jediný1. Protože keramika je

zároveň i chronologicky citlivý prvek, je proto samozřejmé,

že právě к ní se z hlediska daného problému obrací v posled-

ní době pozornost některých badatelů.

Odpovědět na otázku - zda a jak se projevuje existence

cizích kolonistů v keramickém materiálu kolonizovaného území

střední Evropy - se pokouší předkládaná práce. Má nedostatky

způsobené různými důvody, mj. i nevyužití prací, s tématem 

ouvisejících byť jen okrajově, pro malou jazykovou svižnost
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v kombinaci se snadnou časovou tísní (Regten-Altena 1969,

Hurst 1969)• Přes vyvinutou snahu mi zůstaly po colou dobu

nedostupné některé práce deponované v Universitní knihovně

a knihovně Archeologického ústavu (např. Borгеmаns-Lаssance

1956, Borremans 1966, Herrnbrodt 1958, Beninger 1964, aj.)

Za to, že nedostatků není více, vděčím především všem

pracovníkům oddělení středověké archeologie Archeologického

ústavu ČSAV pracoviště Praha, kteří mí ochotně a nezištně

vyšli vstříc a umožnili mi studovat nálezové správy svých

výzkumů a stejně jako pracovníci prehistorického ústavu na

Filosofické fakultě UK mi pomohli mnoha cennými radami.

Rovněž bych na tomto místě ráda poděkovala zaměstnancům

knihovny Archeologického ústavu v Praze za jejich ochotu a

obětavost.
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II. Stav literatury a pramenů

Nejdříve a současně v nejširším záběru зе otázka

"kolonizačních prvků" - tj. cizích elementů projevujících

sе na raněstředověké keramice, které v souladu s historickou

situací mohou být spojovány o pronikáním kolonistů – objevu-

je v české odborné literatuře. Asi od 50. let poukazují něk-

teří čeští badatelé (viz níže) na skutečnost, že vedle ne-

přeberného množství keramiky 13. století, nepochybně navazu-

jící na výrobu mladohradištní, sе objevují i střepy, které

se od těchto tradic nápadně liší. Protože habitus nejnápad-

nčjších z nich - světlý materiál, červené malování, poleva,

stejně tak jako jejich tvary - se stal charakteristickým

pro keramickou produkci vrcholného středověku, byly tak také

datovány (např. Reichertová 1956, 178) Nádoby absolutně da-

tované v nich nalezenými mincemi se nevymykaly tehdejšímu

názoru o vývoji keramiky2. Zpracování nových výzkumů

(Reichertová 1956, Knor 1957, Richter-Smetánka 1958) však

poukázalo na neudržitelnost tehdejšího chronologického sché-

matu a korigovalo jej na základě opakovaného společného výs- 

kytu citovaných typů keramických výrobků s nálezy 2. polovi- 

ny 13. století. Stav výzkumu nedovolil tehdy toto datování 

více upřesnit. Mezníkem ve studiu problematiky se stal výz- 

kum na lokalitě Hradišťko-Sekanka, okr. Praha-východ (na- 

posled a nejpodrobněji Richter 1968), interpretované jako

klášterní řemeslnická osada blížící se městskému charakteru. 

Její zánik je spojován s událostmi v roce 1278, kdy Branibo- 

ři dobyli ostrovský klášter, nad nímž je na ostrohu osada

situována, a vypálili mnoho joho vesnic. Datem ante quem 

dobře datovaný keramický inventář s velkým množstvím nádob 

se sledovanými prvky, získaný výzkumem, představuje v dosa-
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vadním nálezovém fondu základní pramen ко studiu problému 

nejen pro české poměry.

Zajisté mnoho nového přinesou probíhající výzkumy ve

středověkých jádrech významných českých měst - Mostu a 

Hradce Králové, Jejich zpracování a vyhodnocení bude však

dlouhodobou záležitostí. Bohaté soubory sledovaných elemen- 

tů známe i z jiných českých lokalit, konkrétně z hrádku 

Bradlo u Hostiného a hradů Krašov a Tetín v severním Pod- 

brdsku, jsou však datované do velmi širokého časového inter-

valu, který značně snižuje jejich vypovídací hodnotu3.

Výzkumy, které umožnily sledovat danou problematiku 

i na území Moravy, probíhaly až v 60tých letech, a proto 

také jejich výsledky byly zveřejněny až v nedávné době. Je

především zásluhou V. Goše (1974, 1977), že máme představu 

o kolonizačnín horizontu v keramické produkci severní Mora-

vy4, který autor bezprostředně spojuje se západní Evropou. 

Jeho myšlenka, že všechny nádoby lišící se materiálem a tva- 

rem od mladohradištních, jsou importy přímo ze zemí západní

Evropy, kterou sice autor takto nikdo neformuloval, ale pod- 

le níž třídí svůj materiál, se podstatně liší od současných

představ českých badatelů, ačkoliv ti proti ní mohou zatím

urgumentovat pouze nálezy ze Sekanky, kde je již možno na

základě značek na dně usuzovat na domácí výrobu (Richter 

1968, 464).

I badatelé jihomoravští již narazili na problematiku

kolonizačního procesů. Základní práce к tématu však dosud 

jsou ve stadiu prací diplomových, nepublikované, ačkoliv 

v nich poprvé uvedené keramické soubory, často používané 

jako argumenty, téměř výlučně získávané povrchovým sběrem, 

si přímo vynucují možnost sledovat kritický postup autora

- 8 -



(Měřínský 1971, Bláha 1968). Těžkosti badatelů z jižní 

Moravy nejsou jen v otázkách domácího materiálu, jejich 

situace je značné ztišena i stavem vědomostí ve výchozí 

zemi kolonizační činnosti na jižní Moravě, v Rakousku, 

neboť mimo nálezy z Gaiselbergu nemají žádnou možnost kon-

frontace, kterou nemohou nalézt ani v Čechách nebo na se- 

verní Moravě oblastech kolonizovaných odjinud.

Neznalost kolonizační keramiky na Slovensku je podmí- 

něna nepatrným počtem výzkumů, kterým se podařilo zachytit 

a oddělit tento časový horizont. Do literatury je uveden 

jen jediný, zaniklá obec Zalužany na katastru nynějších 

Nemešian (Polla 1962), z jejíhož keramického inventáře 

autor vydělil na základě stratigrafického uložení, s přih-

lédnutím na charakter keramiky, soubor, vročený do doby

kolonizování kraje Ondřejem II. ve 2. čtvrtině 13. století.

Zatím zcela stranou zůstává sledovaný problém v polské

literatuře, výrazně zaměřené na podrobné studium doby před-

kolonizační. V letech 1946-47 sе prof. Kostrzewski jako

reprezentant polské archeologie vypořádal s prací Н.А.Кnorrа

(1937), v níž popřel německý charakter nálezů uch a pokli- 

ček 11, století. Otázka nové keramiky ve 13. století zůsta- 

la dlouho netknuta, včetně tzv. siwaků, v předválečné době 

běžně pokládaných za projev německých kolonistů. Přínosem 

ve sledované problematice jsou až publikace vroclavských

výzkumů, stratigraficky poměrně dobře datovaných, jimiž se

podařilo zachytit určité změny v keramice 2. poloviny 13.

 století, zatím publikované jen v nejobecnějších rysech.

Nejednotným a složitým vývojem prošla ve středověku 

oblast dnešního státního útvaru NDR, jenž se odrazil i v
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podobě keramické produkce, v níž зе vydělují dvě kvalitativ- 

ě diametrálně odlišné skupiny, vylučující se i geograficky.

Severnější z nich je oblast "kugeltopfů", tj. nádob s kulovi-

tým dnem, které jsou přínosem německé expanze z Dolního Sas- 

ka a Severního Frízska. Linie Gotha-Erfurt-Weimar-Jena-Riesa- 

-Senftenberg-Guben (Stoll-Timpel, b.d. a, Ma3-8 odstavec 5) je v

současné době pokládána za jižní hranici jejich rozšíření, 

která je odděluje od skupiny jižnější, charakterizované nádo-

bami s plochými dny, plně se shodujícími s typem keramiky v

jihozápadním, jižním, jihovýchodním a východním sousedství 

území Durynska a Saska. Zatímco na severu jsou kolonisté spo-

jováni s nástupem nového tvaru, způsob, jakým se projevuje je-

jich pronikání ze západu v jižnější skupině, není ještě ujas-

něn. Také zatím není jasné, jakou roli hráli při šíření kera- 

miky z modrošedého - tzv. blaugrau-materiálu. V náplni již-

nější skupiny se objevují některé nádoby, lišící se materiá- 

lem i tvarem od domácí produkce, které jsou podle východoně-

meckých badatelů dokladem činnosti kolonistů, jako např. Sku-

pina černé keramiky "okolo 1100" z Lipska, podobná skupina 

z Drážďan z 13. stol., soubor čtyř nádob z lokality Markran-

städt. Za importy jsou pokládány malé nádobky ze světlého ma-

teriálu, které nazývám miniaturními. Dosavadní výsledky však 

pro svou torzovitost dosud neposkytly možnost к souhrnné práci.

Bereme-li jako část střední Evropy i jižní prostor NSR,

dostáváme se již do oblasti, která byla mateřskou zemí kolo-

nistů. Proto také jedním z předpokladů úspěšného řešení pro- 

blematiky kolonizační keramiky je i znalost zdejšího materiá-

lu. Lépe je to možné v případě keramické produkce jihozápad-

ního Německa, zpracovávané U. Lobbedeyem, který výsledky svého 

bádání souhrnně publikoval v roce 1968 v monografii, v níž je
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zřejmá pro archeologa poněkud nezvyklá a místy problematická

hunsthistorická metoda. Oblast Bavorska zůstává pro nedosta— 

tek publikovaného materiálu úplně nedostupnou; jen o nčco má- 

lo lepší jsou znalosti o keramice rakouské, representované

pracemi E. Beningera (1958, 1964) a S. Felgenhauer-Schmied- 

tové (hlavně 1969).

Ačkoliv z písemných pramenů je známo, že kolonisté 

z Německa přicházeli i do Maďarska, zatím v keramické pro- 

dukci 13. století nebyli zachyceni. Materiálová základna je 

však dosud velmi úzká a zpravidla je vázána na nejistě dato-

vatelné výzkumy na Budínskén hradě5.

Jak je z výše uvedeného stručného nástinu patrno, úroveň

znalostí o vývoji keramické produkce 13. století zdaleka ne- 

ní uspokojivá, především v pásu Bavorsko - Rakousko – Maďarsko,

a částečně i na Slovensku a v Polsku.
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III. Vymezeni kolonizačních prvků.

Pojmy kolonizačni keramika, kolonizačni prvky, obsahu-

jící ve svém významu soubor vymezený příslušností к historic-

kému procesu kolonizace, jsou zatím užívány výlučně českými 

a moravskými badateli. Jak jsem již poukázala v pasáži o sta-

vu literatury, v žádné jiné středoevropské zemi nebyla kera-

mika z teto pozice zkoumána. Je sice pravda, že někteří za-

hraniční autoři jsou si v ojedinělých případech vědomi pro-

jevu cizích tradic na určitých výrobcích, ale celkový pohled, 

tak jak jej v Cechách naposled přednesl A. Hejna (1975) zatím

chybí.

Proto také představa souboru kolonizačních elementů 

v hrnčířské produkci, jak byla dosud pro české prostředí čes-

kými badateli vypracována, mi sloužila jako východisko ve 

snaze zjistit, zda existuje na kolonizovaném území střední

Evropy keramický horizont interpretovátelný jako pozůstatek

německé kolonizace a do jaké míry je jednotný.

Soubor kolonizačních prvků, tak jak byl vymezen M.Rich-

trem, Z. Smetánkou a A. Hejnou, zahrnuje v sobě změny na ke-

ramice z hlediska technologie, tvarů i výzdoby. Konkrétně 

mají autoři na zřeteli tyto: světlý materiál, redukční výpal,

slinutějsi střep, vytáčení - džbán, konvice, poklička, pohár,

korbel, pánev (někdy označovaná za trojnožku), miniaturní

nádobky - červené malování, poleva, radélko. К takto vyme-

zenému užšímu okruhu kolonizačních prvků sе připojují ještě

další, v rámci dosavadních názorů více méně diskusní, jako

kahánek, zvonovité misky a čtyřlaločný okraj.

Z předvedené plejády jsou za jednoznačně kolonizačni

pokládány ty, které jsou ve vyvinutém typu aplikovány na
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nádobách ze světlého materiálu. Poněkud odlišný názor mají 

V. Nekuda a K. Reichertová ve své monografii (1968, 116), 

kde popřeli vliv kolonizace na technologickou stránku kera-

mické výroby, stojně jako na vypalovací techniku. V případě, 

že při svém konstatování neměli na mýsli keramiku ze svétlého

materiálu, lze o tímto názorom jen těžko polemizovat. Kde 

podle autorské dvojice kolonizace působila, byla změna vý-

robních vztahů, když došlo к tzv. druhé dělbě práce. Na základě

mimořádně vyspělé mladohradištní keramiky středních Čech, ur-

čitě vyráběné specializovanými hrnčíři, s jejich názorem ne-

souhlasím.

Kolonizační horizont, jak jej pro severní Moravu vymezil 

V. Goš, je charakterizován vysokým počtem "přímých importů" -

nádob cizích tvarů a z odlišného materiálu, kterých je v ob-

jektu IX v Rýmařově na Bezručově ulici 39,7%, a napodobenin, 

tj. nádob vyrobených z místních surovin a napodobujících cizí

tvary (hrnec, džbán, poklička), popř. výzdobnou techniku

(radélko), jichž je však značně méně - jen 2,8% (Goš, Karel,

Novák 1974, 118). Jak jsem se již zmínila výše, analýza ke-

ramiky z osady Sekanka prokázala, že část této kolonizační

keramiky ze světlého materiálu byla určitě vyráběna v Čechách. 

To, že někteří badatelé v případě nálezů ze Sekanky zůstávají 

u předpokladu importu z oblastí mimo území Čech (Budinská 

1976, 6), je způsobeno přebíráním starších názorů, novým 

bádáním již přehodnocených.

- 13 -



- 14 -

IV. Územní rozšířeni a tradice jednotlivých prvků

1. Prvky technologické

1.1 Světlý materiál

Pod tímto pojmem označují čeští badatelé nový druh ke-

ramické hlíny, který po vypálení získává barvu v kombinaci 

žluté a bílé. Je totožný a materiálem, na němž bývá apliko-

vána výzdoba červené malovanými ornamenty. Ostřený je ma-

kroskopicky, pouze u miniatur se používá hlína plavená. 

Povrch bývá potažen vrstvičkou engoby.

Složení hrnčířské hlíny, z níž byla tato keramika vy-

ráběna, je stále předmětem studia, jak u nás, tak i v Ně-

mecku, kde se bádání orientuje především na minerologický 

rozbor výbrusů za účelem zjištění provenience podle ostřiva.

Protože na Slovensku konstatuje J. Hošša skutečnost, že 

oblast koncentrace dosud známých nálezů bílé keramiky, byť

mladšího data, se zhruba kryje s výskytem bílých jílů, je-

jichž ložiska se kumuluji v Ipeľské nížině v okrese Lučenec, 

je vysoce pravděpodobný předpoklad, že primární roli v otáz-

ce barvy výrobku hraje složení suroviny, konkrétně přítom-

nost kysličníků železa, manganu a titanu.

U těchto výrobků se běžně počítá s oxydačním způsobem

vypálení, jemuž však poněkud odporuje fakt, že se na světlé

keramice neobjevuje zásah přímého plamene, před nímž vsádka

chráněna nebyla, jak víme na základě konstrukce pecí z ob-

lasti Porýní. Proto byla vyslovona hypotéza označující žlu-

tavou keramiku za výsledek redukčního vypalovacího procesu

(viz Richter 1968, 190).



Technologickým postupem při vytváření nádob se kera-

mika normálních rozměru neliší od běžné produkce, pro níž

je typická slepování z pásku. Dokonalé opracování povrchu

těchto nádob, vesměs s plynulou profilací, a slabá síla

střepu (okolo 3mm) předpokládají velmi dokonalé obtáčení

na rychleji rotujícím kruhu při obtačení sе zpravidla

používalo písčité podsýpky. V případě, že hlína nasedala

na desku kruhu bezprostředně, byla nádoba odříznuta stru-

nou, popřípadě nožem.

Tvarový inventář skupiny světlé keramiky, tak jak

jej známe ze Sekanky, je velmi rozmanitý a v žádném přípa-

dě jej nelze spojovat s výlučně stolní funkcí, jak je čas-

to předpokládáno. Mimo čerpání a uchovávání vody, tuto

její funkci lze interpretovat z množství nálezů ve studni,

sloužila i jako keramika kuchyňská, což dokazuje její výs-

kyt u ohniště v objektu č. 17 a druhotné ožehnuti několika

dalších nádob (Richter 1968, 237). Na této lokalitě nebyla

světlá keramika ani luxusním, ani výjimečným zbožím. Je

však otázkou, do jaké míry je tato osada typická pro zdejší

poměry a zda může stačit к popření myšlenky o závislosti

jejího výskytu na sociální úrovni lokality, jak ji zastá-

vají např. Nekuda-Reicherová (1968, 117), Mechelk (1975,

285) aj.

Během zpracovávání materiálu jsem narážela na spleť

keramiky bílé, žluté, šedobílé, bělavě a žlutobílé, a pro-

to, jestliže není výslovně uvedena podoba s materiálem po-

rýnským, sloužila mi jako kritérium při vydělování a sle-

dování tohoto bezpoohybně kolonizačního materiálu přítom-

nost výzdoby červeným malováním.

Ačkoliv na území dnešní NSR byla výroba světlé kera-
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miky hluboce zakořeněna jak na jihozápadě-merovejské

donzdorfské a strassburské zboží, vzácně napodobeniny

pingsdorfských nádob, tak i v oblasti Porýní a holandské-

ho Südlimburgu, na přelomu 12. a 13. století se mapa vý-

roby světlé keramiky výrazně mění následkem úplné přeměny

technologie v porýnských a limburských dílnách, které za-

čaly vyrábět tmavé šedohnědé zboží pokryté povlakem zva-

ným Eisenengobe. Ve 13. století se světlý materiál vys-

kytuje v Anglii a Francii, v jihozápadním Německu jen

zřídka a to převážně na miniaturních tvarech, a v sever-

ním Německu okolo Duingen, kde opakuje domácí běžný tvar

kulovitého dna. Pak následuje naprostá proluka na území

Bavorska a Rakouska, s výjimkou jediné miniatury, které

je snad podmíněna i stavem publikace nálezů. V Durynsku

a v jeho severním a severovýchodním sousedství se ojedi-

nělý výskyt světlých střepů interpretuje jako výsledek

obchodních kontaktů (= importy), ve starší době přímo s Po-

rýním. Nálezy ze 13. století, tj. z doby, kdy světlá kera-

mika již v Porýní vyráběna nebyla, jsou označované jako

pingsdorfu podobné. Větší počet jich byl zachycen jen na

jediné lokalitě - v durynském Rottleberode, kde na zákla-

dě keramiky datovaný soubor 29ti modrošedých a 40ti běž-

ných je doplněn 12ti pingsdorfu podobnými střepy (Timpel

1974, 277). Ještě výjimečnější je výskyt světlé keramiky

v Sasku a Lužici. Výraznou je skupina tzv. bílošedé kera-

miky, vymezená P. Grimmem (1959, 92) ve středním Německu,

vycházející ze slovanských tradic, ale pod jistým německým

ovlivněním, které se projevuje v barvě keramiky - bíložlu-

tá, bělavá, světléšedá, červenavě bílá, vyvěrajícím

"spíše z Porýní než z Dolního Saska" (Grimm 1959, 91-92).
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Na základě doprovodné keramiky je tato skupina datována

do 12. století. Protože její tvarový inventář nebyl zve-

řejněn, nelze jej srovnat a jinými skupinami kolonizační

keramiky.

Bereme-li jako světlý každý keramický fragment barvy

v odstínu bílé či žluté, a tedy nejen keramiku tvarově,

technologicky i výzdobou směřující k západním vzorům,

zjistíme, že na pracovním území není zcela bez tradic.

Nejnápadnější skupina je na Malopolsku, přesněji na

horní Visle, tzv. podkrakovská skupina. Pro ni charakteris-

tický materiál je v terminologii Źakiho (1974, 196) ozna-

čen jako materiál A. Objevuje se v 7. a 8. století, vrcholí

v 9. a zaniká na konci 10. století. Protože obsahuje 30-60%

vápna, jsou jeho barvy ve škále od růžové po popelovitou.

Z oblasti krakovskě nebo kielsko-sandoměřskě pravděpodobně

pocházejí podle Kaźmierczyka (1970, 290) i sporné fragmen-

ty s příměsí vápna, nalezené ve vroclavských vrstvách 12.

století. Územně na podkrakovský "materiál A" navazuje po-

četně slaběji zastoupená skupina "bílé" keramiky v červeňs-

kých městech, publikovaná z Czermna a Gródka Nadbuznego, a

na sandoměřsku, která je bělejší než podkrakovská pravděpo-

dobně následkem používání kaolinových hlin (Gąssowski 1969,

468; Abramowicz 1959, 185, 153, 158; Rauhutowa 1976, 154).

Nejhojněni vystupuje ve 12. a 13. století. Z bílého materiá-

lu je vyrobena i část keramického inventáře ze starého ma-

zovského centra - Czerska, kde stejně jako v červeňském

Czermnu je konstatována její odlišnost oproti domácí pro-

dukci i po stránce tvarové a výzdobné. Badatelka Rauhutowa

(1976, 153) vylučuje možnost domácí výroby, někteří autoři

jsou přesvědčeni o přímo ruské provenienci této bílé kera-
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miky (viz Rauhutowa 1976, 154). Tvarový inventář všech

polských skupin je omezen výlučně na hrnce, zpravidla

středních rozměrů.

Osamocenou a zatím problematickou enklávu tvoří nále-

zy ze střední a severní části Maďarska, kde se ve 12. sto-

letí mají objevovat první žlutobílé nádoby s malovanými

pruhy (Parádi 1963, 250), které však zůstávají během 12.

století nečetné, zatímco žlutobílý materiál není výjimkou.

Mincemi jsou datovány 3 takové nádoby - láhev z naleziště

Nagytarcza, hrnec z lokality Hajdúszaboszló - Aranyszeg a

hrnec ojedinělého tvaru z Rimoce, všechny datované do doby

okolo 1240 (Parádi 1963, 250). Od nálezů západoevropských

se však tato keramika výrazně liší po tvarové stránce -

nápadný je vysoký počet lahví a šálků, prokázaný i výzku-

mem na Budínském hradu, kde světlá keramika tvořila těžiš-

tě souboru hrnčířského zboží. Charakteristická je výzdoba

rytou šroubovicí. Tyto nádoby se dostávaly ve 13. století

i na jižní Slovensko. Jak zdůrazňuje J. Hoššo, který se

jejich výskytem na Slovensku podrobně zabýval, plnily fun-

kci obalu nebo daru, import vylučuje (1971, 61). Nejdříve

v 14. století se bílá keramika začíná vyrábět i na Slovens-

ku, v okresech Lučenec, Levice, Rimavská Sobota (Hoššo 1971). 

Zatím chybí přiměřená pramenná základna, která by dovolila 

zjistit míru závislosti této maďarské enklávy na "francouzsko-

porýnsko-anglickém oblouku" nebo na společných

třadicích.

Vynecháme-li specifickou maďarskou oblast, zjistíme

hrnce písčité barvy, připravené k vypálení v peci v Bra-

tislavě na Primaciálnom náměstí (Piffl 1965) a několik
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nálezů na Moravě. Vedle velkomoravské "antické" keramiky

jo to např. větší fragment hrnce s okrajem pokročilejší

fáze 10. století ze souboru z Olomouce, Biskupského ná-

městí č, 1, vyrobený z "vyluhovaného bělavého písčitého

materiálu" (Novotný 1964, 394, 400, obr. 5/3). Jemu po-

dobná se mi jeví i nádoba z hrobu 17/73 z pohřebiště v Lum-

beho zahradě na severní straně pražského hradu. Z. Smetánka

nevylučuje, že se tento obtáčený, makroskopicky ostřený,

rytou šroubovicí zdobený hrnec s kalichovitou profilací

okraje, jehož barva je zatím v rámci mladohradičtního ob-

dobí zcela výjimečná, váže alespoň nepřímo na technologic-

kou tradici Velké Moravy (Smetánka-Hrdlička-Blajerová 1974,

396, obr, 11). Nápadný je vysoký počet keramiky světlých

tónů, který byl zachycen v Čechách na Rakovnicku, Na obou

stěžejních výzkumech (Tetín, Krašov) je tato keramika barvy

bělavé, béžové, hnědobéžové a světlebéžové zcela běžná a

jsou z ní vyráběny nádoby různých tvarů. V autorově kódu

(Durdík I974, 197) se však na základě jím uvedených údajů

nedá oddělit od nádob červeně malovaných, které podle au-

torova chronologického schématu nastupují až ke konci 13,

století (Durdík 1974, 207). Tato skupina, která by měla

na Rakovnicku existovat po celé 13. století, je vysunutá

nejzápadněji ze všech těchto skupin, s kolonizací pravdě-

podobně nesouvisejících.

dají právem očekávat nálezy keramiky ze světlého materiálu

starší než 2. polovina 13. století. Aby však tyto nálezy

mohly být využity i k takovým studiím, jako je třeba sledo-

vání etnicity obyvatel, je zapotřebí k popisu nálezů

zvolit nějaký objektivní kód, který by alespoň částečně

nahradil autentický materiál. Jinak archeologie ztroskotá
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na směsi bílých, Žlutých a béžových barev a ztratí možnost

ověřovat názory jednotlivých badatelů, neboť problémy vzta-

hů technologií jsou nejméně vděčné právě také pro nedosta-

tek autopsií získaných znalostí.

1.2 Redukční výpal

Rozpoznání redukčního způsobu vypalování a přisouzení

určitých výrobků této technologii je velmi subjektivní a

je více než kterýkoli obor keramické produkce náročný na

šíři zkušenosti badatele. U českých autorů bývají základ-

ními kritérii značná tvrdost a tmavošedá barva, někdy s

ocelovým nádechem.

Redukční výpal se předpokládá u německého "modrošedé-

ho" (blaugrau) zboží, které zhruba od přelomu 12. a 13.

století rychle proniká na území celé dnešní NDR ze západ-

ního sousedství. Je typické pro oblast středního a dolního

Porýní 12. - 15. století, zatímco pro horní Porýní je cha-

rakteristické zboží šedé redukčně pálené (Lobbedey 1968, 88).

Barva přesně odpovídající názvu - modrošedá však není příliš

častá, větší část tohoto zboží je šedé barvy (Grimm 1959,

84, pozn. 72). Ze slov citovaného badatele by se dalo sou-

dit, že jedním ze znaků modrošedého zboží je jeho odlišnost

od staršího červenohnědého, černého a šedého materiálu ku-

lovitých hrnců a bělošedého, žlutavěbílého a červenavěšedé-

ho zabarvení keramiky ve "francko-pozdněslovanské oblasti"

(Grimm 1959, 84, pozn. 72). Také Mechelk (1970, 66 ). Kons-

tatuje při rozboru keramiky z Drážďan, že velmi málo nádob

má barvu modrošedou.

V Cechách se ve 13, století nachází modrošedé zboží

zřídka, publikovány jsou jen ze Sekanky (Richter 1968, 200) dva
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fragmenty, z nich jeden s prokazatelnými stopami lepeni,

a z Krašova, souvrství 8-9. Podle ústního sdělení T. Dur-

díka, za které děkuji, je až tato nádoba v rámci keramiky

z krasovské cisterny záměrně redukčně pálena, na rozdíl od

střepů z vrstev 1,2-5,6, které by měly být redukčně vypá-

leny náhodou. Fragment poklice s "tenkým šedomodrým stře-

pem" publikovaný A. Hejnou z Bradla u Hostinného (1974,

388) uzavírá tento malý soubor.

Ve Vroclavi se vyskytuje zboží ocelově šedé, které na

Starém Městě nastupuje ve vrstvě G (ante 1276) a tvoří

0,5% keramické náplně vrstvy (Kázmierczyk 1970, 432).

Otázkou stále otevřenou zůstává technologie české

pozdněhradištni keramiky, místy převážně charakterizovanou

tvrdým střepem šedé barvy. Jedna ze dvou eventualit jeho

vzniku nevylučuje nedokonalou formu redukčního vypálení

(Smetánka 1973, 418). I. Pavlů poukázala v souvislosti se

zduřelým okrajem (typ III), který se váže na daný šedý ma-

teriál, na možnost určitého vztahu ke kolonizaci (Pavlů

1971, 81). Na základě dosavadních znalostí nelze tuto mož-

nost řešit, ačkoliv není nepravděpodobná. Neodporovala by

jí ani skutečnost, že výzkumy v Praze prokázaly podstatně

vyšší stáří okraje typu III než horizontu charakterizované-

ho keramickou náplní osady Sekanka (za ústní sdělení

L. Hrdličkovi děkuji).

Vztahy mezi modrošedým, hornorýnským šedým, vroclavs-

kým ocelově sedým, českým tmavým i šedým materiálem bude

možno řešit až na základě důkladného seznámení s materiálem.

Otázkou je také charakter "bělavé šedé" skupiny 12. století

na dolní Sále a Muldě (Grim 1959, 91-92), o níž jsem se
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zmínila v pasáži o světlém materiálu, i české skupiny tech-

nologicky velmi vyspělé keramiky s kalichovitou profilací

okraje.

1.3 Slinutější střep - "protokamenina"

Slinutější střep je výsledkem technologického postupu,

s nimž se ve středoevropských nálezech setkáváme více než

ojediněle. Jsou mi známy jen dva případy, oba pocházejí z

českého území. Fragment výdutě zdobený vývalkovitou šrou-

bovicí z Bratronic (výzkum Z. Smetánky, nepubl.), a zlomek

pohárku z konce 13. století, nejpozději z počátku století

14, z Prahy 1, Petrské ulice (Spačková-Velímský 1975, 88),

označený jako kamenina. Další dva zlomky z téhož naleziště

jsou datovány do počátku 14. století, v jehož průběhu se

již nálezy tohoto druhu stávají početnější. Vzácnost,a výs-

kyt výlučně v prostředí vysoké společenské úrovně se zdají

dokazovat, že kamenina byla po celý středověk importem ze

západoevropského prostředí.

Pravá kamenina se v západní Evropě objevuje až okolo

poloviny 14. století, jak prokazuje nález miniaturní nádobky

s mincemi z Reihen v jihozápadním Němečku (Lobbedey I968,

61), uložený do země v letech l340 - 1350, i nejstarší výs-

kyt kameniny v Südlimburgu na konci periody IV., tj. až

krátce před rokem 135O (Bruijn 1962-63, 404). Na základě do-

savadních znalostí se zdá být pravdivá myšlenka, že alespoň

v některých dílnách nahradila zboží "steinzeugartig hart-

gebrannte". S poklady mincí je v jihozápadním Německu toto

zboží zachyceno na lokalitách Röttingen a Durmersheim,

první pohárek z let 1240-50, druhý z let 1260-70.
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V porýnských a südlimburských dílnách se vyrábí již od

přelomu 12. a 13. století. Zvyšování technologické úrovně

keramiky vedlo k odstranění propustnosti, kterého bylo do-

saženo, jakmile teplota při vypalování dosáhla 1200°C. Tak-

to vypálený střep slinul natolik, že přijímání vody, vyjádře

no ve váhových procentech, kleslo z 25 na 1 (Bruijn 1962-

63, 428). Současně se slinutím střepu se mění jeho barva

na světle - až hnědošedou. Červené malování, zpočátku na

tyto výrobky také aplikované, však při teplotě 1200°C zís-

kalo fialově černou barvu a změnilo se na téměř sklovitou

nehezkou substanci (Bruijn 1962-63, 437). Proto záhy mizí

a je nahrazeno výzdobou radélkem a železitým tmavohnědým

povlakem, kryjícím celý povrch nádoby (=Eisenengobe) z ně-

hož se podle představ Bruijna vyvinula vrcholně středověká

poleva (Bruijn 1962-63, 415-418). Lobbedey předpokládá vý-

voj ústící až ve výrobu zboží "steinzeugartig" i v jihozá-

padním Německu, zatím však má velmi málo dokladů (Lobbedey

1968, 60). Ze sledovaného materiálu byly nejčastěji vyrábě-

ny poháry a džbány s válcovitým hrdlem (Lobbedey 1968,60).

V souvislosti s výskytem kameniny a "protokameniny"

v českých nálezech pokládám za nutné upozornit na několik

střepů z osady Sekanka, ze světlého materiálu, přecházejících

k nafialovělému odstínu, s jádrem silně slinutým a šedě fia-

lově zbarveným, které M. Richter (1968, 198) interpretuje

jako možné defektní přepálené výrobky. Právě vysoká teplota

byla v limburských dílnách prostředkem, kterým bylo dosaže-

no kvalitativně výrazné technologické změny. Je však velmi

pravděpodobné, že nálezy ze Sekanky jsou spíše výsledkem

náhody.

Jak dokazuje analýza vlivu vypalovací teploty na světlý

materiál, je dokázáno, že zvýšení technologické úrovně dílen
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vyrábějících žlutě zbarvené zboží, má za následek produk-

ci nádob, jejichž materiál po vypálení se svými technolo-

gickými parametry i vzhledovými vlastnostmi úplně liší

od těch, které byly ze stejného materiálu vypalovány za

nižších teplot. Je proto zákonité, že centra výroby kame-

nině podobného zboží i pravé kameniny leží v těsné blíz-

kosti dílen, vyrábějících pingsdorfské a pingsdorfu podob-

ná zboží, jako např. Duingen, Siegburg.

1.4 Vytáčení

Stopy po tomto způsobu vytváření nádob jsou za sou-

časného stavu bádání značně diskusní. Zpravidla vývalkovi-

tá šroubovice, vnitřní rotační žlábky a odřezávání dna

strunou, doprovázeno pravidelnou tenkostěnností, bývají

rovněž považovány za doklad vytáčení, jehož předpokladem

je používání těžkého nožního hrnčířského kruhu, neboť jak

vyplývá z etnografického průzkumu, ani lehký nožní kruh asi 

neumožňoval více, než dokonalejší a rychlejší lepení a obtáčení 

(viz Richter 1968, 192). Vyvstává tak otázka,

zda jsme schopni vytočené výrobky od dokonale obtočených

rozeznat.

Vývalkovitá šroubovice, jak poukazují výsledky roz-

boru nádob z velké části zachovaných, není projevem tech-

nického postupu, nýbrž výzdobného záměru. Že byla zhotove-

na rydlem dokazuje fakt, že někdy plynule přechází v žláb-

ky s ostrými hranami (Richter 1968, 170), Ostatně vývoj ry-

té intervalové šroubovice spěl ke zmenšování intervalů,

hloubky i výzdobné plochy a ústil v pásu umístěném na pod-

hrdlí, tvořeném hustými širokými rýhami. Tento typ výzdoby,

prezentovaný I. Pavlů jako výzdoba typu 5D (I971), se v
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některých případech svým estetickým účinkem od vývalkovité

šroubovice nijak neliši. Jak poukazuje Kaźmierczyk (I970,

279), snad je příčinou upuštění od tradičních, hluboko ry-

tých výzdobných prvků nápadné zeslabování střepu, patrné

od 13. století.

Datované nálezy vývalkovité šroubovice z Čech pochá-

zejí ze Sekanky a z vrstev nad terénem k hradbě ve Vojano-

vých sadech v Praze (Hrdlička, nepubl.). Charakter ostatnich 

souborů z časového zařazení do 2. poloviny 13. stole-

tí nevybočuje. Rovněž tak na Starém Městě slezské Vroclavi

je používání "mělkých žlábků, někdy zvaných gotických"

prokázáno až po polovině 13. století (Kaźmierczyk 1970, 279),

stejně jako na Ostrově Tumskim ve Vroclavi, kde se fragmen-

ty tenkostěnných nádob objevují až ve vrstvě B z pokročilé

2. poloviny 13. století (Kaźmierczyk-Kramarek-Lasota I975,

214). V Durynsku a Sasku se vývalkovitá šroubovice vysky-

tuje již na modrošedých konvicích a džbánech z lokality

Leipen, na základě doprovodné keramiky datovaných do 1. po-

loviny 13. století (Bauman-Kratzsoh 1972, 88) a na zvláštní

skupině tvarově i technologicky cizí keramiky z Drážďan-

-hrncích typu 2 ze šedého, ojediněle modrošedého materiálu,

hlásících se také před polovinu 13. století (Mechelk 1970,

74). Jak poukazuji soubory nádob s poklady mincí, stává se

tato výzdobná technika v jihozápadním Německu běžnou od

40.-50. let 13. století, ačkoliv ojediněle se vyskytla i

dříve. Ve východním prostoru střední Evropy pochází nej-

starší fragment takto zdobený z hradištního souboru ze

Šarišských Sokolovců, neboť keramickým materiálem, ani jeho

barvou se od hradištní keramiky nijak neliší (Béreš 1974,

119).
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Zůstává však nálezem osamoceným, po němž následuje až lá-

hev z maďaraké lokality Berettyóújfallu datovaná pokladem

mincí do doby okolo 1240 (Parádi 1963, 250).

Z provedené analýzy je zřejmé, že motiv vývalkovité

šroubovice, ojediněle se vyskytující před 13. stoletím,

se stává běžným až od poloviny 13. století a je spojen s

technologicky vyspělejší keramikou, ať je modrošedá, žlu-

tobílá, či vyvěrající z domácích tradic. Nedostatkem při

sledování vztahu mezi tímto výzdobným motivem a jakosti

materiálu je v tomto směru zcela nepostačující stav pub-

likace materiálu.

Pozůstatky vytáčení jsou se vši pravděpodobností ro-

tační žlábky na vnitřní stěně, ale protože k němu docháze- 

lo jen v horních partiích z dlouhých pásků lepené nádoby,

nejedná se o výrobek vytáčený, jímž se rozumí nádoba vyto-

čená z jednoho kusu keramické hmoty (Richter 1968, 186).

Také odřezávání strunou díky analýze provedené M.

Richtrem (1968, 187) ztratilo funkci bezpečné a jednoznač-

né stopy po vytáčení a je pouze následkem pevnějšího při-

pojení lepené nádoby k desce kruhu. V českých nálezech se

vyskytuje na podstavách miniaturních nádobek, na knoflí-

cích pokliček ze světlého materiálu a na šedém hrnečku

s uchem, v němž byl ukryt poklad mincí z let 1260—1270,

z Jedouchova (naposled Richter-Radoměřský 1976). Jediný

český nález starší než 2. polovina 13. století, je chřes-

títko (štěrchátko) z Bíliny, datované na základě zcela

jednotné, početné doprovodné keramiky do starší fáze 13.

století, jak byla vymezena na materiálu z Mostu (Klápště-

- Velímský, NZ), které však lze pokládat za import. Z nálezů

polských a moravských je známo použití struny jen ojediněle
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k odříznutí knoflíku pokličky, běžnější je mezi nálezy

z Budínského hradu, kde je aplikováno mimo pokliček i na

hrncich.

Z uvedeného je patrno, že zatím neznáme stopy zane-

chané vytáčením nádoby z jednoho kusu hlíny, které by byly

jednoznačné a nezaměnitelné, a proto určení vytvářecího

procesu záleží na autorovi popisu materiálu. Právě na

základě jeho subjektivního názoru, v němž se projevuje i

různá dávka opatrnosti, může dojít ke zkreslení obrazu

technické úrovně keramiky v různých regionech. V Čechách

mám na mysli konkrétně oblast rakovnickou, odkud T. Durdík

uvádí zlomky vytáčených nádob z cisterny na Krašově, vrstev

1, 2-5, 6 a 11, jimiž zde byly hrnce, rendlíky a kahánky.

Protože na základě nálezové zprávy není zjistitelný důvod

takové klasifikace - odříznuti strunou se vyskytuje až

ve vrstvě 11 - nelze ji ani odmítnout, ani s ní dále praco-

vat.

Vytáčení se nestalo vlastní ani 14. století. Veškeré

nádoby s mincemi z území Čech, ukryté do země v jeho prů-

běhu, nesou stopy původního lepení a obtáčení, jen některé

i vytáčení horních částí nádoby. Podle tohoto souboru

(15 kusů) již bylo možno vyvodit závěr, že celé 14. století

je ještě obdobím staršího výrobního způsobu a že teprve

okolo roku 1400 se uplatňuje vytáčení ve větší míře jako no-

vá technika vytváření nádob (Richter-Radoměřský 1976, 63).

2. Prvky tvarové

2.1 Džbán

V českém prostředí je pokládán za jeden z nesporných

přínosů kolonizace, neboť se v drtivé většině nejdříve

uplatňuje ve tvarově značně vyspělé formě v té části keremic-
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ké produkce, která je charakterizována světlým materiálem.

Vzhledem ke značné torzovitouti nálezů se často nedá odli-

šit od lahve či hrnku s uchem, a proto při interpretaci

tvaru hraje značnou roli právě hrnčířský materiál.

Tvrženi, že tvar džbánu je v nálezovém fondu z Cech

vázán výlučně na světlý materiál, by však nebylo pravdivé.

I když podstatně méně, přesto se ve 13. století vyskytuji

i džbány šedočerné (Krašov, Sekanka), a béžové či bělavé

z Tetína, často se čtyřlaločnatým tvarem ústi. U jednoho

ze dvou krašovských džbánů (střep č. 718) T. Durdík počítá

se záměrným redukčním výpalem (za laskavé sděleni děkuji).

Z českého souboru se vymyká svým tvarem i výzdobou

tuhový, šedohnědý džbán z Českých Budějovic, s nímž jsou

někdy spojovány teorie o vývoji džbánu jako funkčního tvaru

z lahve (např. Michna I973, 25), popřípádě je pokládán

spíše za neumělou kopii než vývojový článek mezi lahvovi-

tými tvary a džbány (Richter I968, 228). Datován je do 2.

poloviny 13. století na základě skutečnosti, že pochází

z prostoru nejdříve osídleného až v této době a že celý

soubor působí cizím dojmem, což by odpovídalo přítomnosti

cizích řemeslníků při výstavbě kláštera (Reichertová 1957,

153). Nikde jinde v Cechách jemu podobný není zachycen,

zato z území severozápadního Saska byl publikován Kretz-

schmarem (1939, 91) džbán z předměstí lipského-Connewits,

z jemného matně šedého materiálu, zdobený vlnicemi a klub-

kovanými lištami, svým vzhledem nápadně podobný tomu z

Českých Budějovic. Je datován třemi groši Václava II.,

které obsahoval. Domnívám se, že džbán z Lipska-Connewitz

vyvrací všechny hypotézy o souvislé vývojové řadě mezi

lahví a džbánem a zároveň nabádá k velké opatrnosti při

přisouzeni slovanskému etniku.
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To, co je typické pro kolekci českých džbánů, tj. vý-

razně častější provedení ve světlém materiálu, je však v

rámci středoevropského prostředí výjimečné.

V severním a východním spusedství Čech se džbány

ve 13. století objevují velmi zřídka a běžnějšími se stá-

vají až od přelomu 13. a 14. století. Džbány ze světlého

materiálu jsou zachyceny jen ve Vroclavi, kde nastupují

během 2. poloviny 13. století (Każmierczyk 1970, 301).

Obecně však se vroclavské džbány zpočátku, tj. po polovi-

ně století, neliší od běžné keramiky a autor předpokládá,

že jejich výchozím tvarem byly hrnky nebo miniaturní džbán-

ky. pak během druhé poloviny se objevují i z materiálu še-

dého, žlutého (Każmierczyk 1970, 301) a jasněšedého (Ka-

żmierczyk-Kramarek-Lasota 1974, 269). Zatím ojedinělými

případy jsou nálezy z moravské Mohelnice a slovenského

Velkého Slavkova. Oba dva jsou z domácího materiálu, první

je datován ante quem ± 1250 na základě opuštění osady po

založení města a je zvláštní umístěním ucha pod okrajem,

což by mělo být charakteristické pro mladší výrobky. Ovšem

stejné upevnění se objevuje i v Bratislavě (pec na Prima-

ciálnom náměstí), v níž byl i vysoký počet závěsných kot-

líků, na jejichž základě byl celek datován do 12.-13. sto-

letí. Nález z Velkého Slavkova, okr. Poprad, poohází ze

zásypu polozemnice, odkud byl získán střepový materiál,

jenž nijak nevybočuje z rámce tradiční keramiky 12. - l3.

století. Charakter vypálení a složení materiálu, z něhož

byl džbán vyroben, plně odpovídá drtivé většině střepového

materiálu získaného z tohoto příbytku (Ruttkay 1969, 279).

Dle konstatování autorova i výzdobu tvoří motivy nejběž-

nější v slovanské a raněstřodověké keramice, což je asi
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i jeden z podnětu, na jejichž základě se autor domnívá,

že "popisovaný fragment z Velkého Slavkova tvoři jedno

ze starších domácích ohnisek tohoto ještě málo známého

vývojového řetězu" (Ruttkay 1969, 281). Současný stav

znalostí však nijak nedovoluje se k této myšlence vyjá-

dřit.

Stejně zřídka jako na severu a na východě střední

Evropy se džbány ve 13. století objevují i na jejím zá-

padním území. V jihozápadním Německu tento tvar (mimo

horní Porýní) až v 16. století a jen velmi zřídka se

vyskytl dříve (Lobbedey 1968, 52). Z Rakouska pochází

jediný, ze III. horizontu na Gaiselbergu z 2. poloviny 13.

až 1. poloviny 14. století, ačkoliv z recenze S. Schmied-

tové na monografii Lobbedeye (1969, 87) je patrno, že tato

významná rakouská badatelka nesouhlasí s jeho tvrzením,

že v Rakousku se džbány vyskytují častěji až v 15. století.

Zato poměrně častý je výskyt na území dnešní NDR,

v severnější části v provedení kulovitém, z nichž nej-

starší je džbán magdeburský z doby před polovinou 13. sto-

letí (Nickel 1964, 168), v části jižní ve tvaru s plochým

dnem. V této jižnější oblasti je překvapující nález

džbánu, jenž je stratigrafickým vztahem ke stavbě kostela

datován před rok 1218 (Küas 1976, tab. 30/7-9) a kterého

je druhotně používáno jako argumentu pro dataci ostatních

lipských jemu podobných džbánů na počátek 13. století

(Kuas 1976, 284). O případné souvislosti s kolonizačním

procesem se zdá nasvědčovat okolnost, že všechny jsou

vyrobeny z materiálu modrošedého a často je na nich

aplikována výzdoba provedená radélkem, která je cizího

původu.
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Jodno z center výroby džbánů je Porýní a přilehlé

Limbursko, kde se objevuji od 12. atoleti a stávují se do-

minujícím tvarem v inventáři zboží se slinutým střepem, kte-

ré od přelomu 12. a l3. stoleti nahradilo zboží pingsdorf-

ské. Zatím mi není zcela jasné, zda vazba tohoto tvaru

výlučně na materiál "steinzeugartig" v oblasti Porýní je

pravdivá, nebo je dána stavem výzkumu, neboť určtitou dobu,

jak se zdá, existoval horizont, charakterizovaný součas-

ným výskytem zboží světlého, kamenině podobného, redukčně

páleného a puffratského (Lung 1955-56, 367, 368). V ho-

landském Südlimburgu se džbány začínají vyskytovat od pe-

riody I, tj. druhá a třetí čtvrtina 12. století, nejdříve

však velmi zřídka. Zboží "steinzeugartig” však nastupuje

až později, až v periodě III. Pro sousední oblast pobřežní

Francie a Anglie je džbán jeden z nejtypičtějších tvarů

konce l3. století- např. zboží z Grimstonu, Saintonge,

Surrey, Nottinghamu; často bohatě zdobené plasticky, mal-

bou, i polychromní, a polevou (Dunning 1965-66).

I při analýze džbánu se oblast Maďarska jeví jako

specifická. Někteří zdejší autoři (Parádí 1959, 60 ) kon-

statují jeho nástup již v polovině 12. století, ovšem až

do poloviny století l3. má být jeho výskyt spíše vzácnos-

tí, k jeho častějšímu používání má docházet až v posled-

ních letech l3. století. Zdá se, že tyto starší nádoby by

měly být vázány na maďarský žlutobílý materiál. Protože

neznám jejich vyobrazeni, není možné je srovnávat s nálezy

jinými. Ve l3. století se na Budínském hradě objevuji i

džbány (sice označované jako Kannen) šedé, redukčně pálené
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s páskovým uchem zdobeným dlouhými přímými vseky a cha-

rakteristickým tupým nebo pravým úhlem, který mezi sebou

svírají hubička a ucho. Na základě vlastností střepu jsou

interpretovány jako rakouské importy (Holl 1963, 381;

1966, 17),

2.2 Kahánek

Jako kahánek interpretujeme nízké misky s mírně rozevře-

nými stěnami, některé již ve 13. století opatřené hubičkou

či prstovitým promáčknutím okraje. Bezpečně vyloučit příto-

mnost hubičky lze jen u jedinců s kompletně zachovaným

okrajem, kterých ale je při běžných výzkumech, nalézáno velmi

málo. Nápadná je však skutečnost, že všechny mně známé

nálezy z Moravy a Slovenska hubičkou opatřeny jsou. Protože

tabulky reprezentující základní tvary jednotlivých keramic-

kých horizontů z Gaiselbergu jsou velmi schematické a u

členěných okrajů půdorys není uveden, nelze bezpečně určit

charakter kahánků na této lokalitě, kde se vyskytují již

od 2. poloviny 12. století. Pro nálezy na Budínském hradě

jsou typická tři promáčknuti okraje a takovéto kahánky se

zde vyskytují téměř v každém komplexu 13. století. Na zá-

kladě redukčně vypáleného šedého materiálu jsou také inter-

pretovány jako rakouské importy (Holi 1963, 386; 1966, 18).

V Českém prostředí jsou kahánky často složkou mladších

souborů, jako např. z Českých Budějovic, Tetína, Mělníka,

Prahy 1 - Týnského dvora a Staroměstského náměstí, Sekanky

Chvojna, a vzhledem i k nedostatku analogií mezi hradištními

nálezy jsou označovány jako projev kolonizace (Hejna 1975,

6). Jak však dokazují výsledky výzkumů v Praze, objevuje se

tento tvar již v Praze 1 - paláci Kinských ve vrstvě podle
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sídlištně-historické situace vzniklé v 1. třetině 13.

století, a i v jiných situacích datovaných do 1. poloviny

století, např. Praha 1 - Vojanovy sady (dno objektu I/74

pod hradbou), Praha 1 - Malostranské náměstí, Praha 1 -

Klárov 3. a 4. fáze. Vzhledem ke skutečnosti, že až do

nástupu vrcholně středověkých tvarů se kahánek podstatně

nezměnil, nelze ho brát při hodnocení keramických souborů

13. století jako kritérium pro mladší datování.

2.3 Konvice

Za konvici je pokládána nádoba se třmenovým uchem a vý-

levkou, která je v českých nálezech 13. století výlučně

trubkovitého tvaruj to znamená tvar nádoby, v zahraniční

literatuře uváděný pod názvy Bügelkanne (U. Lobbedey),

Schanktopf (A.Küas), Henkelbräute (H.J. Stoll), Topf mit

Ausgusstülle und Bügelhenkel (W. Bauman, R. Kratzsch).

Konturami těla se neliší od hrnků, a proto již je termino-

logickým problémem, jak označit nádobu s obvyklým ovoidním

tělem, výlevkou a uchem, které se však neklene přes ústí,

nýbrž spojuje okraj s tělem. Osobně se domnívám, že jako

konvice by měly být označeny všechny nádoby, které jsou

opatřeny výlevkou, ať trubkovitou nebo špičatou, bez ohle-

du na tvar těla. Proto také nádoby interpretované I.Hollem

běžně jako Kanne = konvice charakterizuji jako džbány (např.

1966, tab. 32/9, 10), stejně jako proslulé karolínské Tatinger-

neboli Friesenkannen. Těmto terminologickým záludnostem se

vyhnul V. Scheufler, když všechny nádoby k uchovávání te-

kutin, někdy s výlevkou nebo hubičkou, označil jako džbány

(Scheufler 1972, 31-32). Jen na okraj bych se zmínila o

existenci jakýchsi hybridů, jaké představují "džbány" z

- 33 -



Anglie a přilehlého francouzského pobřeží, pro něž je typic-

ká pouhá přepážka mezi nálevním otvorem a výlevkou.

Konvice ze světlého materiálu, jichž je v českých zemí

většina, jsou poměrně jednotné, což je jev charakteristický

i pro soubor z jihozápadního Německa (Lobbedey 1968, 51),

kde jsou výrazně častější, než z materiálu šedého apod.

V českém prostředí je nápadný vysoký počet konvic z červena-

vého a hnědého materiálu přímo v inventáři osady Sekanka,

stejně tak jako vysoký počet napodobenin tohoto tvaru, za-

tímco napodobenina džbánu byla nalezena jen jediná (Richter

1968, 160, 237).

Na základě dvou vzácných nálezů ze studní se vtírá

myšlenka, že snad princip třmenového ucha byl znám pokud ne

dříve, než nastupují ucha hliněná, pak současně s nimi, a

jeho provedení v organickém materiálu by snad dovolovalo

vysvětlit problém nepatrného počtu nádob k přenášení tekutin.

první z těchto nálezů je z Würzburgu (Lobbedey 1968, 50,

tab. 27/4). který dokázal, že dvě malá proti sobě ležící

pásková ucha umístěná blízko okraje sloužila jako poutka

pro ucho spletené z provazu. Tato ouška jsou typická pro dobu

kdy se vyráběla keramika pingsdorfská a řadou nálezů je v

jihozápadním Německu prokázáno jejich přežívání do 13. a 14.

století, kdy bývala umísťována i na plece jako tzv. Ösenhen-

kel (např. Esalingen, Ulm) (Lobbedey I968, tab. 5/23,24,

tab. 9/2, 3, tab. 29/7, tab. 64/1, aj.). Druhý z nálezů

publikoval A. Küas (1976, 285, obr. 237, lokalita neuvedena).

Tento se vyznačuje úplnou absencí oušek, která by sloužila

jako poutka. Prožlabenó hrdlo obepínal provaz, který pokra-

čoval v ucho přes ústí hrnce. Silně profilovaný vyhnutý
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okraj zabraňoval vyklouznutí hrnce. Fragmentární stav toho-

to nálezu nedovoluje zjistit, zda byla nádoba opatřena vy-

levkou, jako to bývalo obvykle u konvic s 2 malými oušky.

Analogické nálezy z Čech známy nejsou, některé typy okra-

jů 12. a 13. století by však zachycení provazu na hrdle 

umožňovaly.

Konvice s hliněným třmenovým uchem je s největší prav-

děpodobností přínos kolonistů ze západu, kde se začíná vysky-

tovat v jihozápadním Německu od pozdního 12. století. 

U. Lobbedey nadhodil eventualitu, zda nemá vzor v západním

sousedství - ve Francii (Lobbedey 1968, 41). Ze Švábská i

Bavorska by se podle představ S. Felgenhauer – Schmiedtov

měly dostat do Dolního Rakouska, kde byly nalezeny již v

horizontu I na Gaiselbergu, z 2. pol. 12. století (Felger-

hauer - Schmiedt 1969, 11). Dále na východ - do Maďarska,

již pravděpodobně nepronikly. Vzácné nálezy z Budínského

hradu a Visegradu mají úplně jiný charakter a Holl tyto

glazované nádoby s výlevkami ve tvaru zvířecích hlaviček

pokládá za rakouské importy.

Ze Slovenska je známý jen jeden fragment s mírně ku-

želovitou výlevkou, bohatě zdobený rytými vlnovkami a vseku

provedený z domácího běžného materiálu 12. - 1. pol. 13.

století. Oba nálezy moravské jsou importy, u rešovského,

glazovaného s aplikovanými plastickými medailony s biskupy

a gryfy, předpokládá Lobbedey (1968, 97, pozn. 459) fran-

couzský původ. Nádoba ze 3. čtvrtiny 13. století z vroclavs-

ké vrstvy G plně odpovídá českým světlým konvicím.

Skupině jihoněmecké a českoslezské tvoří protějšek

poměrně bohatý soubor konvic s třmenovým uchem z Durynska

a přilehlé části Saska, částečně výrobků modrošedých a

několika z materiálu žlutavého (Markranstädt). Na základě
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chronolojického schematu vytvořeného podle výzkumů ve měs-

tech Lipsko a Taucha, je několik modrošedých datováno do

1. pol. 13. století. Velmi časné je datování souboru z na—

leziště Markranstäadt, ne vsak příliš dobře podložené.

Vztah mezi skupinami durýnskou a jihozápadoněmeckou za-

tím není řešitelný.

2.4 Korbel

Nádoba, která na základě mladších Analogií, byla označena

jako korbel, pochází z materiálu osady Sekanka (Richter

1968, 162; tab. 69/6) a podle dvou stejně ztvárněních uch

by se na téže lokalitě daly předpokládat i další nálezy

tohoto charakteru (Richter 1968, 162). Ve středoevropském

rámci zůstávají tyto fragmenty ojedinělé a jim podobné jsem

nezjistila ani v materiálu z území dále na západ.

2.5 Miniaturní nádobky

Jestliže tímto pojmem rozumíme každou nádobku malých roz-

měrů, jejíž výška často nepřesahuje 10 cm, pak tento druh

keramiky plynule navazuje na poměrně četně ee vyskytující

malé nádobky z mladohradištního materiálu, které ve zmen-

šeném provedení napodobují tvar hrnků nebo dóz. S koloni-

začními prvky však je v jejich rámci spojována skupina vý-

robku ze světlého materiálu s tenkostěnným střepem, jejichž

tělo je zdobeno vyvalkovitou šroubovicí, malováním, nebo

polevou. V českém nálezovém fondu odlišujl 3 soubory těch-

to nádobek, které se od sebe liší výzdobou a materiálem,

z něhož jsou vyhotoveny.

- 36 -



2.5.1 Glazované

Základním kritériem pro vymezeni této skupiny je přítom-

nost polevy, jíž je vnější povrch nádobky včetně podsta-

vy opatřen.

Na základě nálezu z Prahy a Tilledy by se zdálo, že

muže existovat vztah mezi barvou použitého hrnčířského

materiálu, která je buď šedobílá (či snad lépe špinavě

bílá), bílá, nebo jsou přítomny i teplejSí tóny - naž-

loutlá, narůžovělá, a barvou polevy - různé odstíny zele-

né a hnědé, které by se snad mohly vázat na špinavě bílý

materiál, a žluté. Z literatury si však netroufám vycházet,

neboť stanovení barev je natolik subjektivní a zpravidla

natolik obecně vyjádřeno, že by mohlo snadno dojít к omy-

lu.

Nejpočetněji jsou v této skupině zastoupeny tak

zv. vázičky, nádobky, které ve srovnání a červeně malova-

nými mají spíše ostřejší profilaci - nízké prohnuté hrdlo,

jednoduchý nálevkovitě rozevřený okraj a často dvojkonic-

ký profil výdutě, charakteristickým znakem je jaksi leda-

byle vypracovaná nerovná podstava, dá-li se tak soudit

na základě nálezů z Prahy a Tilledy, které znám z auto-

psie. Jediný fragment s odlišným ztvárněním podstavy pochá-

zí z Prahy, paláce Kinských. Byl odříznut strunou, ale

jeho příslušnost к souboru miniatur je sporná pro jeho

masivnost; pochází však bezpečně z 1. pol, 13. století,

Nádobky ze středoevropského prostoru, snad s výjimkou

vroclavských, které nejsou vyobrazeny ani podrobněji po-

psány (Kaźmierczyk I970, 300, 434), jsou vesměs bezuché.

Stejného vázičkovitého tvaru, ale s ouškem, spojujícím

okraj a výduť, pocházejí z holandského území (lokality

Schinveld a Aardenburg), Stěny vázičkovitých nádobek,
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především plece, nejsou vždy hladké, nýbrž často bývají

členěny spirálovým hraněním či jakýmsi prototypem výval-

kovité sroubovice.

Svým tvarem, profilací okraje a umístěním ucha vybo-

čuje z právě charakterizovaného souboru džbáneček z Magde-

burgu (Nickel 1964, 164; obr, 5/1), s plecemi pravděpodobně

zdobenými rádelkem. Je však velmi silně poškozen požárem,

jenž někdy okolo r. 1250 způsobil zánik polozemnice, v níž

byl nalezen.

Zatím tvarově ojedinělá je i malá miska z Prahy-Klá-

rova z objektu 17/69. Další glazovaná miska, pocházející

z polského Czerska, má však průměr ústí 14 cm a výšku 7 cm,

a těmito svými rozměry se vymyká souboru miniatur (Rauhuto-

wa 1976, 157).

Zvláštní jsou glazované miniaturní nádobky z jižního

prostoru Evropy - z Mаďarska (poklad mincí z naleziště

Abony asi z 20. let 13. století), jižního Rakouska (poklad

mincí z lokality Pernhofen ze 40. let 13. století) a ba-

vorskóho hradu Regensburgu, který v r. 1300 již byl pustý.

Současně jsou tři jmenované exempláře jedinými glazovaný-

mi miniaturami na území Maďarsko—Rakousko-Bavorsко. Maďar-

ský nález plně odpovídá po tvarové stránce skupině vázič-

kovitých nádobek, bavorský nález má tvar poněkud odlišný,

vyobrazení nádobky z Perhnofen mi není znáno. Výjimečně

jsou materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Není světlý - tj.

žlutobílý, ani bílý, nýbrž hnědý nebo hnědošedý. Protože

neznám ani vyobrazená nálezů ze Slezska, zůstává otevřená

možnost srovnání nálezů "jižních" s těmi wroclavskými, kte-

ré jsou vyrobeny z "obyčejného šedého materiálu" (ze 16

kusů jsou to 4) (Kaźmierczyk 1970, 300), kde však je bá-

dání ztíženo domácí výrobou polevy již od 11. století.
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Jak zřetelně plyne ze stratigraficky datovaných nále-

zů, objevuji sе glazované miniatury v zájmovém prostoru od

2. poloviny 12. století, s tendenci spíše к jeho konci.

Horní časová hranice jejich výskytu však zatím není jasná,

prokazatelně jejich počet klesá v poslední čtvrtině 13. sto-

letí.

Jejich provenience je stále problematická a jednotliví

autoři uvažuji buď o dílnách západoevropských nebo východo-

evropských. Jejich původ z území Kyjevské Rusi vyvrací

H. Dekówna (1973, 173), která se odvolává na znalost kyjev-

ského materiálu a autopsie a tvrdí, že hlína polévaných

nádob na Rusi je v odstánech šedi nebo červeně. Ke skupině

kyjevské bílé polévané keramiky (viz Makarova 1967, 36-41)

se však nevyjadřuje, a proto není známý rozdíl mezi ní a

materiálem pingsdorfským, či jemu podobným, z něhož jsou

pomořské fragmenty, s nimiž M. Dekóvma pracuje. Ha základě

glazury, která u nálezu z Kolobřehu je podobná glazuře z

Andenne, uvažuje autorka při sledování původu o dílnách

v Andenne, nevylučuje všade ani možnost anglického Stamfor-

du (Dekówna 1973, 173 - 175). Do oblasti Andenne váhavě

odkazuje i A. Bruijn (1962-63, 372) v rámci keramiky ze

Schinveldu ojedinělou glazovanou konvičku z pozdní fáze 1.

periody, tj. z 2. poloviny 12. stol. a tím současně dává

najevo, že i v Limbursku jsou tyto předměty cizí, ačkoliv i tam

bylo hledáno jejich východisko (Trimpe-Burger 1962-63, 504).

Vazba tvarové podoby mezi pohárky z Kolobřehu a Pingsdorfu,

jak se jeví polské autorce (Dekówna 1973, 171), však asi

nebude významnou při řešení problému, nobot pohár z Pings-

dorfu je vysoký 17 cm, zatímco nález z pomoří jen 4-5 cm.

Tvary miniaturních vázičkovitých nádobek jsou specifické
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a neznám je provedené v běžné velikosti. Proto, v souladu

s naprostou absencí polevy na pingsdorfské keramice (Lung

1955-56, 368, pozn. 36), a naprosto odlišnými obecnými 

konturami nádob pokládám jejich původ v okolí Kolína nad

Rýnem a v Limbursku za vyloučený. O keramice z Andenne

se ni nepodařilo získat přes veškerou snahu ani jednu

z obou monografií, a proto se nemohu nijak vyjádřit к ná-

zorům o původu sledovaných nálezů v této oblasti. Otevřenou

otázkou zůstávají i při případné výrobě v Andenne ojedinělé

glazované miniatury z jinobarevné, nikoliv světlé, hlíny z

Vroclavi a jižního prostoru střední Evropy, které dávají

tušit, že problém jejich přepravy i původu je složitější

a nebude vyřešen zjištěním jednoho výrobního centra.

2.5.2 Červeně malované

Miniaturní nádobky z materiálu žlutobílého, často zdo-

bené vývalkovitou šroubovicí nebo hraněním a červeně malo-

vanými tahy, zpravidla na podhrdlí, jsou známější a v něk-

terých oblastech (např. Švábsko, oblast rozšíření "kugel-

topfů") beze sporu častější než miniatury glazované.

Vedle vázičkovitých tvarů s plochým dnem, oproti gla-

zovaným spíše měkčí profilace a zpravidla se stopami odříz-

nutí z kruhu na podstavě, se vyskytují i džbánky a konvičky

se třmenovým uchem a výlevkou, nejvíce v jihozápadním Němec-

ku, kde je miniatur velké množství a tvoří těžiště souboru

červeně malované středověké keramiky 12.-15. století (Lob-

bedey 1968, 41). Škálu tvarů obohacují i malé hrníčky s kulo-

vitým dnem, někdy opatřené ouškem, které se vyskytují na

území, kde jsou vůdčím tvarem "kugeltopfy" - např. lokality

Langenselbold a Magdeburg. Jak však dokazuje soubor miniatur
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z Magdeburgu a Nordhausenu, nacházejí se i v této oblasti

miniaturní nádobky s plochými dny. Dalším nezvyklým tvarem

jsou i vázičkovité nádobky s tak úzkým hrdlem, aby nepro-

padla kulička, která je uvnitř-chřestítko nebo štěrchátko.

Jsou publikována jen dvě, z Bíliny a Olomouce, červeně

malovaná je jen olomoucká.

Zatímco na území západně od Čech se miniaturní tvary

zdobené červeným malováním vyskytují již od dob pingsdorfs-

kého zboží - nejstarší mně známé nálezy jsou hrnečky s kulo-

vitými dny z města Langenselbold a mincemi 30. let 12. sto-

letí, na území jižní části dnešní NDR nastupují až na přelo-

mu 12. a 13. století. V Čechách nemáme mimo bohatý soubor

21 nádobek ze Sekanky žádný nález absolutně datovaný. Vys-

kytují se však vesměs v nálezových souborech v rámci 13. sto-

letí mladšího charakteru.

Na základě dosud publikovaného materiálu nelze konsta-

tovat formu vztahu středoevropských a jihozápadoněmeckých

miniatur.

Stejně jako glazované nádobky, i červeně malované by

mohly být pokládány za import, také proto, že se vyskytují

v souborech, v nichž jsou jedinými reprezentanty světlého

zboží - v Čechách např. Chvojan, Louny, Bílina. Na území

jižní části NDR je tato skutečnost ještě zvýrazněna úplnou

absencí tvarů běžných velikostí, vyrobených ze světlého

materiálu, v celém 13. století. Zdá se, že však existuje

určitá, snad jen druhotná, vazba na kolonizační proces,

nebot v rámci červeně malovaných miniatur je patrné postup-

né šíření východním směrem a současně je nápadná naprostá

absence těchto předmětů v oblasti Bavorsko-Rakousko-MaĎars-

ko-jižní Morava-Slovensko, pokud však dosavadní stav
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znalostí je odrazem reality a není podmíněn stavem publika-

ce materiálu.

2.5.3 Čisté

Třetí skupina nádobek malých rozměrů, není zdobena ani

polevou ani červeným malováním. Na rozdíl od miniatur ma-

lovaných a glazovaných jsou nezdobené nádobky rozlišitelné

pouze na základě větších fragmentů.

Jedna jejich část odpovídá svým tvarem plně nádobkám

skupiny 2 (Praha 1 - Staroměstské náměstí, Bílina, Sekanka,

Rýmařov), druhá jejich část je odlišná buď výzdobou - na

plecích aplikace ornamentu provedeného radélkem (Tilleda,

Leipzig - Matthäikirchhof, Kapellondorf), popř. hluboká

rytá intervalová šroubovice (Brandenburg - Neuendorf), nebo

se odlišuje výjimečnými tvary (např. známá miska na nožce

z Tilledy, vystavená v Landesmuseu v Halle).

Pro velmi malou četnost se nelze snažit o chronolo-

gické vymezení intervalu jejich výskytu, který jak poukazu-

je nádobka z pohřebiště 11. století v Brandenburgu-Neuendorf,

sahá dost nízko, ani o postižení jejich tvarového vývoje.

2.5.4  Modrošedé

Zatím výlučně ze dvou lokalit - z Lipska a blízké Tau-

chy - jsou známé fragmenty den se zvlněnou prstencovitou

nožkou z modrošedého materiálu. Jejich podstava má průměr

maximálně 4 cm a není odřezávána z kruhu, naopak působí

dojmem nedbalého vyhotoveni (Küas 1976, 280). Tvar těla

nádobek, jimž patří tato dna, není vůbec znám. Autor před-

pokládá, že se jedná o pohárky, které byly používány jen

v počátečním období keramiky modrošedé, tj. v první polovi-

ně 13. století (Käas 1976, 280).
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2.6 Mísy

Na základě českých nálezů jsou jako mísy označovány

nádoby o velkém průměru ústi vzhledem к tělu, které je tvo-

řeno přímými, jen mírně konickými, silnějšími stěnami s vý-

razně upraveným okrajem. Jak dokazují nálezy z jiných úze-

mí střední Evropy, např. z Bavorska, Durynska, Rakouska,

vyskytují se i mísy s nápadněji konickým tělem, někdy ho-

rizontálně ostře členěným, jako byly nádoby z Výmaru - Wag-

nergasse. Ojediněle se vyskytují mísy tvaru esovitého, jak

byly zastiženy např. v Lipsku, v keramickém stupni F (tj.

1200- 1500), kde také jako mísy byly označeny. Podobné tva-

ry se vyskytuji i v Čechách, jak poukazuje nádoba z Prahy 1,

Ovocného trhu (Pavlů 1971, obr. 105/1) uvedené jako hrnek

s uchem. Zatím nelze zodpovědět otázku, zda tyto tvarové

odlišnosti jsou dány rozdílem geografickým či chronologic-

kým. V každém případě české nálezy se vyskytují v rámci

13. století jen v mladších celcích, jakými jsou Praha 1 -

Husova ulice a Týnský dvůr, Dřetovice a především Praha 1 -

Vojanovy sady, z navážek nad terénem к hradební zdi. Pokud

jsou vyobrazeny fragmenty mis z polského území starší než

druhá polovina 13. století, pak se s těmito českými nálezy

tvarově neshodují. Taktéž jsou odlišné tvarově nejednotné

mísy z Bavorska (lokality Strasskirchen, Pleinting, Gal-

genberg, Burgstall, Regensburg), a z jihozápadního Německa7

z nichž jsou však publikovány převážně okrajově partie, vel-

mi bohatě zdobené. Nápadná je výzdoba aplikovaná na nádobách

z 9. století ze Strasskirchen, na keramice zcela ojedinělá

a velmi připomínající práci se dřevem, která může být pod-

nětem pro myšlenku o dřevěných nádobách, plnících funkci
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velkých mís, stejně jako skupina keramických mísovitých

výrobků z Vroclavi 11. - 13. století, opatřená na přechodu

stěny a dna - "obručí" - zřetelnou napodobeninou obruče na

bečvářských výrobcích (Kazmierczyk 1970, 298).

I když můžeme oprávněně předpokládat dřevěné nádoby

tvaru a funkce mis, je nápadné, že ve 13. století se náh-

le objevují na širokém území - západní kolonizované části

střední Evropy tyto nádoby z materiálu keramického. Pro

úplný nedostatek nálezů dřevěných však nelze provést tvarové

srovnání.

2.7 Pánev

Za současného stavu znalostí o morfologické skladbě

české raně středověké keramiky je pánev zjistitelná jen pod-

le trubkovitých držadel či jejich stop na stěně nádoby. Pro-

tože tvar jejího těla je v podstatě širší miska s plochým

dnem a přímými či zaoblenými stěnami, nemáme zatím kritéria

pro její odlišení od misek, které funkcí pánve neměly.

Podle četnosti výskytu zlomků z pánví na sekance,

vesměs z běžného materiálu, nepatřil ještě tento tvar ve

druhé polovině 13. století к běžnému vybavení kuchyně. I

ostatní nálezy podporují poměrně vysoké datování sledované-

ho tvaru v českých zemích, ačkoliv v moravské Mohelnici by-

ly pánve, s masivním oválným tělem, 3x nalezeny v jamách

12. století a na saském hradě Wiprechtsburgin Groitzsch je

jejich používání doloženo ve IV. fázi osídlení, která za-

nikla nejpozději v 10. - 20. letech 13. století. Ve stejné

době se předpokládá i zánik moravské vsi Přítluky, odkud

je známa rukojeť čtverhranného tvaru s kruhovou dutinou;

protože však na lokalitě se vyskytuje i materiál 13. a 14.

století, který nebyl při рорisu materiálu vyčleněn, nelze
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s tímto nálezem zatím pracovat.

V holandském Südlimburgu se pánve s trubkovitou ru—

kojeti začínají vzácně pouzívat až v periodě I lokalit

Schinveld а Вrunssum (rámcově 1122-1190). v jihozápadním

Německu jsou velmi vzácné a jejich první nález publikoval

Lobbedey až z lokality Unterregenbach (Lobbedey 1972, 197).

Protože nálezy z Gaiselbergu nebyly nakresleny ani schema-

ticky, nelze rozhodnout, zda se na této lokalitě, výchozí

pro Dolní Rakousko, jedná o pánve v našich představách běž-

ného tvaru, nebo o druhý typ pánví, rozšířený v Porýní a

v Holandsku ve 13. století - tzv. pánve na pečení ryb

(Fischbratpfannen), charakteristický podlouhlém korýtko-

vítým tvarem. Velmi často jsou tyto pánve na ryby uvnitř

glazovány, nejčastěji v zelených tónech. Glazovaná pánev

na pečení ryb je typická pro porýnské šedobílé tzv. paff-

ratské zboží, jehož přesnější datace v rámci 12. а 13, sto-

letí je zatím nejistá, častá je u těchto pánví též výzdo-

ba, provedená rádelkém. Na našem území je pánev na pečení

ryb publikována v souboru z Blanska, významného tím. že

v něm byla i nádoba s pokladem mincí z poloviny 13. sto-

letí, Protože však byl odevzdán nálezcem, není zaručeno

současné uložení celého odevzdaného souboru (Nekuda-Rei-

chertová 1968, 277).

Použití pánve na otevřeném ohništi umožňovalo její

vylepšení třemi nožkami, V jihozápadním Německu však ta-

kovéto pánve nastupují až ve 14. století (Lobbedey 1968, 50)

a zatím i v ostatních oblastech chybí jejich nálezy ze

století 13. Proto není odůvodnění ojedinělé, svými rozmě-

ry nepatrné, fragmenty dvou nožek - z osady Sekanka a hradu

Krašov - interpretovat jako pánve na nožkách.
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2.8 Nádoby na třech nožkach

Právě zmíněné dva fragmenty nožek nelze uvést s kon-

krétním tvarem nádoby.

Běžněji jsou nožky aplikovány na hrncích s kulovitým

dnem, které jsou pak označovány jako grapy (Grappen). Ta-

kové se ojediněle vyskytují v Gdaňsku v první polovině 13.

století a je jim přičítán dolnosaský původ (Zbierski 1964,

247). Z Dolního Saska by se též měly šířit do středního

Německa (Grimm 1959, 87), odkud je sice nejstarši nález

na základě stratigrafických souvislostí datován na přelom

12. a 13. století (Domburg), ale relativně

běžné se stávají až od konce století 13., kam také někteří

autoři kladou chronologický počátek výskytu tohoto tvaru

(např. Stoll 1961, 315). Nález ze švýcarského Glanzenbergu,

časově určený zánikem města v roce 1268, významně přispívá

к jejich rozšíření i dataci. V jihozápadním Německu se vys-

kytují grapy jen výjimečně a jsou tu bezpochyby cizí (Lob-

bedey 1968, 50). Vedle porýnského původu U. Lobbedey uvážu-

je i o úzkém vztahu к severofrancouzské oblasti (ibidem).

Jen zcela výjimečně se grapy objevují od konce 12. století

v Limbursku, všeobecně oblíbeným tvarem se zde stávají až

v periodě V. - po roce 1350.

Jiného charakteru jsou 4 nádoby uváděné I. Hollem ze

studny na Budínském hradě-typické plochým dnem, dlouhým

držadlem s hlubokým podélným zářezem a zelenou nebo žlutou

polevou uvnitř nádoby. Jsou pokládány za rakouské importy

a rámcově datovány do 13. století (Holl 1966, 17).

Pro naprostou osamocenost obou českých nálezů při srov-

nání se sousedními zeměmi soudím, že v případě nádob na nož-

kách se nejedná o kolonizační pivek, typický pro území střed-

ní Evropy, jestliže pomineme oblast Durynska a přilehlé
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části Saska, каm zasahují ze severu spolu s hrnci s kulovi-

tým dnem.

2.9 Pohár

Používáme-li pojem "pohár" pro nádoby s více —méně

přímými, jen slabě se rozevírajícími stěnami, je tento tvar

ve střepovém materiálu jen velmi těžko vydělitelný. Jako ná-

doby, sloužící k pití, jsou často vysvětlovány i miniaturní

vázičkovité nádobky, kterým byl věnován samostatný oddíl.

Zatím je však v české terminologii pojem "pohár" spíše ter-

mínem tvarovým nez funkčním.

Je pravděpodobné, že pro značnou torsovitost a velkou

podobnost s miskami a přímějšími stěnami nám předměty tvaru

poháru unikají, pokud ovšem jejich vzácný výskyt ve staré

české sídelní oblasti není vskutku odrazem objektivní skuteč-

nosti. Vroclavské domácí typy pohárů 1 - 3, běžných od 11. 

do poloviny 13. století, kdy jejich počet nápadně klesá, tva-

ry misek nápadně připomínají. Především typ 3, který by v rám-

ci české terminologie byl určitě za misku považován. Českým

nálezům z Prahy a okolí by měl nejblíže typ 4, ze šedého ma-

teriálu, používaný okolo poloviny 13. století. Typ 5, rozší-

řený ve druhé polovině 13. století a vyráběný rovněž ze še-

dého materiálu, již představuje výrobky zcela jiného rázu,

technicky velmi dokonalé, odpovídající již projevu vrcholně

středověkého hrnčíře. Jemu adekvátní předměty z českého úze-

mí mi nejsou známy, pominu-li značně široké misky z Krašova,

z tmavě šedého materiálu, překvapivé svými jednoduchými,os-

trými, ale přitom efektně působícími konturami (Durdík 1973,

souvrství 2 až 5, střep č. 166, tab. X/l; vrstva 6, střepy

č, 382, 392; souvrství 8-9, střep č, 670).

I při snaze územně vymezit tvar poháru se oblast se-

verního podbrdska jeví jako svérázná enkláva s mimořádně
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četným výskytem tohoto předmětu. Všechny poháry z krašovs-

ké cisterny, které dosahují výuky okolo 15 cm, byly vyro-

beny z běžného materiálu, některé byly zdobeny bílým malo-

váním a jejich ústí byla často čtyřlaločnatá.

Okraj nádoby, podobné českým nálezům, v níž byl ulo-

žen poklad míncí z poloviny 13. stol., byl nalezen na ji-

hozópadoněmecké lokalitě Mönchsroth. U. Lobbedeyem (I968,

105) je však interpretován jako "Becherkachel" na základě

některých takovýchto nádob, bez pochyby souvisejících s

vyhřívací funkcí.

Jako poháry jsou v jihozápadním Německu a v Porýní

označovány nádoby na nízké válcovité nožce, např, ty,

vyráběné v Schinveldu, poměrně ostré profilace. Poháry bez

nožky jsou vzácné, ve 13, století přicházejí v úvahu jen

jednoduché konické nádoby, které však plnily funkci kachlů.

Na takové výrobky, které by tvořily vazbu k vroclavskému

typu 5, bezpochyby kolonizačnímu, jsem nikde nenarazila.

2.10 Pokličky

Rozborem keramických nálezů ze Sekanky bylo zjištěno,

že nejvyspělejší pokličky na této lokalitě - a vyvinutým

knoflíkem, odsazeným úzkým krčkem s oboustranně zesíleným

válcovitě seříznutým okrajem "ústí" - jsou vyrobeny vý-

lučně ze světlého materiálu a mají zvonovitý tvar. Horní

plocha knoflíku je rovná, téměř pravidelně se na ní obje-

vují stopy po odřezávání strunou. Zdá se, že zvonovitá

poklička nastupuje právě okolo poloviny 13, století na

území Čech, Moravy, Slezska a Rakouska, odkud by měla být

importována na Budínský hrad. V saském Lipsku se začínají

pokličky objevovat až v horizontu modrošedého zboží - F,

datovaného 1200 - 1500. Na základě publikací se zdá, že
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v Durýnaku je běžnější tvar zvonovité pokličky s ouškem,

které je situováno na místě knoflíku. Datace několika ta—

kovýchto pokliček do 12. století vychází z tradičních ná-

zorů (např. Knorr 1939; aj.). Na území dnešní NSR se zvo-

novitě rozevřené pokličky mají ojediněle vyskytovat již

v otonské době (Lung 1955-56, 370, pozn. 35); na přelomu

l2. a 13. století prokázal jejich používání v jihozápad-

ním Německu výzkum v Unterregenbachu.

S výjimkou hradištních nálezů z Vlastislavi (Váňa

1968, 135)se na území Čech neobjevuje další typ poklič-

ky - plochá (popř. terčovitá) s různě utvářeným okrajem,

který je někdy výrazně ohnut dolů (u válcovitého typu

pokliček), zatímco častěji je více či méně vytažen vzhů-

ru. Takovýto tvar bývá buď označen jako plochý (Unger I97?,

109; Felgenhauer - Schmiedt 1969, 11, 13; Holl 1966, 17,

1963, 385). ojediněle, ale přitom výstižněji, jako misko-

vitý (Hoššo 1970, 31). Pokličky ploché, jen s mírně zesíle

ným okrajem, a pokličky válcovité byly charakteristické

pro oblast Meklenburska (např. bobčinská skupina) a Po-

moří 10. - 11. století. Ojediněle se vyskytovaly ve Vel-

kopolsku, kde je jejich přítomnost interpretována jako

následek vlivů z Pomoří, nebo jako přímé importy (Lepów-

na 1966, 53); z jižního Polska je znám jediný nález z mal-

polské Igolomie (Żaki 1974, 191). Tyto hliněné pokličky

byly během druhé poloviny 11. století nahrazeny dřevěnými,

které byly používány po celé 12. a 13. století, jak přes-

vědčivě dokázal výzkum Gdaňska (Lepówna 1968, 52, pozn.

34), kde je prokázáno opětné používáni hliněných pokliček

až po polovině 14. století (Jazdzewski - Chmielewski 1952,

59). Tvarový vývoj v rámci gdaňských nálezů zatím nelze

zjistit.
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Vzácné nálezy pokliček z Vroclavi, kde se sporadicky vysky-

tují již v 1. polovině 13. století, se podle významné роlské

badatelky, která generalisuje jejich, nástup аž do 2. poloviny 

12. století, váží ke keramice "przejściowa" (Lepówna 1968, 53).

V Durynsku je ve 13. století běžné používání plochých

pokliček s knoflíkem, často členěných soustřednými žlábky

(např. Weimar-Wagnergasse, Oberlöbnitz), jejichž zesílený

okraj je jen mírně vytažen vzhůru. Mnohem nápadnější je toto

vytažení u skupiny pokliček z území Dolního Rakouska, střed-

ního Maďarska a jihozápadního Slovenska a dává oprávnění k

označení těchto nálezů jako miskovitých pokliček. Jsou opatře-

ny knoflíkem nebo ouškem, které výjimečně může být upevněno

mezi okrajem a horní plochou, jako je tomu např. na Budínském

hradě u výrobku, pokládaného za rakouský import, stejně jako

téměř všechny pokličky, publikované z této lokality (Holl 1963,

385).

Jak je patrno, keramické předměty s funkcí pokličky

v některých blízkých zemích existují již ve 12. století a

nejsou vázány na zvonovitý tvar s vyvinutým knoflíkem. V čes-

kém prostředí tuto úlohu plnily s největší pravděpodobností

nádoby více či méně splývající se zvonovítými miskami. Vést

hranici mezi pokličkou a miskou, to znamená zároveň interpre-

tovat funkci nádoby, však není možné. Na základě ikonografic-

kých pramenů je zřejmé využívání zvonovítých misek jako pokli-

ček, ale současně se stejnými miskami, v nichž je podáváno jí-

dlo (Richter 1968, 263). Výchozím nálezem pro úvahy o mlado-

hradištních miskách - pokličkách (termín používaný A. Hejnou)

je schránka brakteátů z 2. poloviny 13. století z Kolína a

hrnec s miskou-pokličkou ze spodní vrstvy tvrze v Martlnicích.
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Zatím zůstává otevřenou otázkou, zda může hrát určitou roli

shodná výzdoba - jednoduchá vlnice na vnitřní stěně nádoby

pod okrajem - charakteristická pro pražské nálezy zvonoví—

tých misek, na Sekance však aplikovaná výlučně na zvono-

vitě rozevřené pokličky z běžného materiálu s odsazeným, ale

hrubě provedeným knoflíkem. Jakkoliv je lákavé vyvozovat

tvar pokličky postupnou přeměnou ze zvonovité misky. v nále-

zovém souboru ze Sekanky podobná tendence není prokazatel-

ná. naopak dokazuje. že všeoh typů bylo na této lokalitě

používáno současně (Richter 1966, 212).

2.11 Ucha

Hliněná ucha, jako prvek umožňující snadnější uchope-

ní a přenášení nádob. se do prostoru střední Evropy šířila

až v souvislosti s kolonisační činností, ačkoliv existuji

i nálezy, na něž jsem poukázala v pasáži o konvicích, dovo-

lující předpokládat existenci třmenového ucha z provazu,

pevně připevněného buď pod silně profilovaným okrajem, nebo

provlečeného dvěma malými páskovými oušky.

Ucha byla ve 13. století aplikována na konvicích a

džbánech, hrncích i na pokličkách, i když v průběhu celého

13. století zůstala vzácná. Jejich výjimečnost dokresluje

i fakt, že ze souborů získaných při výzkumu Starého Města

ve Vroclavi a datovaných do druhé poloviny 13. století po-

chází pouhých 19 jedinců (Kazmierczyk 1970, 329). současně

se vedle sebe vyskytují ucha třmenová8 i ucha, spojující

okraj (později hrdlo) a výduť. V prostoru jihozápadního

Německa a Durynska přistupuje ještě tvar lalokovitého ucha-
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-Ősenhenkel, které je četné zejména v sоuboru z lokality

Unterregembach.

V českých nálezech se vyskytují výlučně ucha pásková,

stejně tak i na Slezsku, kde jsou také nejstarší fragmenty

datovány do druhé poloviny 13. století. Rovněž jen ucha

pásková jsou zjištěna mezi nálezy ze Slovenska, Maďarska

a Rakouska, odkud jsou však ucha všeobecné publikována

velmi vzácné.

V rámci polské keramiky 12. až 13. století. mimo ob-

last Slezska. je známa jen necelá desítka nálezů uch a

zatím je otevřena otázka jejich souvislosti se skupinou.

zjištěnou v červeňském městě Drohiczyn, pro kterou jsou

typická ucha výlučně kruhovitého průřezu. umísťovaná v

dolních partiích šálků.

Oproti nálezům z Čech a Slezska, větší variabilita

charakterizuje ucha nalezená na území západně od Čech a i

na Moravě. Vedle uch páskových se stejným dílem vyskytují

i ucha průřezu kulatého či oválného, které dokonce v něk-

terých oblastech dominuji - např. v jihozápadním Německu

a Durynsku.

Jak se zdá. také sledování určitých typů ucha v rámci

geografickém a chronologickém může vést k určitým závěrům

o genesi daného prvku na jednotlivých územích, neboť je

patrná značná diference mezi některými oblastmi – např.

Čechy a Durynsko, Čechy a jihozápadní Německo, Čechy а

Limbursko, kde se od periody II, to znamoná od 90. let

12. století. již pásková ucha vůbec nevyskytují a všechna

ucha jsou výlučně kruhového průřezu (Bruijn 1962 - 63. 400).

2.12 Čtyřlaločnaté ústí

Na české keramice 13. století sc takto tvarované ústí

objevuje poměrně často, i když jsou v četnosti jeho výskytu
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patrny určité lokální rozdíly9 po 13. století jej pro-

kazatelné datují nádoby s pokladem mincí, z nichž 3 lahve

byly takovýmto ústím opatřeny10.

Na celém zájmovém území nepodařilo se mi zjistit

adekvátní nález, datovatelný do 13. století, neboť jak na

lokalitách jihozápadoněmeckých (např. Unterregenbach), tak

na severoněmeckých (např. Hannover), jsou tato ústí apliko-

vána na keramice konce 14. a 15. století a zcela ojedině-

lý je nález z jihozápadního Německa, datovatelný do inter-

valu 1260-1380 (Lobbedey 1968, 53; Plath 1958, obr. 6/44).

3. Prvky výzdobné

3.1 Červené malování

Červené malování, jehož účinek je založen na kontras-

tu červené a bílé, je pokračování pozdně laténských tradic,

zproatředkovatelných pozdně římskými provinciálními dílna-

mi v Galii a Germánii 3. - 4. století keramice merovejské

a karolinské. Tento kontrast dvou barev se stal jedním ze

základních výzdobných elementů západo a středoevropské ke-

ramiky od 9. století hluboko do středověku.

Všeobecně je červené malování na světlém střepu spo-

jováno s keramikou pingsdorfskou 10., 11. a 12. století.

V jejím rámci podnikané pokusy o postižení vývoje červeně

malovaného dekoru, jako byl zachycen v Limbursku (Bruijn

1962-63, 390-400), jsou však zatím bezvýsledné. Pod vlivem

tohoto zboží, vyváženého z Vorgebrige do Holandska, seve-

rozápadního Německa, Anglie, Švédská a podél Rýna, je na

mnoha místech západní Evropy (např. Duingen, Brunssum -

Schinveld, Hannover) konstatována výroba tuto keramiku na-

podobující a na ní závislá, při čemž jen v některých díl-

nách se podařilo dosáhnout vysoké technické úrovně pravé
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pingsdorfské produkce. Současně pracovaly i dílny vyrá-

bějící keramiku na pingedorfské nezávislou, jejich import

byl však ve srovnání s kolínskými dílnami nepatrný. Místa

výroby červeně malovaného zboží leží tak na oblouku

Alsasko - údolí Mosely - Kolínská pánev - údolí Maasy

(Limbursko) - Normandie, vymezujícím oblast, jejíž střed

Ile de France a champagne - není z tohoto hle .iska vůbec

známa (Lobbedey 1968, 77). V této souvislosti již není

pingsdorfská keramika východiskem červeně malované výzdo-

by, něboť skupiny z horního Porýní a Trevíru jsou buď

stejně staré, nebo starší než ona (Lobbedey 1968, 77) a

karolinské nálezy z holandského Dorestadu jsou prokazatel-

ně datovány do intervalu 700 - 850 (van Es 1975,   ). I

ona ještě neexistuje. Jeví se nyní jako část celku. která

však dosáhla svými technickými kvalitami a velmi objem-

nou výrobou mimořádného postavení v rámci západoevropské

keramické produkce. Počátek používání malovaného dekoru

v porýnských dílnách v době přechodu badorfské a pings—

dorfské keramiky, různě datovaný, na základě stratigrafii

v Haithabu okolo roku 900, tak není závazný pro veškerou

červeně na bílém zdobenou produkci.

Při rozboru kolonizační keramilty 13. století však

již dílny ve Vorgebirge a v Limbursku nehrají roli, nebo

od konce 12. století přestávají vyrábět světlé červeně

malované zboží a produkují výrobky se slinutějším střepem.

Výroba červeně malované keramiky přetrvává v některých

dceřiných dílnách pingsdorfoké keramiky - prokazatelně

v Duingen a Hannoveru, kde sе udržuje až přes polovinu

století (Plath 1958, 28). Tvarově odpovídají výrobky

těchto dílen tmavému domácímu zboží s kulovitými dny,

vyskytují se však navíc i nádoby se dny plochými, která
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na běžném materiálu aplikovánu nejsou, Jin výrobní cen-

trum ve 15. století existovalo v jihozápadním Německu,

jak dokazuje nápadně četný výskyt této keramiky v oblasti

řek Neckar a Jagst (Lobbedey 1968, 41). V rámci tohoto

zboží je výrazné vysoké procento miniaturních nádobek,

z nádob běžné velikosti je znám tvar konvice s třmenovým

uchem, džbán a láhev s uchem (ibidem), což je tvar vzácný

a v českém materiálu 13. století neznámý. Protože u minia-

tur není vyloučena možnost importu, sleduji rozšíření čer-

veně malované výzdoby jen na tvarech běžné velikosti.

V Čechách se vyskytuje poměrně často, nejsou však

žádné předpoklady pro datování její existence zde do první

poloviny 13, století. Stejně tak ve Slezku je zachycen její

nástup až ve 2. polovině 13. století, z téže doby pochází

červeně malovaný okraj hrnce z Rýmařova na severní Moravě.

Na území NDR zatím ve 13. století nejsou tvary běžné veli-

kosti zachyceny, v Drážďanech byla nalezena jediná červe-

ně malovaná nádoba - džbán - až z 15. století (Mechelk

1970, 152). Durynská lokalita Grosse Hermannstein také

není starší než 14. století (Barthel 1969, 243). Nádoba

s pokladem mincí ze Zörbig má kulovité dno se 3 výčnělky

a obsahovala mince z doby přelomu 13. a 14. století, 

džbánek z Schwosdorfu je datován groši Jana Lucemburského

a představuje nejstarší červeně malovanou nádobu z Lužice.

O výjimečném postavení Maďаrsка jsem se zmínila

v odstavci o světlém materiálu. Podle maďarských badatelů

by se červené malování mělo začít uplatňovat již od 12.

století (Parádi 1959, 60). Láhev z Banské Štiavnice. bez-

pochyby s maďarskými nálezy svým tvarem souvisí, a frag-

ment ze Zalužan, který by měl časově předcházet tatarský

vpád, nelze blíže tvarově interpretovat, a proto jej nelze

na základě tvaru přisoudit ani maďarskému ani jinému vlivu.
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Při malování nádob však červená malba ne byla jedinou,

nýbrž lokálně se uplatňovaly i barvy jiné, někdy tvořící

polychromní kombinaci. Ve středoevropském prostoru hrála

roli hlavně bílá barva, Typjlcké, i když se vyskytuje jen

sporadicky, je bílé malování pro Malopolsko 12. - 13. sto-

letí, kde tak byly zdobeny hrnce z šedého, -tvrdě- páleného

materiálu (=skupina C) (Zaki 1974. 214), a pro českou ob-

last povodí Berounky, kde je zdobený druh keramiky úplně

běžně nalézán v raně středověkých vrstvách zjištěných na

hradech Krašov, Tetín, Angerbach. Na rozdíl od Malopolska

není zde tento druh výzdoby aplikován jen na hrncích. Zce-

la výjimečně je bílé malování použito ve Švábsku, pochází

však ze 14. a 15. století (Lobbedey 1968, 41). Džbáneček

s pokladem mincí z doby okolo roku 1240 z maďarské loka-

lity Örkénypuszta byl zdoben bílými a černými svislými

pruhy na červeném podkladě, bíle malovaná vlnovka se vys-

kytla i v Halimbě v prostoru, kde je předpokládáno sídliš-

tě k prozkoumanému pohřebišti 11. a pol, 12. století.

Vedle bílé barvy je na Malopolsku používána i černá,

žlutá a hnědá, opět jen na materiálu "C" (Żaki 1974, 214).

Pásy malované černou barvou se objevují i v popisu slezské

keramiky; nálezy z Vroclavi, kde se začínají vyskytovat

spolu s nádobami zdobenými pásy červenými, je jejich nás-

tup prokázán až pro druhou polovinu 13. století.

Zatímco červené malování zřetelně poukazuje na tradice

západní či jižní, genesi výzdoby malováním ostatními barvami,

které navíc nejsou vázány na světlý materiál, zdaleka neu-

míme rekonstruovat.

3.2 Poleva

Ze 13. století je známa výlučně olovnatá, u níž jen

výjimečně bylo dosaženo čistých barevných tónů.
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Poleva je prvek, o jehož výzdobné funkci se dá

uvažovat jen tehdy, kryje-li vnější povrch nádoby, U mi-

sek takto vést hranici nelze, neboí u většiny z nich, zej-

ména mají-li rozevřené stěny, plocha přicházející do sty-

ku s obsahem, i plocha, na níž byla umístována výzdoba,

splývají. Možnost snadnějšího očištění povrchu běžné ku-

chyňské keramiky může dát i vnější polevě funkční význam.

Ve 13, století se však přesto glazura funkční objevuje, i

když velmi vzácně - interpretujeme-li tak polevu na vnitřní

ploše kahánků a pánví na ryby vyráběných v Schinveldu а

porýnském Paffrathu, ojedinělé nálezy z Tetína (Durdík

1974, 209) a fragmenty z první i druhé poloviny 13, stole-

tí z Vroclavi (Każmierczyk - Kramarek - Lasota 1975, 207).

Je však známo, že poleva ve 13, století se často dostala

na vnitřní plochy zcela neúmyslně, jako následek neumě-

lého nanášení glazury při okraji ústí (Richter 1968, 

247-8).

V Čechách se poleva na nádobách běžných rozměrů vys-

kytuje ojediněle a byla zjištěna jen na dvou lokalitách,

na již zmíněném hradě Tetín a v osadě Sekanka, odkud po-

chází vzácný soubor glazovaných nádob, tvořený pokličkami,

džbány, konvicemi s jednou nožkou.

Výjimečné nálezy ze 13, století z prostoru Morava -

Slovensko - Maďarsko - Rakousko - Bavorsko - Durynsko -

jihozápadní Německo jsou vesměs importy. Mimo glazované

nádoby miniaturních rozměrů jsou na tomto rozsáhlém území

zjištěny fragmenty konvic (Rešov, Budínský hrad, Taucha),

uvnitř glazovaných grapů (Budínský hrad), glazované chřes-

títko "grzechotka" -Záblacany (Snášil 1971. 104) a hrnec

s glazovanou dolní partií s mincemi z doby okolo roku 1306

ze Schmiedefeldu, který dodnes představuje nejstarší
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nález glazury v oblasti střední části dnešni NDR (Schirwer

1939, 69).

Zatímco na téměř celém prostoru střední Evropy je v

rámci keramické produkce 13. století poleva cizím elemen-

tem, jiná je situace na území polském. Na Malopolsku a

Slezsku (Krakovsko, Sandoměř, Wislica, Bytom, Zƚota,

Strzemieszyce Wielkie, Opole) se poměrně častěji nacháze-

jí hrnce s válcovitým hrdlem i esovité profilace, a dózy,

z domácího šedého tvrdě páleného materiálu, =malopolská

skupina - "C", zdobené polevou zelených odstínů. Méně

často se stejné fragmenty vyskytují i na Dolním Slezsku

(Vroclav, Legnica), v přilehlé části Veikopolska (Wielka

Wieś ležící v těsné blízkosti Burzenina nad Wartou)a na

Mazowsku (Czersk). Vzhledem к východisku polské polevy,

nanášené na běžný domácí materiál a stejně tak běžné

domácí tvary, za které je všeobecně pokládána Kyjevoká

Rus, překvapuje naprostá absence tohoto jevu v jižní i

východní části Malopolska (Żaki 1974, 218). V poslední

době je nástup výzdoby polevou v polských městech spojován

s počátky skláren, především v myšlenkách J. Olszaka

(např. 1968). Lokality se sklárnami se však jen částečně

kryjí s lokalitami, z nichž jsou známy polévané nádoby,

a proto otázka jejich vztahu zůstává otevřená, ačkoliv

jak sklo, tak poleva jsou zachyceny od 11. století. Zatím

neprokazatelný je nástup polevy na šedé keramice již v

10. století a konstatování J. Kaminské (1970, 156), že

"naposled J. Marciniak (1960, 162) za W. Filipowiakem

usiluje posunout dolní hranici výskytu keramiky s polevou

v našich zemích do 9. století" je následek nedorozumění.
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Výzdoba polevou v polských nálezech však není vázá-

na výlučně na šedý materiál, nýbrž je aplikována i na ma-

teriál bílý a pingsdorfu podobný, i když ve značně men-

ší míře. Část takovýchto fragmentů má být západoevrops-

kého původu - tři nálezy z Gdaňska (Dekówna 1973, 171) a

dva ze sídla mazovského knížete v Bƚontu (Kiersnowska

1971, 454). Ze sídelního města mazovského knížectví -

z Czerska - je publikována bílá miska o průměru ústí 14cm,

cele pokrytá žlutou glazurou, datovaná do druhé poloviny

11. století, nalezená v domě kupce - zlatníka (Rauhutowa

1976, 128). Výjimečná je tato miska plastickými nálepy,

jimiž je vyzdoben její povrch. Obě analogie k takovéto

kombinaci výzdoby, uvedené autorkou (Sƚobodka v Černi-

govské zemi, Sarkel - Bílá věž), však nejsou příliš přes-

vědčivé, neboť vycházejí z naprosto odlišných tradic a

jsou spojeny s namodralou glazurou. Nález ze Sƚobodky je

odlišný i provedením plastické výzdoby, neboť "bobulky"

nejsou nalepovány, nýbrž je tvoří slitky polevy (Makarowa

1967, 50 ). Nález ze Sarkelu je import z Předního Východu,

zdobený typickou glazurou barvy tyrkysu (Makarowa 1967,

33-34). Původ žlutě glazovaných nádob s plastickými ná-

lepy nízkého datování zůstává i nadále nejasný, není však

se vší pravděpodobností na území Kyjevské Ruši ani na

Předním Východě. Otevřený tak je i původ mikulčického ná-

hodného nálezu.

Stejně výjimečná je miska z bílého materiálu z Vroc-

lavi, datovaná maximálně do 11. století (Kazmierczyk 1970,

302). I ona je zvláštní svou hluboce rytou výzdobou. Pa-

ralely к uvedenému způsobu vůbec nejsou známy, v žádném

případě se nevyskytuje na slezské keramice (ibidem).
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Zbytek polévaných nádob z bílého materiálu byl nalezen

ve Vroclavi a Opolu. Zatímco v Opolu je obecně konstato-

vána jejich existence, ve Vroclavi byly oba fragmenty na-

lezeny ve vrstvě ze 3. čtvrtiny 13. století a časově tak

plně odpovídají souboru ze Sekanky.

Území, kde byla od konce 13. století poleva běžná,

tvoří pravděpodobně Široký pás podél západoevropského

pobřeží, dá-li se tak soudit na základě nálezů z Norman-

die, severní Francie, východní Anglie a holandského

Aardenburgu (Dunnig 1965-66, Trimpe-Burger 1962-63,

Bruijn 1962-63). Nálezy starší než konec 13. století

jsou vzácné, i když je potřeba zdůraznit, že jejich dato-

vání je jen výjimečně podepřeno stratigrafickými vztahy

(např. Aardenburg). Mimo několika nádob z této lokality

byly zastiženy jen v hrnčírnách v Paffrathu, které by

měly zaniknout někdy ve 13. století, pokud ne již dříve

(Lung 1955-56, 368).

Jak však poukazují nálezy 2. poloviny 13. století

ze střední Evropy, existovalo v oblasti, odkud proudili

kolonisté, ještě jiné výrobní centrum, jehož bližší lo-

kalizace nám zatím zůstává utajena.

Rovněž není jasné, jak dlouho přežívaly ve středo-

evropském prostoru pozdně antické tradice, které v 7. a

8. století zdaleka nebyly mrtvé, jak překvapivě dokázaly

dvě glazované nádoby z pohřebišť Forstfeld a Singen/

/Hohentweil v jihozápadním Německu (Lobbedey 1955-56,

368) a džbán z hrobu 224 na pohřebišti Nové Zámky spolu

s nádobou z Pilismarót - Ваsаhаrc (Čilinská I966, 141).

3.3 Radélko

Na roddíl od výzdoby červeným malováním a polevou
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jsou otisky, provedené ozubeným kolečkem - rádelkem nes-

nadno rozeznatelné od jiné výzdobné techniky, v tomto

případě od vpichu či otisku kolků a jsou jimi při in-

terpretaci lehce zaměnitelné. Proto jsem vycházela z

předpokladu, že každá plynulá linie, tvořená otisky

čtverečků, trojúhelníčků či jiných geometrických ob-

razců je stopou po používání rádelka, neboť s vyspělou

řemeslnou výrobou 13, století se neslučuje představa

jednotlivých vpichů, které by byly značnou brzdou hrn-

čířovy práce. Rádélko poskytlo možnost výrazně obohatit

v té době značně stereotypní škálu rytých výzdobných mo.

tivů, aniž by odporovalo snaze o co nejrychlejší a nej-

produktivnější výrobu, můžeme-li takto vysvětlit charak-

ter výzdoby keramiky s kalichovitou a zduřelou profila-

ci okraje v pražské kotlině.

Ve střední Evropě jsou otisky radélka v některých

regionech vzácné, a proto jsou jen zřídka konkrétně uvá-

děny ve slovní charakteristice určitého keramického sou-

boru, často se vyskytují jen na vyobrazení výběru nale-

zeného materiálu. Možnost zjistit rozšíření rádelkované

výzdoby, především před druhou polovinou 13. století, je

tak značně závislá na náhodném výběru zobrazeného ma-

teriálu11.

V Čechách ve 13. století jsou fragmenty zdobené rá-

délkem výjimečná a na žádné lokalitě s výjimkou hradu

Tetín a Bradlo jejich počet zdaleka nepřekračuje desít-

ku. Na základě absolutně datovatelných nálezů nelze pro-

kázat jejich existenci na českém území před třetí čtvr-

tinou 13. století. Časový interval v rámci 13. a první

poloviny 14. století, v němž by měly existovat hrady

Bradlo u Hostinného a Tetín, je zatím velmi široký, a
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proto při hledání počátku této výzdoby zůstávají stra-

nou. Nejsou mi známy ani analogie k těmto souborům,

v nichž se vyskytují pásy koleček, trojúhelníků, pravo-

úhelníků, spojených půlobloučků, šikmých obdélníků

(Durdík 1974. typ výzdoby 61, 65, 71, 75, 85, 97, 100-

105). které by mé mohly sloužit při datování oporou.

Také v Polsku se rádelko stává běžným nástrojem až ve

vrcholném středověku a ve 13. století se objevuje jen

sporadicky12. Jak však bezpečně dokazují výzkumy ve

Vroclavi, bylo na této lokalitě používáno již při výz-

době keramiky první poloviny 13. století, i když jen

velmi výjimečně. překvapivé nálezy z hornoslezského

Opole, z vrstev E 1 а В 3, datovaných do první polovi-

ny 11. a první poloviny 12. století, se tímto svým

chronologickým zařazením úplně vymykají situaci ve slo-

vanském prostoru střední Evropy. protože jim však v

textu není věnována pozornost, je otázkou, do jaké míry

jsou pro danou lokalitu typické a rovněž zůstává ne-

zodpovězeno, zda používání radélka se zde stalo tra-

diční, což by značně změnilo naše představy o ohniscích

z nichž se tato technika dále šířila. Odvážila bych se

konstatovat podobnost mezi vyobrazeným fragmentem z

 vrstvy В 3 a nálezy maďarskými, vyvozovat další závěry

by však nebylo únosné. Zdá se, že oblast Slezska a

pravděpodobně i Velkopoloka a Mazovska by si zasloužila

z tohoto hlediska podrobné studium keramiky současně

s prověřováním chronologického schématu každé jednotli-

vé lokality.

Pro moravské prostředí je předpokládán výskyt

rádélka též v první polovině 13. století, s tendencí

posunout jeho nástup ještě níže (např. Nekuda 1971, 15
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Na rozdíl od polských lokalit, na nichž jsou nálezy

takto provedeného ornamentu do první poloviny 13, sto-

letí poměrně bezpečně datovány na základě vrstev ve

vzájemných stratigrafických vztazích, na Moravě šest

nalezišť ze sedmi, které by měly obsahovat materiál

první poloviny století, je vesnického charakteru, o je-

diné a jednotné kulturní vrstvě, a smíšený materiál je

tříděn a datován na základě jeho samého, nikoliv na zá-

kladě jiného hlediska13. Sedmou lokalitou je Opava,

avšak materiál není uveřejněn a na existenci rádélka

těsně před polovinou 13, století se dá usuzovat z jedi-

né zmínky (Šikulová 1975, 273). V poslední době často ja-

ko argumenty pro rané datování rádélka slouží souborу

získané povrchovým sběrem, které však nebyly nikde zve-

řejněny a zůstaly ve stadiu diplomových prací na FFBU

(Bláha 1968; Měřínský 1971), Prokazatelně se rádélko

vyskytuje v moravských nálezech druhé poloviny 13. sto-

letí, i když zřídka - nádoba s pokladem mincí z Brna

(Nekuda - Reichertová 1968, 114) epolu s fragmenty ze

Smilova hradiska, z Rýmařova - objektu 9 na Bezručově

ulici, a z Mohelnice tvoří zatím nečetnou kolekci. Jak

dokazují velice ojedinělé nálezy rádélkem zdobených

střepů v rámci keramiky velkomoravské z Pohanská (Dostál

1977-78, 123) a zjištěné i v Mikulčicích (Novotný 1971,

154), existovala zde určitá tradice používání ozubeného

kolečka ještě v 9. století. Její pokračování v době po-

velkomoravské na Moravě není zatím zjištěno a je pravdě-

podobnější, že nástup sledovaného elementu na jihomo-

ravském prostoru je vskutku podmíněn rakouskou kolonisa-

cí nebo kontakty в jihovýchodním a východním sousedstvím.
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Právě dolnorakouská lokalita Gaiselberg je moravs-

kým badatelům oporou v jejich snaze posunóut nástup výz-

doby prováděné kolečkem již na počátek 13, století a po-

případě i do století 12.. Ačkoliv se objevuje již v nej-

starším keramickém horizontu této lokality, tj. horizont

I z druhé poloviny 12. století, autorka, která zpracova-

la keramiku Gaiselbergu (Felgenhauer - Schmiedt 1969, 11)

pokládá jeho výskyt za následek kontaktů a oblastí dále

na západ. V rakouských nálezech nádob s poklady mincí se

rádélko nevyskytuje a podle Beningera (1958, 20) jeho

rozkvět spadá teprve do pozdní doby.

Zda absence této výzdoby v Bavorsku je objektivní.

či je způsobena stavem výzkumu a publikace materiálu,

zatím nelze rozhodnout.

Stejně tak,i na území dnešní NDR je výzdoba rádélkem

prvek netradiční, který se náhle vynořil na počátku výs-

kytu modrošedé keramiky v době okolo roku 1200 (Küas 1976,

283). Bezpečně před rok 1218 datovatelný džbán z Lipska

je nejstarším z publikovaných nálezů z Durýnska a Saska.

Po celou první polovinu 13. století však tento nález zů-

stává i jediným. V bohatém souboru z Tauchy z první čtvr-

tiny 13. stol, ještě není zastoupeno (Küas 1976, 285),

v keramickém inventáři, získaném při výzkumu Drážďan

nastupuje až na džbánech 15. - 16. století. Poněkud čas-

těji se v Durynsku začíná vyskytovat na konci 13. století14,

kdy je též na základě nádob s mincemi z lokalit Krosigh

a Grossenhein zastižen jeho nástup v oblasti rozšíření

"kugeltopfů". Zdá se však, že představa poměrně pozdního

počátku používání rádélkové techniky v severnější části

dnešní NDR může býti zpracováním nových výzkumů korigo-

vána, jak lze soudit z výsledků průzkumu slovanského hra-

diska v Berlíně - Špandavě, kde se rádélko objevuje již
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v poslední fázi osídlení, které podle autora zaniká ve

12, století (Nekuda 1971, I54).

Je nanejvýše pravděpodobné, že nálezy z Čech,

Slezska, Moravy, Rakouska, dnešní NDR a Pomoří mají spo-

léčné východisko, kterým je na základě dosavadních znalos-

tí pás podél Rýna přes Anglii do západní Francie, sho-

dující se s rozšířením světlé červeně malované keramiky.

V tomto prostoru představuje rádélko plynulé pokračová-

ní pozdně antických tradic, v rámci karolinské keramiky

Jeho používáním proslulo badorfské zboží, zdobené výluč-

ně dvouřádkovým pásem pravoúhelníků. Bohatší škála moti-

vů je typická především pro keramiku trevírskou, hessens-

kou a zboží z Bretagne (Lobbedey 1968, 77-80). Rádélko-

vá výzdoba 12. stol. Je všeobecně charakterizována ochu-

zením vzorů, které sе omezily především na pravoúhelníky,

šikmé obdélníky a motiv vlčích zubů (Lobbedey 1968, 83).

Pásem kosočtverců Jsou zdobeny okraje, držadla a hubič-

ky pánví na ryby z hrnčíren v Paffrathu, činných někdy

v inteřvalu 10.- 13.století (Lung 1955-56,365). Zatím zůstá

vá nejasné,do jaké míry je pro jihozápadní Německo typický

nápadný pokles výzdoby rádélkem, zastižený na lokalitě Un-

terregenbach v horizontu datovaném 1170/80-1230/40 (Lobbe-

dey 1972, 197). Podobný proces byl konstatován

na dolnorakouském Geiselbergu v horizontu II, rámcově

datovaném do první poloviny 13. století, a v holandské

oblasti Südlimburg, kde však tato výzdobná technika zmi-

zela úplně, neboť v periodě III (asi 1225-1280) se již

nevyskytuje (Bruijn 1962-63, 400).

V rámci střední Evropy není jihozápadní Německo je-

diným územím, z něhož se mohla ve 12. a 13. století ší-

řit znalost výzdoby ozubeným kolečkem. Pendantem mu je
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Karpatská kotlina, ve sledovaném prostoru konkrétně Ma-

ďаrskо a Slovensko, V Maďarsku se motiv intervalové šrou-

bovíce, nikoliv však souvisle ryté rydlem, nýbrž slože-

né z vtlačených čtverečků nebo trojúhelníků, provedených

rádélkem, rozšiřuje na konci 11. a počátkem 12. století

(Parádi 1963, 250)16. Výchozími nálezy pro toto konsta-

tování je hrnec s pokladem mincí z místa Andornaktálya a

soubor takto zdobených hrnců z II. a III. fáze pohřebiš-

tě Halimba, vydělených a datovaných na základě stratigra-

fie, šperků a mnoha mincí do 11. a 1. pol. 12. století.

Protože archeologický materiál 13. století z maďarskéhо

území je publikován v tak nepatrné míře, že vlastně zů-

stává nedostupný, nelze posoudit další vývoj tohoto typu

dekoru, který tak výrazně zasáhl keramickou produkci 11.

a 12. století na maďarském území.

Obdobná situace je na Slovensku, neboť i zde stav

znalostí dosud nedovolil vytvoření bezpečnější chronolo-

gické kostry, především v oblasti keramické produkce 12.

a 13. století, což je rovněž podmíněno i absencí výzkumu

v městských jádrech. Proto nelze na jeho celém území bez-

pečně prokázat existenci rádélka ve 13. století, třebaže

sе vyskytuje v mladohradištních souborech na typickém

mládohradištním materiálu. Zatím jen z bratislavského

hradu byla publikována takto zdobená keramika z doby vel-

komoravské, a zdá sе, že právě používání rádélka je jed-

ním ze znaků, který opravňuje v rámci velkomoravské kera-

miky vydělit skupinu charakteristickou pro území jihozá-

padního Slovenska17 Pokud se nejedná o druhotné ulože-

ní v konstrukcích válu, dokázal výzkum této lokality po-

užívání sledované techniky na Samém konci velkomoravské-

ho období18 , v povelkomoravské19 a s největší
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pravdě odobností i ve 13. stolotí20.

Protože výzdoba otisky ozubeného kolečka se v kar-

patské kotlině vyskytuje bezpečně od 11. století, při

čemž je možné, že budoucí výzkumy prokáží její lokální

přímou souvislost s keramikou doby velkomoravské, je zřej-

mé, že sama existence této výzdobné techniky není v pros-

toru střední Evropy dokladem o osídlování daného území

kolonisty ze Západu. Jak se však zdá, při hledání původu

bude hrát roli chakakter výzdoby touto technikou prove-

dené. Na základe dosud publikovaného materiálu lze soudit,

že pro rádélkovou výzdobu v Karpatské kotlině 11., 12.,

a snad i 13, století21 je charakteristická plynulá linie

čtverečků či trojúhelníčků, která plně ve stylu inter-

valové ryté šroubovice obepíná celé tělo nádoby22. Stej-

ný styl výzdoby mimo prostor Maďarskа a Slovenska konsta-

tuji na nádobě z moravských Kudlovic a hornoslezského

Opole, vrstvy В 3. Na území západním byla škála motivů

poněkud širší, i když sе skládala jen z linií jednoduchých

pravoúhelníků, šikmých obdélníků a vlčích zubů, k nimž

někdy ke konci 13. stol. přistupuje metopivitá výzdoba,

zjištěná zatím v oblasti Durynskа, na nalezišti Weimar -

Wagnergasse. Zatím jen velmi skromně je publikován mate-

riál dolnorakouského Gaiselbergu, a proto není jasné, do

jaké míry je objektivní postupné rozšiřovaní palety motivů

na této lokalitě (Felgenhauer - Schniedt 1969, tab. 1, 2,

3)23, umísťovaných jak na těle, tak na vnější ploše

okrajů24.

Podaný přehled o používání výzdoby vtlačované rádél-

kem a jejích lokálních rozdílech na území střední Evropy

je čistě orientační a jeho cílen je spíše nastínit cestu,
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jejíž sledování bу při řešení etnických otázek 12. a 13.

stol. pravděpodobně mohlo vést к určitým výsledkům.

Dosavadní stav publikace materiálu to vžak zatím nedovo-

luje, nechceme-li sklouznout na pole nepodložených do-

hadů.
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IV. Srovnání dosavadního pojetí s výsledky provedené

analýzy.

Podle dosavadního pojetí jsou za kolonizační

prvky označované všechny nové jevy, které se objevují

v české keramice během 13, století. Termín "kolonizač-

ní prvek" se tak vlastně stal symbolem, že jde o před-

mět, jehož některá vlastnost - ať už tvar, výzdoba,

materiál nebo způsob zpracování - se začíná objevovat

až během 13, století. Aby však pojem odpovídal i výz-

namem svému nazvu, je zapotřebí posoudit jeho přísluš-

nost ke kolonizačnímu procesu. Splnění tohoto předse-

vzetí není snadné, nýbrž je značně ztíženo několika

překážkami. Za prvé - znalost domácího vývoje keramiky,

který by měl být kolonizací narušen, je pro 12, století

mizivá. Za druhé - stejně tak mizivá (pokud ne ještě

více) je znalost keramické produkce 12. a 13. stol, v

mateřských zemích kolonistů. Za třetí - označíme-li

každou novinku za přínos kolonistů, především v ob-

lasti technologie, anulujeme tím veškerý domácí samos-

tatný vývoj. Za čtvrté - středověká kolonizace nebyla

náhlý, nárazový jev, nýbrž od Francie až na Červenou

Rus se šířila velmi dlouho, celá čtyři staletí. Právě

proto, že kolonizace byla dlouho trvajícím procesem,

je samozřejmé, že jinak se bude projevovat na keramice

západoněmecké a jinak na keramice ze Slezska, i když

budeme abstrahovat od různosti výchozích zemích.

Tento příklad jsem zvolila úmyslně, abych odůvodnila,

proč při konfrontaci jednotlivých prvků a kolonizač-

ního procesu vycházím ze skupiny česko-dolnoslezsko-

severomoravské a nálezy z Durynska, Saska, které jsou
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vesměs starší, používám jako doplněk.

Při posuzování vzájemného vztahu sе mi soubor sledo-

váných jevů rozdělil na čtyři skupiny:

1. elementy s vysoce pravděpodobnou příslušností ke ko-

lonizaci

2. elementy s velmi nízkou pravděpodobnosti

3. elementy a největší pravděpodobností nepřislušející

ke kolonizaci

4. elementy, které se dostaly do vymezeného prostoru

obchodními kontakty.

Ad 1/ Elementy, u nichž počítám s tak velkou mírou prav-

děpodobnosti, ze je pokládám za projev činnosti

hrnčířů, přišlých v proudu kolonistů, jsou ty, které

se poprvé objevují dokonale vyhotovené ze světlého

materiálu, mají analogie v oblastech, odkud kolo-

nisté přicházeli, a nebo které vzhledem ke své funkci

vylučují starší dřevěné ekvivalenty. Takovými jsou:

světlý materiál, konvice, džbán, zvonovítá poklička,

ucho, nádoba na třech nožkách, pánev, červené ma-

lování, poleva, rádélko, odříznutí strunou.

V českém prostředí ani jediný prvek s takto

vymezeného souboru nemá doložen výskyt v první po-

lovině 13. stol; nálezy ze severní Moravy datované

do první poloviny 13. stol. pocházejí vesměs ze

zaniklé osady Mohelnice s poněkud nejistým datováním

(viz pozn. 4.). Z materiálu dolnoslezského do první

poloviny 13. stol. zasahují jen poleva a rádélko,

jako kolonizační však může být brána jen poleva na

světlém materiálu, nikoliv aplikováná na domácím

šedém, která je pokračováním hornoslezských tradic.
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Časný výskyt výzdoby ráddlkem jen zdůrazňuje

její odlišné postavení v řade právě vymezených, prvků,

zároveň sе nepojí na světlý materiál. Jeho přísluš-

nost v několika vroclavských souborech první poloviny

století může být následkem kontaktů s Horním Slezskem,

pokud tam tento jev přežil až do 13. století, nebo

pravděpodobněji, je dokladem kolonizace čerpající z

jiných tradic. V Čechách však zatím nejsou důvody pro

posunutí datace tohoto výzdobného prostředku do první

poloviny 13. století.

Kolonizační materiál první poloviny století je

z prostoru střední Evropy znám i z Durynska a přilehlého

Saska. Ačkoliv obecně se projevuje stejnými katego-

riemi, téměř každá z nich, je při detailním pohledu od-

lišná. Jistou roli hraje i úplná absence světlého ma-

teriálu.

Ad 2/ Tato skupina. v níž jsou pohromadě mísa. Pohár.

kahánek, vývalkovitá šroubovice a vytáčení, velmi

pravděpodobně není tvořena jevy, které by za svou

existenci v "českém" prostoru vděčily kolonistům.

Současně nejsou vlastní oblastem. z nichž tito při-

cházeli.

Mísа je tvar, který svou funkci může spolehlivě

plnit v provedení ze dřeva. Je velmi pravděpodobné,

že skutečně dřevěné mísy byly používány, jak prokázali

keramické nálezy mis z Vroclavi, zřetelně napodobují

dřevěné, obručí stažené nádoby. a soubor karolinských

mis z Bavorska, které svou ojedinělou bohatou výz-

dobou nápadně připomínají dřevěná předměty.
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je však otázkou, со způsobilo, že se více méně v celé

západní části střední Evropy náhle objevuje od poloviny

13. století tento tvar v provedení keramickém.

Stejná otázka sе týká poháru, noboť pro jeho účel

nelze počítat s jeho absencí v dřívějších dobách.

Protože sе však žádné dřevěné poháry nezachovaly,

nelze je srovnat po tvarové stránce s hliněnými. Zdá

se, že o kolonizací souvisí jen určitý typ poháru.

nikoliv tedy pohár jako keramický druh, a to vroclavské

skupiny pohárů 5. a 4.

Kahánek nastupuje prokazatelně.v pražských souborech

hluboko v první polovino 13. století. Protože toto

ojedinělé časné datování v rámci souboru kolonizačních

prvků doplňuje zde jeho častý výskyt, a zároveň ne-

dostatek v západních zemích, dá-li se spolehnout na

publikovaný materiál, je malá pravděpodobnost, že se

jedná o kolonizační prvek.

Vývaikovitá šroubovice je výzdobný motiv přímo

závislý na technologické úrovni nádoby, která tak je

primární a nemusí být na kolonizaci závislá.

Mimořádně vzácný výskyt vytáčení néjen ve 13. sto-

letí, ale po celé 14. stol. spíše odporuje myšlence o

něm, jako o kolonlzačním prvku, označujeme-li tak zatím

pouze jevy 13. století.

Některé z těchto prvků nastupují v rámci 13. stol.

velmi záhy (kahánek), některé značně pozdě (hliněná mísa),

počátek výskytu ostatních však není dobře zachytitelný.
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Ad 3/ Elementy, které jsou typické výlučně pro uzemí Čech,

kde se vyskytují zcela běžně, s případným vzácným.

přesahem do Drážďan, jako jsou zvonovité misky a

čtyřlaločnatý okraj, s největší pravděpodobností s

kolonizací nesouvisí, Českému materiálu jsou vlastní

pro obě poloviny století.

Ad 4/ Poslední skupina je tvořena předměty, které se

v prostoru střední Evropy nevyráběly.pro kvality své-

ho materiálu (v připadě miniaturních nádobek ještě

zvýšenou malými rozměry) byly vhodná k přenášeni,

a proto s největší pravděpodobnosti byly používány jako

obchodní artikl - import.

Byly jím asi miniaturní glazované nádobky, které

se vyskytují i v oblastech, kde již kolonizace 13.

století neprobíhala, ale v nichž současně jsou zcela

cizí, např. Holandsko. Zatím není vysvětlení pro

skutečnost, že všechny tři glazované miniatury z již-

ního prostoru střední Evropy jsou ze zcela odlišného

materiálu. Myšlenka, že jde o importy, je založena na

jejich velkém územním rozšíření a i na prokazatelném

chronologickém vročení do 12. a první poloviny 13.

století.

Kamenina byla do slovanského prostoru střední

Evropy bezpečně importována po celý středověk. Pro-

tože však zatím není prokázána její existence ve 13.

stol. v západních zemích, nelze její výskyt zde před-

pokládat. Vlastnosti zboží se slinutějším střepem,

jež se ojediněle v našich nálezech objevuje, zatím
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nejsou známy, ale na základě jeho plynulého vývoje z

keramiky ze světlého materiálu, jen zvyšováním jeho tech-

nické úrovně, prokázaného v mateřských dílnách, lze před-

pokládat, že kde byly předpoklady pro výrobu světlé ke-

ramiky, byly i pro produkci zboží se slinutéjším střepem.

Miiniaturní nádobky červeně malované byly pravděpo-

dobně také předmětem obchodu, jak však poukazuje jejich

rozšíření, je pravděpodobná určitá vazba na kolonizaci,

i když snad jen druhotná.

I když je provedené dělení odpovídající stavu zna-

lostí, který dosud není vyhovující, je pravděpodobné,

že je v souladu s historickými procesy a poskytne možnost

tyto procesy podrobněji sledovat.
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VI. Zapojení archeologických nálezů do historického

rámce

1. Šíření kolonizačního procesu na základě písemných

a filologickýcli pramenů

Vývoj kolonizace na základě těchto pramenů je

znám velmi málo a jen zřídka sе historikové tímto pro—

blémem zabývají. Výchozími pracemi zůstává i nadále

dílo J.V. Šimáka (1938) a Z. Kacznarczyka (1945), k

nimž se v současné době přiřadily práce J. Žemličky

(1974, 1978) a R. Zubra (1972). Z oblastí západněji a

jižněji ležících sе mi kromě stručného nástinu

P. Grimma (1970) nepodařilo zjistit žádnou specializo-

vanou práci.

Již ve 12. stol. v Čechách probíhal kolonizační

proces využívající výlučně domácích možností, a osídlo-

vání zatím pustých ploch se uskutečňovalo pomocí míst-

ních obyvatel. Záhy však byl pociťován jejich nedosta-

tek, a proto byli zváni kolonisté ze zemi cizích, které

již prošly podobným vývojem. kolonizační řetěz, můžeme-

li tak nazvat plynulé šíření "vnější" kolonizace v

územích na sebe navazujících začal v 11. stol, ve Francii

a Flandrech. Velký přírůstek obyvatelstva v této ob-

lasti byl pak snížen odchodem velkých skupin do Nizo-

zemí, severní Itálie a roku 1066 s Vilémem Dobyvatelem

do Anglie (Kaczmarczyk 1945, dále jen K. 1945, 51).

Vlámové a nizozemci na přelomu 11. a 12. století

kolonizují již východním směrem - střední část západního

Německa - a záhy uplatňují své zkušenosti ve vysoušení

močálů, a provádění meliorace v okolí Brém a na dolním

Labi.
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Tam přicházejí i obyvatelé z přelidněného Porýní (k. 1945,

55). Současně se cizí kolonisté uplatňují při osídlováni

oblastí částečně slovanských • V roce 1104 přicházejí

Frankové do západní části Saska na pozvání kláštera v Pe

gau. nad Elsterou, který pro jejich usídlení získal na-

daci od hraběte Wiprechta von Groitzsch. Tento feudál

sám zve Franky z oblasti Würzburgu a usazuje pozvané

sedláky jižně od Lipska (Moschkau 1971. 108). V roce 1108

magdeburský biskup zve Vlámy (K. 1945, 55). Holanďané za-

kládají 1140 svou osadu u Naumhurgu (K. 1945. 56). Ve

druhé čtvrtině 12. století jsou také dány předpoklady pro

rychlou kolonizaci Meklenburska a Braniborska. Západní

Meklenbursko a východní Holštýncko dobyl reku 1143 hrabě

Adolf II. von Schaucnburg. Kolonizace zde ve velkém

probíhá až od počátku 13. století, stejně jako i ve vý-

chodním Meklenbursku, které zůstalo v rukou slovanských

knížat, podporujících od počátku I3. stol. kolonizaci

německým elementem, která nahradila kolonizaci provádě-

nou slovanským obyvatelstvem ve 12. stol. (K. 1945, 57-58).

Roku 1157 dobyl Albrech Medvěd Braniborsko, které rovněž

prodělalo velký rozmach kolonizace až od počátku 13. stol.

Zatímco v 1. polovině se odehrává v okolí Špandavy а

Berlína, ke konci století sahá až k Odře. Kolonizační

proces v obou zemích je ojedinělý v rámci celé střední

Evropy svým poměrem к domácímu obyvatelstvu, které bylo

sháněno z půdy a doslova nahrazováno, nikoliv jen dopl-

ňováno nově příchozími. Právě na tomto území se kolo-

nizace uplatnila jako politický jev, daný cíli německých

feudálů poloviny 12. stol., především Albrechta Medvěda,

Adolfa von Schauenburga a Jindřicha Lva (K. 1945, 55, 60-62)
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Situace v Durynsku mi není blíže známa. Svým et-

nickým složením ve 12. stol. již patří k německým ze-

mím, což však nevylučuje další kolonizační snahy. Je

otázkou, zda kolonizace v době ottonské stačila k osíd-

lení země, nebo zda byla doplňována později. Do Saska25

Němci přicházeli také již ve 12. stol., slovanské oby-

vatelstvo však zde z půdy sháněno nebylo, pouze v něk-

terých místech severní části Saska, v okolí Witten-

bergu a Dessau, kde působil vliv poměrů braniborských

(K. 1945, 62). Zdá se, že v severozápadním Sasku značné

koloiiizační poklikání nastupuje již na konci 11. a v

1. čtvrtině 12. stol. v době, kdy realizoval své zámě-

ry Wiprecht von Groitzsch. Bylo to období, kdy se země

konzolidovala po válkách za Jindřicha IV. Jen ducho-

venstvem bylo do r. 1121 založeno 26 vsí (Moschkau

1961, 96).

Málo Němců se dostalo do Lužice, kde se usadili

jen v jihovýchodní části kraje (K. 1945, 63-64). Sou-

sední území Lebus sloužilo jako jedna z bran do Polska,

která měla přírodní spojení na Kujavy a na Vislu, do

středního i jižního Velkopolska a na dolní Slezsko.

Toto důležité území bylo v rukou slezského knížete, a

proto do poloviny 13. stol. sem přicházeli němečtí osad-

níci ze Slezska. Teprve v polovině 13. stol. se dostala

tato krajina do moci braniborského markrabího a druhá

polovina století je tak poznamenána prudkým růstem měst,

především nově založeného Frankfurtu nad Odrou, a přícho-

dem vesnických kolonistů z Braniborska a především ze

štětínského Pomoří. Pro malé množství kolonistů nebylo

v lubuské zemi, ačkoliv byla připojena k Braniborské

marce, praktikováno shánění z půdy (K. 1945, 87-91).
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Poměrně citelný byl zásah vesnické německé koloniza-

ce na Štětínském Pomoří, které bylo samostatným politickým

útvárem, a proto snáze přístupným. Již od 20. lot 13. sto-

letí se kumulují na levém břehu Odry v těsném sousedství

Meklenburska německé osady, v nichž byli i Vlamové a Dánové.

Ačkoliv Štětin zůstal slovanským, ostatní města měla převa-

hu obyvatel německé národnosti (K. 1945, 68-74). Oproti

tomu Gdaňské Pomoří je územím, kde se kolonizace projevu-

je jen zcela nepatrně. Několik německých vsí, vysazených

okolo roku 1250, doplňovalo skupinu německých kupců, a

zvýšená snaha o kolonizační činnost v letech 1280 - 1303

zpravidla ztroskotala. Zlomem byl až rok 1309, kdy se tohoto

území zmocnil Řád německých rytířů, jimi prováděná koloni-

zace se Však omezovala jen na města (K. 1945, 112-116),

stejně jako v Chelminské zemi, (mezi Štětínským pomořím a

Velkopolskem, města Chelmno a Toruň), již křižáci získali

už 1230 (K. 1945, 110 - 112). Na prostoru Velkopolska,

Malopolska, Kujav, Mazovska a Červené Rusi se německé oby-

vatelstvo usazovalo z drtivé většiny ve městech, ve východ-

ních oblastech zpravidla na linii Vroclav - Lvov a Krakov -

Kyjov. Jen v několika málo velkopolských vsích vznikly ně-

mecké kolonie. V Malopolsku se první Němci objevují kolem

roku 1227, opět způsobem městské kolonizace (K. 1945, 92-

129). Vzhledem k mizivým výsledkům velkopolských cisterciá-

ků, kteří byli výlučně německého původu, a byli proto pově-

řováni knížetem (naposled asi 1233) k vysazení nových vsí

německými obyvateli (K. 1945, 95), nájak nepřekvapuje ne-

přítomnost německých sedláků na Malopolsku, které nemohlo

využít svého duchovenstva ke zprostředkování, neboť cis-

terciáci na horní Visle byli vesměs Francouzi.
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Slezsko je územím, které bylo kolonizací zasaženo v

největší míře. Němci sem pronikají od počátku 13. stol.,

konkrétně od r. 1207 a v počátečních letech (do r. 1241)

se usazují jen ve městech, která teprve jsou východiskem

obhospodařování krajiny a východiskem proudů, postupují-

cích podél řek (K. 1945, 76). Od počátku je německá kolo-

nizace velmi podporována knížetem, především Jindřichem

Bradatým. Hlavní příliv německého obyvatelstva trval do

70. let 13. stol., pak poněkud slábne (ibidem). Podle Zubra

(1972, 30-31) zvýšily německý příliv do Slezska následky

tatarské pohromy. Příchod Němců měl být podporován i zmat-

ky v říši a zveličenými pověstmi o celkovém zpustošeni

Slezska. Brzy však bylo území obsazeno a od 40. let se za-

čalo s kolonizací preseky. Protože Němci dávali přednost usa-

zení ve městě, museli být ke kolonizaci kraje zváni polští

osadními , nadáni právem německým, zpočátku udíleným oprav-

du jen Němcům (K. 1945, 77). Zatímco německá vesnická kolo-

nizace se omezila na území na levém břehu Odry, městská se

rozšířila na celé Slezsko. Města v Dolním Slezsku byla již

13. stol., z převážné většiny německá, oproti hornoslezským,

v nichž se uplatnil i polský patriciát (K. 1945, 82). Právě

Dolní Slezsko se stalo oblastí, z níž odcházeli Němci dále

na východ - do Krakova, Lvova i na sever - do Poznaně,

Toruni, na Ponoří a do Prus (K. 1945, 81). Také větší

vzdálenost Malopolska od Dolního Slezska je autorovi vysvět-

lením pro opoždění nástupu kolonizace v Malopolsku oproti

Velkopolsku o 10 - 20 let (K. 1945, 110).

Pronikání kolonistů ze Slezska je také doloženo směrem

jižním, na českou stranu Krkonoš. Je však zachyceno až oko-

lo roku 1260, kdy písemné prameny určují v této krajině

úpadek kolonizačního procesu; jejich příchod do této oblasti
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tak má zjevně charakter dosídlování (Hejna - Wolf 1974,

59), Historická spojitosti severovýchodních Čech a Slezs-

ka jsou patrny v materiálu heraldickém, toponomastickém,

i v půdorysech hradů a měst. Jen v zemi trutnovské je

28 názvu schodných s názvy ze slezského území (Hejna-

Wolf 1974, 60). Ke stejnému závěru došel i L. Hosák

toponomastickou analysou Osoblažská do roku 126726 -

moravské enklávy na Opavsku v majetku olomouckého bisku-

pa. Protože dospěl k výsledku, že jen málo kolonizačních

vsí mělo své jméno od lokátoru či feudálních majitelů,

předpokládá, že osídlenci nazvali kolonizovanou ves

jménem osady, odkud přišli (Hosák 1963, 24). Zjistil,

že pět německých názvů má své protějšky ve Slezsku a je-

den v Durynsku (ibidem). Je tedy prokázáno, že jak do

severovýchodních Čech, tak na moravské Osoblašsko a Je-

senicko (Zuber 1972) přišli kolonisté ze Slezska, kam se

vedle obyvatel nejrůznějších německých zemí dostali i

Vlámové, Vallonové a Holanďané (K. 1945, 53). Podle před-

stav autorské dvojice Hejna - Wolf (1974, 60) postupova-

li v severovýchodních Čechách kolonisté z Kamenné Gory,

Świdnicy, Jeleniej Góry aj. od Trutnova podél Pilnikovs-

kého potoka ve směru na Hostinné, Vrchlabí, či Králové-

dvorsko. Ačkoliv na Hostinsku by měl být tento proces v

podstatě ukončen kolem roku 1270, probíhá ještě později,

zejména po roce 1277. Děje se tak však ve vyšších polo-

hách, zejména kolonizací hornickou (Hejna 1974, 410).

Průběh kolonizace na zbývajícím území Čech a Moravy

není již natolik jasný. Jak vyplývá z prací badatelů

Dobiáše (1927, 1930) a Žemličky (1974, 1978), kteří se

velmi podrobně zabývali územím Pelhřimovska, Jihlavska,

Brounovska, Zbraslavská a Českého Středohoří, kolonizace
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v době, kdy k nám byli zváni němečtí "hostě" nebyla v

žádném případě omezena jen na pohraniční oblasti, nýbrž

současně probíhalo např. i dosídlování středočeského já-

dra, na druhé straně již v době velmi silné vnitřní ko-

lonizace 12. stol. byly zakládány domácím spolu s cizím

obyvatelstvem osady v českém pohraničí (Žemlička 1978,

61). Původ kolonistů v Čechách zatím není příliš známý.

J. V. Šimák na základě různých pokladů uvádí Franky, Sasy,

obyvatele Horní Falce, Bavor, biskupství Pasosvského,

Rakous. O přítomnosti Vlámů již pochybuje (Šimák 1938,

37). Tyto národnosti jsou zachyceny v souvislosti s ves-

nickou kolonizací. Mnohem hůře lze zjistit příslušnost

měšťanů a zvláště horníků, u nichž pravděpodobně byla

paleta nejpestřejěí, např. o Kutné Hoře praví kronikáři

13. stol., že tu byli lidé i z Pomořan, Polská, Míšně,

Uher (Šimák 1938, 38).

Kolonisté, vycházející z rakouských zemí, měli při-

cházet do jižních Čech, na českomoravskou vrchovinu, na

jižní Moravu a na Slovensko (Šimák 1938, 38). Podle

Zubra se dostali přes Moravu až do Slezska a jeho území

dosáhli 1223 v Bruntále a 1224 v Opavě. Mimo německy

mluvícího obyvatelstva sе kolonizace Moravy zúčastnili

podle závěrů toponomastiky i Maďaři a obyvatelé jiných

sousedních zemí, jak poukazují vesnice Vážany (poprvé

1220) a Osvětimany (poprvé 1320) v uherskohradišťském

okrese, obě ležící na pravobřeží Moravy (Snášil 1971,

110). Odlišná je představa rakouského historika Lachnera,

podle jehož mínění prý již v polovině 12. stol, byla

jihozápadní Morava spolu s jižními Čechami úplně německá.
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Jako prameny mu sloužila toponomastika a zasvěcení koste-

lů ve 4 moravských městech. Červenou nití jeho zjevně

tendenčně zaměřené práce je snaha prokázat německé osíd-

lení na Moravě již od 2. poloviny 11. století a kate-

gorické odmítání myšlenek moravského historika L. Havlí-

ka o značné intenzitě a délce osídlení samotného polní-

ho Rakouska slovanským obyvatelstvem (Lechner 1971, 343-

345), Přínosem je tato práce z hlediska vztahů mezi Ra-

kouskem a Bavorskem, Řezenský biskup Wolfgang (976-979)

dostává od Otty II. právo kolonizovat ves zpustošenou

maďarským nájezdem kolonisty z Bavorska (Lechner 1971,

335), a ačkoliv se jedná o situaci poněkud zvláštní -

znovuvysazení vsi následkem bojů, a proto nezávisle na

přirozené kolonlzační vlně, pravděpodobně tento písem-

ný doklad poukazuje, kam se rakouští feudálové ve svých

potřebách obraceli.

Výrazným centrem německého obyvatelstva na Slovens-

ku byla Spiš, pohraniční oblast uherského feudálního

státu, v níž se vedle Slovanů objevují Maďaři. Ve dru-

hé polovině 12. stol, přicházejí Němci na pozvání

Gejzy II. (1146 - 1161), aby tu plnili funkci strážců

na ochranu Uher proti Polsku (Polla 1962, 148). Mimo-

chodem, za týmž účelem byli 1234 pozváni i krakovským

vévodou Teodorem, tentokrát osídlit pohraniční oblast

proti Uhrám, ale nepodařilo se je získat (K. 1945, 100),

Osídlení Spiše bylo přerušeno tatarským vpádem, který

postihl některé osady. To přinutilo krále Bélu IV,

(1235 - 1272) k rekolonizaci kraje, která měla vycházet

hlavně ze Saska (Polla 1962, 148, 151).
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2. Výpověď archeologických pramenů

Sledováni územního rozšíření a tradic každého jednotli-

vého prvku přineslo následující poznatky.

Na území střední Evropy, tak jak jsem ji vymezila

v přehledu literatury, se podle dosavadního stavu znalosti

nevyskytuje jednotný kolonizační horizont. Celá její

oblast se po stránce keramické produkce rozpadala na

mnoho lokálních skupin, z nichž některé známe jen velmi

povrchné a některé ještě neznáme vůbec.

Při srovnání výskytu kolonizačních prvků v jedno-

tlivých skupinách je zřejmá velká podoba, až shoda,

v materiálu dolnoslezském, českém a severomoravském.

Materiál hornoslezský ponechávám zatím pro jeho malou

znalost bezradně stranou. Jejich analogie směřují nej-

častěji do jihozápadního Německa (vč. Švábska), kde

však na základě lokality Unterregenbach se podrobněji

podařilo vymezit jen keramiku zhruba 1. poloviny 15.

stol., a její vývoj v polovině druhé je zatím znám

jen fragmentárně. Můžeme-li však soudit podle těchto

dosavadních znalostí, což pokládám za nutné zdůraznit,

není jihozápadní Německo východiskem této skupiny,

lze-li tak usuzovat na základě absence polevy, džbánu,

válcovitých pohárů aj., větší variability ve tvarovém

inventáři a značně častějšího používání ucha průřezu

oválného než páskového (pro naši skupinu výlučné).

V případě, že naše skupina není projevem kolonistů

přímo z jihozápadního Německa, bylo by jejich výcho-

diskem území se stejnými tradicemi, a proto s nej-

větší pravděpodobností ležící jihozápadnímu Německu

v nejbližším sousedství.
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Pokud tyto tradice jsou i zde odrazem kolonizační čin-

nosti (např. původ konvice s třmenovým uchem), východis-

kem typických znaků naší skupiny se může stát totéž úze-

mi rozšířené o oblast střední a severní Francie, čímž

jsme do eventuálních mateřských zemí kolonistů zapojili

území, kde se objevuji i prvky, které v jihozápadním

Německu nejsou. Jak se zdá, můžeme z geneze naší skupi-

ny vyloučit střední a dolní Poryní a Limbursko, neboť

tam produkovaná keramika je úplně jiného charakteru

(hrnce s kulovitými dny, obecně ostrá profilace nádob;

markantní zejména u džbánů a pohárů), stejně jako úze-

mi Holandska a širokého pásu směrem na jih podél západ-

ního pobřeží. Zcela výjimečná přítomnost nožek v naši

skupině není předpokladem pro úvahy o přímé souvislosti

s oblasti, v níž jsou rozšířeny "kugeltopfy", kde byly

nožky často aplikovány na hrncich, neboť výskyt grapů

již ve 13. století přesahuje geografické rozšíření ná-

dob s kulovitým dnem, jak bezpečně prokázal nález ze

Švýcarského Glansenbergu a jihoněmeckého Unterregen-

bachu. S odvoláním na Lobbedeye bych upozornila na pou-

žívání grapů i v severní Francii.

Odlišná je keramická náplň kolonizačního období

v Durynsku a přilehlé části Saska (tj. širší okolí Lipska)

Zatím nelze určit, zda její odlišnost - naprostá absence

světlé keramiky běžných rozměrů, červeného malování а

polevy, jiné kontury konvic s třmenovým uchem, jiné

vzory rádélkem provedené výzdoby, jiné, rozmanitější

typy pokliček z nichž zvonovité jsou nejčastšji opatřeny
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místo knoflíku kroužkem}a jiné průřezy uch - je dána

odlišným východiskem kolonistů, nebo jen vývojem ve vý-

chozí oblasti, přičemž skupina Slesko, Čechy, severní

Morava by byla odrazem jeho mladšího stupně. Třebaže je

možné v obou případech totožně východisko předpokládat,

myšlenka o takové přeměně, kterou by musela keramická

produkce po všech stránkách prodělat, není únosná. Proto

se domnívám, že kolonizační procesy v Durynsku a oblasti

česko-slezsko-severomoravské nemají stejné výchozí území.

Na základě dosavadních znalostí se domnívám, že proud,

který ve 12. a 1. polovině 13. století osidloval Durynsko,

naši oblast nezasáhl. Lze tak odmítnout i bezprostřední

souvislost mezi skupinami durynskou a "českou".

Nálezy, které lze pro jejich raný nástup jen stěží na

východněji položených územích očekávat, jsou hrnce ozna-

čené v materiálu z Lipska jako "cizí keramika okolo 1100".

Od běžného materiálu se liší černavou (tmavě šedou až

šedohnědou) barvou, profilací okraje i celé nádoby a ten-

kými stěnami. Zdobeny jsou poměrně jednotně vlnovkami,

často v kombinaci s hřebenovými vpichy a vrypy (Küas 1976,

252, 267, 279). Jejich datování na přelom 11. a 12.

století podpořil i výzkum klášterního kostela Sv. Kiliána

v Bad Lausick (Moschkau 1961, 96). Küas tyto nádoby ozna-

čuje za doklad kolonizace a interpretuje je jako francké

zboží (1976, 267). Zatím téměř neznámá je keramická pro-

dukce v Sasku a Lužici, a proto není možné zjistit, zda

naprostá absence námi vymezených kolonizačních prvků

v souborech u Drážďan je pro toto území charakteristická.

Jak však výzkumy v tomto městě dokázaly, projevuje se

kolonizační proces a největší pravděpodobností i zde.

Jeho následkem by měly být hrnce "typu 2" šedé barvy
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z jemnějšího materiálu, s tělem částečně pokrytem vývalkovi—

tou šroubovnicí, buď štíhlé nebo oboidního tvaru, které se

objevují před polovinou 13. století. Jim podobné z Čech ani

z Horní Lužice autor nezná (Mechelk 1970, 74, 148).

Na území Malopolska, Velkopolska ani Kujav se sledo-

vané elementy ve 13. století neobjevují, což jen zdůrazňu-

je jejich závislost na kolonizovaném prostoru. Pomoří je

však oblastí, kde byl jejich výskyt očekáván, a proto pře-

kvapuje jejich naprostá absence v Gdaňsku i Štětíně, až na

fragmenty z Gdaňska pravděpodobné zdobené rádélkem. V ma-

teriálu ani ze 13., ani z předcházejícího století není

publikováno nic, co by se odlišovalo od domácích tradic

(s výjimkou několika importů, Dekówna 1973).

Velmi vzácný výskyt kolonizačnich prvků spojuje území

jižní Moravy a Slovenska a zdá se, že na Moravě je podmí-

něn jiným původem kolonistů, kteří na rozdíl od kolonistů,

osídlujících Braniborsko, Sasko, Durynsko, Polsko a Čechy,

s největší pravděpodobností přicházeli z Rakouska. Protože

však není známa podrobně situace ani na jižní Moravě, a hlav-

ně ani v Rakousku, nelze stanovit kriteria, která by odliši-

la v keramickém materiálu rakouskou kolonizaci, aby se dalo

aspoň rámcově sledovat její rozšíření ve střední Evropě.

Pravděpodobně určitou roli hraje přítomnost rádélká; jak

ale víme, tato výzdobná technika je vlastní i sousednímu

Maďarsku a Slovensku, a proto nelze vyvozovat etnické závě-

ry na základě pouze jeho samého, nýbrž bude zapotřebí hodnotit

keramickou produkci daných regionů jako celky.

Při studiu středoevropské keramiky 12. a 13. stol. se

Maďarsko jeví jako svérázná enkláva, jejíž keramická pro-

dukce tvoří určitý protějšek západoevropským zemím.
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Jak z hlediska výskytu světlého materiálu a červeného

malováni, tak rádelka a některých keramických tvarů, kte-

ré však svým celkovým dojmem působí zcela jinak, než sou-

časné západoevropské. Vezmeme-li v úvahu i výskyt dvou

polévaných nádob na pohřebištích 8. století v Karpatské

kotlině, které jsou pendantem dvěma polévaným nádobám me-

rovejakým z jihozápadního Německa, nelze z hlavy vypudit

myšlenku buď o samostatném rozvoji pozdně antických tradic

na obou územích, nebo spíše o určité renesanci těchto tra-

dic vlivem jiného, oběma oblastem blízkého centra, které

tyto zděděné znalosti nepřetržitě rozvíjelo.

Přes malý počet vyobrazení je patrno, že maďarská kerami-

ka ze světlého materiálu se nejpravděpodobněji nešířila

západním a severozápadním směrem, nýbrž jen zřídka se ob-

jevuje na Slovensku. U keramiky běžného materiálu zdobené

rádélkem situace není již tak přehledná, ostatně není jas-

ný ani její chronologický a geografický vztah ke keramice

ze světlého materiálu. Avšak právě výzdoba intervalovými,

spirálovými, mírně zvlněnými liniemi, obepínajícími celé

tělo, složenými ze čtverečků nebo trojúhelníků, spojuje

v jeden celek území Maďarska, Slovenska a části Moravy.

Zatím je nejasné, jakému historickému jevu je možno tuto

skutečnost přisoudit. Skupina redukčně pálené, šedé ke-

ramiky, kterou znám zatím jen z Budínského hradu, je tvořena

podle I. Holla rakouskými importy 13. století. Toto tvr-

zení se opírá o nálezy adekvátní keramiky, uložené ve ví-

deňském muzeu. Je však datováno zatím jen na základě ob-

jektů na Budínském hradě, a proto je možné, že pochází

až z mladšího období, pokud by však vskutku jeho chronolo-

gické určení bylo pravdivé, byla by tato skupina v rámci

celé střední Evropy tvarově i technologicky nejvýspělej—
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ším sоborem své doby, k němuž však v domácí keramice Dol-

ního Rakouska, můžeme-li tak usuzovat podle znalosti je-

diné lokality — Gaiselbergu, neměla předpoklady.

Na závěr bych si dovolila zopakovat, že na základě

keramického materiálu se ve 13. století ještě každá z

oblastí střední Evropy jeví jako svérázná a jen některé,

spojené jen větším či menším množstvím společných jevů,

se slučují v určité větší celky. Tak lze ve střední Evro-

pě vydělit několik takových сеlků, jejichž odlišnost je

podmíněna východiskem kolonistů a současně i časem, v němž

ke kolonizaci docházelo. Oblast Durynska, Saska a společ-

né skupiny česko-slezsko-severomoravské tvoři jednu kumu-

laci, k níž se připojuje i dolnorakouský Gaiselberg, zře-

telně se napojující na rozsáhlé území zhruba jižního Ně-

mecka a střední a severní Francie. Jiným prostorem ve

střední Evropě je jižní Morava a Slovensko, k nimž se čás-

tečně přibližuje Maďarako, které je však z určitých hle-

disek zcela odlišné a úplně vybočuje z rámce celé střední

Evropy.

3. Konfrontace pramenů archeologických s písemnými

Při rámcovém pohledu na znalosti získané rozborem

archeologického materiálu a ty, získané na základě pramenů

písemných a toponomastických, zjistíme, že opravdu se

archeologii podařilo zachytit některé jevy, dokumentující

sledovaný hiotorický proces. (Pochopitelně jen útržkovitě,

neboť početnost našich dat se snad nedá vyjádřit ani

zlomkem promile).
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Jedním z nich je např. soubor "cizí keramiky okolo 1100",

zastižené v Lipsku a jeho okolí, časově se hlásící do doby,

v níž povolával Wiprecht von Groitzsch Würzburské sedlá-

ky. Jako jiný příklad můžeme uvést skutečnost. že jen dí-

ky historikovu sdělení o průběhu kolonizace v Braniborsku

a sousedních oblastech na sever a částečné i na jih si lze

vysvětlit, že v "teritoriu, opanovaném nádobami s kulatým

dnem, slovanská keramika rychle zaniká a nelze nadále na

základě archeologických pramenů dokázat přítomnost slovans-

kého obyvatelstva" (Kostrzewski 1946, 47, 48). Neboť,

ačkoliv nevíme, kam se mělo uchýlit, podle mínění histo-

rika bylo ze země vypuzeno.

Poměrně často konstatují historikové kontakty mezi

určitými oblastmi, které také odpovídají situaci v archeo-

logické pramenné základně. Historie tak zjistila velmi

blízké kontakty mezi severní Moravou a Slezskem, které se

v našem materiálu projevují např. nálezem misky na nožce v Mо-

helnici (Gos 1970, 471-472), nádob s cylindrickým hrdlem na Mo-

ravě a tuhových hrnců s vzhůru vytaženími okraji na Sezsku

(Goš 1977, 299) a určitě také přítomností duté, dvoubarev-

né glazované kuličky ze Záblacan (Snásil 1971, 104), do

Polska často dopravovaných "grzechotek". Konstatuje také

vztahy mezi Dolním Rakouskem a Bavorskem, které byly zjiš-

těny rovněž analýzou materiálu z Gaisolbergu; stejně jako

značně spletité poměry na Moravě a Slovensku.

Z hlediska pronikání kolonistů do Polská jsou důle-

žité závěry Kaczmarczyka o čistě polském obyvatelstvu

Gdaňského Pomoří, které nalézají oporu v rozboru gdaňské

keramiky, v niž kontakty s Kyjevskou Rusí jsou mnohem lépe

dokumentované, než styky se západními sousedy (Lepówna

1968, 54). Protože tentýž historik konstatuje jen slabý

zásah kolonizace v Lužici i Lubuské zemi, není jasno, kudy
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procházeli směrem na Slezsko. Jestliže se však cestou

z nejrůznějších důvodů neusadili, bude jejich sledování

velmi obtížné. Z archeologického hlediska je právě tato

oblast v době 2. poloviny 12. až 13. století úplně nezná-

ma (Dabrowski 1968, 349).

Pochopitelně současně se nám při pohledu na histo-

rikovy závěry otevřou také další problémy. Jeden z nich

je také i naprostý nedostatek zatím zachytitelných stop

kolonlzačního procesu v Českém prostředí 1. poloviny l3.

století. Lze jej vysvětlit několika možnostmi:

a/ neschopnost jej na základě dosavadních znalostí

rozlišit,

b/ lidé, kteří do Čech v 1. polovině století přicházeli,

nebyli hrnčíři, popř. se výrobou keramiky nezabývali,

с/ kolonisté 1. poloviny století pocházeli z jiných zemí,

než ti, kteří přišli okolo a ve 2. polovině století,

d/ kolonisté během celého století přicházeli ze stejné

oblasti, avšak jejich mateřská země podlehla jakési

módní vlně.

Osobně se domnívám, že pravděpodobnější je vysvětlení

body с/, b/, přičemž bod a/ je podmíněn bodem с/.

Vzhledem k zanedbatelnému procentu keramiky s kolo-

nizačníni prvky v rámci keramické produkce 13. století

se zdá, že mezi nově příchozími obyvateli byla přítomnost

hrnčíře spíše vzácností. Přicházeli lidé na obdělávání

půdy a horníci. Počtem zcela jistě převyšovali množství

specialistů různých řemeslných odvětví, koncentrujících

se v obchodních a výrobních centrech, jejichž zakládání

vrcholilo právě okolo poloviny a ve 3. čtvrtině 13. stole-

tí. Současně je však výjimečnost kolonisační keramiky
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nápadná i vzhledem k pokračováni vývoje českého středo-

věkého hrnčířství. Lze odůvodněně konstatovat, že v něm

nebyla významným mezníkem, neboť náhlé rozšíření rozvi-

nuté vrcholně středověké produkce není důsledkem německé

kolonizace l3. stol. popř. do doby smrti Přemysla Otakara

II. Ještě později, po tomto datu a tím i po odpadnutí

velké kolonizační vlny, muselo dojít к nové hospodářsko-

sociální situaci, která umožnila úplnou změnu keramické

produkce středověku.

Na základě historiky zjištěné skutečnosti o délce

trvání "kolonizačního řetězu" také dojdeme к závěru,

že vlastně snaha zjistit, zda existuje v keramice středo-

evropského prostředí určitý "kolonizační horizont", je

marná, neboť v rámci střední Evropy jeho časová šíře

poukazuje na nereálnost stejného projevu kolonistů v

oblastech osídlovaných v různých dobách, a tak vlastně

tento horizont je representován souhrnem jednotlivých

lokálně i chronologicky omezených keramických skupin.

Oproti tomu pojem "kolonizační prvky" je pro další bá-

dání plně vyhovující.
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VII. Závěr

Ačkoliv jsou archeologické prameny k sledované

problematice početně velmi skromné, je zřejmé, že

jejich rozbor k postiženi kolonizačního procesu mů-

že přispět velmi výrazně, i když jen v některých as-

pektech - především jeho projevu, původu a časového

postupu.

Třebaže je naděje, že budoucí archeologické

výzkumy značně rozšíří pramennou základnu k celkovému

studiu keramiky 13. stol., pravděpodobně nelze počítat

s převratnými změnami našich představ, neboť konkrét-

ně v keramickém materiálu se může projevit jen ten

kolonizační proud, s nímž přicházeli do země i činní

hrnčíři, a těch, jak se zdá, bylo poskrovnu. Přesto

již dosavadní výsledky částečně doplňují obraz získa-

ný rozborem pramenů písemných, které stejně jako archeo-

logické zachycují jen zlomek historických jevů a je

pravděpodobné, že velké množství obyvatel přišlo do

země z tohoto hlediska zcela bez povšimnutí. Právě zde

má svou příležitost archeologie, jestliže získá k dis-

pozici kritéria pro takovouto interpretaci, stanovenou

souladem historických a archeologických pramenů.
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VIII. Výběr základních informaci o jednotlivých nálezech

Číselné symboly použitá pro geografická označení:

l- Cechy-lokality s keramikou podobnou pražské

2- severní Podbrdsko

3- severní Morava

4- jižní Morava

5- Dolní Slezsko

6- Horní Slezsko

7- Velkopolsko + Mazovsko + Kujavy

8- Štětínské + Odańské Pomoří

9- Malopolsko

10- Malopolská část Červené Rusi

11- Maďarsko

12- Slovensko

l3- Rakousko

14- Bavorsko

l5- Durynsko + severozápadní Sasko /tj. širší

okolí Lipska/

16- Sasko + Lužice

17- oblast, v niž jsou vůdčím typem hrnce s kulovi-

 tým dnem

l8- jihozápadní Německo + kanton Zürich

19- Kolínska pánev

20- Limbursko

21- Holandsko + severozápadní pobřeží Francie
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Poznámky

1/ Pod pojmem keramika mám v této práci na mysli výlučně

nádoby, hrnčířské výrobky sloužící k vaření, ke stolování,

k přechovávání. Zajisté zajímavé bude i srovnání s kera-

mikou architektonickou a dekorační, která však při vymezo-

vání problému zůstala mimo.

2/ Nejstarší do té doby známá červeně malovaná nádoba s pok-

ladem mincí - džbánek z Čivic - je datována na přelom

14. a 15. století stejně jako glazovaný pohár z Potěh.

Dnes nejstarěí známá červeně malovaná nádoba datovaná

pokladem mincí byla nalezena až v roce 1965 v obci Vrátno

(Radoměrský - Richter 1976, 85).

3/ Na tzv. kolonizační prvky mimořádně bohatý soubor získaný

výzkumem hradku Bradlo u Hostinného pochází z jednotného a

jediného sídlištního i zánikového horizontu. Autor v něm

na základě technologie v souladu s výzdobou nádob vydělil

dvě skupiny (Hejna 1974, 388), z nichž právě skupina 2,

z materiálu okrové až červenohnědé barvy, nových tvarů a

bohaté výzdoby, v níž dominuje technika kolečkování, se

zcela vymyká domácím tradicím. Datováni tohoto souboru je

však pro jeho jedinečnost a úplnou absenci písemných zpráv

otevřené a je vymezeno 40. lety 13. stol,, kdy Olešnický

újezd byl v rukou řádu Německých rytířů, a 1. polovinou

14. století.

Hrudy Krašov a Tetín jsou výchozími lokalitami při studiu

keramiky severního Podbrdska, která přes nevelkou vzdále-

nost k pražské kotlině se od pražské keramiky výrazně liší.

Pokus o jejich podrobnou konfrontaci se mi však dosud nezdá

reálný, neboť ani dlouhou dobu zanášená a nepečlivě čištěná

cisterna na Krašově, ani souvrství na Tetíně, hradě
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poprvé zmiňovaném až roku 1321 a zaniklém na sklonku 14.

století, nejsou objekty, které by dovolily vytvořeni abso-

lutní chronologie. Předpoklad, že vstupní brána na Tetíně

pochází z konce 13. století, jenž je východiskem pro dato-

vání vrstev 1/4-9 a II/1-10, zůstává i nadále předpokladem

a jím datovaná keramika nemůže být tomuto časovému určení

oporou. Datování krašovské cisterny je založeno na výsky-

tu "zduřelého okraje, který je s největší pravděpodobností

typický pro 2. polovinu 13. století" (Durdík 1973, 4) až

ve vrstvách 8-9. Okraje typu 45 a 46 podle typáře autora,

které v této vrstvě reprezentují skupinu zduřelých okrajů

(skupina H; Durdík 1974, 191, 194), se však od "klasických"

zduřelých okrajů odlišují natolik, že je v žádném případě

není možno povýšit na základní chronologické kritérium.

Z tohoto důvodu pokládám problém datování keramiky v oblasti

řeky Berounky za nevyřešený a jen orientačně datuji sou-

vrství krašovské cisterny a tetínského paláce do 2. poloviny

13. století,

4/ V současné době je jediným mně známým publikovaným souborem

o kolonizační keramikou ze severní Moravy kolekce z tříprosto

rového sídlištního objektu zastiženého v Rýmařově, na Bez-

ručově ulici, označeného v rámci naleziště jako objekt IX,

jenž je datován na základě přítomnosti a absence určitých

typů okrajů do doby mezi roky 1250 a 1300 (Goš, Karel,

Novák 1974, 115). Nedaleké sídliště v Mohelnici umožňuje

srovnaní s horizontem předcházejícím, neboť jeho zánik je

předpokládán okolo poloviny 13. století v souvislosti se

založením středověkého města. Ačkoliv jsou tedy nálezy

odsud pojímány jako datované do 1. poloviny století (Goš

1977, 301), není vyloučen jejich případný mladší původ.
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5/ Protože keramika z Budínského nradu je datována na základě

několika málo objektů, v nichž byla nalezena společně s mincí,

není její časové určení zcela bezpečné. Jak vyplývá z nálezo-

vých okolností při výzkumu studně (Holl 1966, 7), ještě bě-

hem jejího používání se na dno dostaly nádoby 14. století

(např. cínový džbán), a proto vydělení souboru 13. století

bylo ovlivněno subjektivním míněním. Přední rakouské bádátel-

ce o keramice tohoto období paní Felgenhauer—Schmiedt se sou-

bor keramiky 13. století z Budínského hradu zdá velmi vyspělý

a vyjadřuje pochybnost o jeho správném chronologickém určení

(Schmiedt 1967, 86).

6/ Jak však vyplývá z tabulky 4 (Felgenhauer - Schmiedt 1969). je

pravděpodobné, že jiné schéma okraje v tomto případě znamená

hubičku, kdežto na tabulkách 1-3 (horizonty I-III) jsou vyob-

razeny kahánky s promáčknutím.

7/ Odtud zná Lobbedey jedinou lokalitu s výskytem sledovaného

tvaru - Romatsried (Lobbedey 1968, 191).

8/ V německy psané literatuře označovaná jako Traghenkel, nebo

Bugelhenkel.

9/ Např. v pražské kotlině se nachází jen výjimečně, zato mimo-

řádně časté je na hradě Krašov v severním Podbrdsku.

10/ Nádoby ze Zlončic a Dubé z 1. poloviny 13. století a láhev

z Vadína z 80. let 13. stol. (Radoměřský - Richter 1976).

11/ Toto konstatování odpovídá především stavu v polské 

literatuře.
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17/ Za vrstvy doby velkomoravské jsou pokládány:

1/ souvrství s komorovou konstrukci válu tvořící

první fáze opevnění, zachycené v sondě V-1963/64

a v sondě V-1966/67, na jejímž profilu je komora

valu opatřena číslem 11 (Štefanovičová 1975, 30-

40, 47);

2/ objekt s kamennou podezdívkou v jižním křídle

paláce (Š. 1975, 88-89);

3/ spodní partie "d" zastižené v sondě na severní

horní terase (Š. 1975, 91-92). K tomuto časovému

horizontu náleží vyobrazení rádélkem zdobených

střepů: obr. 18/4, 7, obr. 73/2, 88/10.

18/ S vojenskými srážkami na přelomu 9. a l0. stol. je spo-

jována výrazná přestavba válu, zachycená v sondě

V-1965/64, v rámci této sondy označená jako druhá

fáze, které přináleží rádélkem zdobený střep obr.

12/9 (Š. 1975, 31).

19/ V intervalu mezi zánikem Velkomoravské říše a opev-

ňovacími pracemi asi z poloviny l3. stol, prošel val

zásadní přestavbou, která je kladena do 11. stol. na

základě písemných zpráv o častých bojích a opevňová-

ní hradu. Archeologický výzkum zachytil tuto přestavbu

v sondě V-1966/67, kde byla reprezentována roštovou

konstrukcí, v jejíž výplni byla nalézána velkomorav-

ská keramika. Tatáž mladší fáze dřevitohlinitého

opevnění byla zastižena v sondě V-1970 (Š. 1975, 41-

45). Radélkem zdobené střepy z roštové a srubovo-

roštové konstrukce nejsou vyobrazeny, pokud k nim

nepatří obr. 38/1, 11. Z doby před výstavbou roštové

konstrukce jsou doloženy rádélkem zdobené střepy ve

svrchních partiích vrstvy 10 profilu Q1 sondy V-

1966/67, která je buď stejně stará jako velkomoravská

komorová konstrukce nebo mladší, a v silné vrstvě hněd

hnědé homogenní zeminy na tomtéž profilu, která je

stratigraficky mladší než vrstva 10. K danému časovému

intervalu se tak vztahuji střepy na obr. 29/5, 6, 9,

10,11.
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20/ Jako přestavba v polovině 13. stol. je autorkou

interpretováno několik kamenných objektů, z nichž

řezy Ql (sondy V-1966/67) a Rl (sondy V-1963/64)

protnuly jen zbytky zdivá v sondě V-1963/64. V rám-

ci této sondy je mladší než tato přestavba mocná vrstva

5 řezu Rl. Její datace je však zcela otevřená a jen

nejistou oporou slouží fragmenty závěsných kotlíků

obr. 11/3, 20/1. Proto soubor střepů (obr.15/10,

16/7, 17/1,8, 20/8, 21/3, 4) lze využít jen v omeze-

né míře.

2l/ Bereme-li v úvahu nálezy z bratislavského hradu,

pozn. 20.

22/ Pochopitelně nejlépe je tento styl rozeznatelný

u nádob z velké části zachovaných - např. hrotové

nálezy z Halimby, hrnec z lokality Andornaktalya,

hrnec z Kapušan, na nichž též vynikne typické zvlně-

ní spirálové linie.

23/ Zatímco v keramickém horizontu I byly používány vý-

lučně linie čtverečků, v horizontech II a III jsou

vyobrazeny jen mřížka a linie svislých obdélníčků.

24/ Umístění linií čtverečků na vnější ploše okraje je

typické pro nálezy moravské jak z oblastí, kde je

předpokládána rakouská kolonizace, tak z lokalit

se vztahem k západní Evropě (Rýmařov).

25/ Jako politický útvar se nekryje s územím, které

označuji tímto názvem při sledování kolonizačních

prvků, nýbrž je zvětšeno o část, která je charakterizo-

vána keramikou s kulovitými dny.

26/ Hranice je dána chronologickým určením pramene, který

badatel zpracovával - testamentu olomouckého biskupa

Bruna, pocházejícího o největší pravděpodobností

právě z roku 1267.
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