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1.

Úvod
Tento časopis Moravského historického klubu si klade za úkol stručně a
výstižně písmem i obrazem přiblížit čtenáři některé důležité poznatky hlavně
z oblasti historie, archeologie a památek předkřesťanské mytologie, týkající se
Moravy a zejména kraje kolem Pavlovských vrchů a také doby vlády
velkomoravského krále Svatopluka I. v závěru existence Velkomoravské říše,
jejíž další vývoj byl násilně přerušen vnějšími i vnitřními vlivy.
Z titulní strany časopisu 5/2014 je patrno, že časopis byl vytvořen na památku
1120. výročí úmrtí krále Svatopluka I.-i když jeho hlavní snahou je
zrekapitulovat pro čtenáře stručný přehled klíčových historických událostí
v dějinách Velké Moravy z pohledu jižní Moravy.
Některá doplnění autora jsou vždy uvedena textem „Pozn. autor“.
Použitá odborná literatura je uvedena v samostatném odstavci.
Titulní strana časopisu informuje čtenáře o slavnostním odhalení sochy
velkomoravského krále Svatopluka I. dne 9. 11. 2014, která je vlastně první
samostatnou sochou krále Svatopluka I. na Moravě.
Tato socha vznikla díky úsilí několika moravských občanských spolků, jejichž
společným jmenovatelem je posilování vědomí národní identity Moravanů.
Konkrétním občanským spolkem, kterému se podařilo sochu velkomoravského
krále Svatopluka I. zrealizovat je Královský řád moravských rytířů sv.
Rostislava a sv. Kolumbána. Patří mu zato uznání a dík.
Jak je výše řečeno-další vývoj velkomoravské říše byl na počátku 10. stol.
násilně přerušen. Přesto se velkomoravská říše zapsala přínosem
pokřesťanštění a vytvořením prvního slovanského písma jako protiváhy do té
doby všemocné latiny a řečtiny nesmazatelně do dějin lidstva a nadále
promlouvá i k dnešku.
Bohužel násilný běh dějin způsobil, že až do dnešních dnů není jednoznačně
určeno ani původní místo pohřbu velkomoravského arcibiskupa Metoděje, ani
hlavní sídlo vládců Velké Moravy-Velehrad. Na tyto otázky odpovídá v míře
současné znalosti několika vědních oborů-tento časopis.
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2. Poselství krále Svatopluka I.
2.1. Poselství krále Svatopluka jeho synům
V díle De administrando imperio- (O spravování říše) vysoce vzdělaného
byzantského císaře Konstantina Porfyrogenneta z poloviny 10.stol.: (překlad dle
L.E.Havlíka) se dočteme o poselství krále Svatopluka jeho synům:
Výňatek z citovaného díla, týkajícího se hodnocení osoby velkomoravského krále
Svatopluka:
K. P. -uvádí Velkou Moravu pod řeckým názvem „-hé megalé Morabia“.
Moravského krále Svatopluka hodnotí slovy „král Svatopluk –vládce Moravy-byl
statečný a u národů, které s ním sousedily-obávaný“.
Tento Svatopluk měl tři syny. Když umíral -rozdělil svou zemi na tři díly a svým
synům zanechal po jedné části.
Prvního ustanovil hlavním vladařem, ostatní dva podřídil svrchovanosti prvního
syna. Pak je napomínal, aby jeden- proti druhému nečinili rozbroje. Vzal a svázal tři
pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly- podal je
druhému a pak třetímu synovi. Po tom rozdělil tři pruty a podal je po jednom
každému synovi, aby je zlomili. Ti je hned přelomili. Tímto příkladem je napomenul a
pravil: “Zůstanete-li svorní a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci
porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři
vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními
nepřáteli budete zcela zničeni“.
Když pak po Svatoplukově smrti setrvali v míru jeden rok-vznikl mezi nimi svár
a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku.
(konec citace)
Pozn.-autor 1: Obava krále Svatopluka a jeho varování se po jeho smrti bohužel
naplnily. Nemalý podíl na tom, že synové krále Svatopluka nezůstali jednotní pod
vládou nejstaršího syna Svatoplukova Mojmíra II. (hist.III. ) bezesporu mělo i to, že
každý jeho syn měl jinou matku-z toho dvě pocházející z jiného, než moravského
národa. Matkou Svatopluka II.- třetího-nejmladšího - syna Svatoplukova-byla
dokonce Gisela- sestra východofranského krále Arnulfa. Jeho (Arnulfův)
východofranský dvůr- neměl rozhodně zájem na jednotě Svatoplukových synů a
pokračující silné Velké Moravě- a právě naopak- po smrti Svatopluka I.-podněcoval
mladého Svatopluka II. proti hlavnímu vladaři. Pro organizování vojenského odboje
proti Mojmíru II. byl svým bratrem Svatopluk II. nakonec zajat a uvězněn na hradisku
Staré Zámky ( Brno- Líšeň).
Obr.1 Manželky krále Svatopluka I.-dle L. E. Havlíka
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2.2- Poselství krále Svatopluka I.-závěr
Obr.2:

1.
Obrazové znázornění v kresbě dle Obr.2 (převzatého z Kroniky o
Velké Moravě L.E.Havlíka) –vztahující se k údobí let 880-890 nám i dnes
sděluje-proč si Velká Morava jako stát vydobyla tak významné
postavení v tehdejší západní Evropě a celém civilizovaném světě.
Čestné postavení Velké Moravy se opíralo o duchovní a kulturní sílu
křesťanství -vyjádřenou samostatnou moravskou církví v čele
s moravským arcibiskupem, o slovanské písmo, psaný zákon a
zákonodárnou moc reprezentovanou ústřední postavou korunovaného
krále Svatopluka po způsobu římském, opírajícím se o meč (symbol
dodržování zákonů) a potřebnou vojenskou moc vlastní armádyvyjádřenou postavami bojovníků.
2.
Pozn.-autor 2:Toto poselství krále Svatopluka – pro uznání
svéprávnosti Moravy –platí v současné době v trochu pozměněné
podobě ve vztahu k demokratickým principům -i dnes.
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3.-Vznik a vývoj-státního znaku Velké Moravy, koruna moravských
králů
Obr.3-Vítězná orlice jako uměle vytvořený skalní útvar na západním .svahu Stolové
hory –Pavlovské vrchy (Pozn. 3.- autor)

Obr.3b) Orlice-detail z Obr.3-chrání hrudí
Obr.3a) Orel chránící hrudí kříž
křesťanský kříž (i níže původní Perunův znak)
-dle L.E.Havlíka-kování nalezené v Komárnu
(2.pol.8.stol.)-

Obr.3c)Perunův znak:

-viz-(Pozn.3-autor)
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3.1 Historický vývoj moravského státního znaku:
3.1.1.Orlice byla vítězným znakem na korouhvích vládců v bojích (původně
babylonským, později perským a římským)- a zosobňovala porážku nepřátel--jako
výrok božstva.
(orel- na rozdíl od orlice -byl většinou znázorňován jako dvojhlavý)
3.1.2. Po příchodu Moravanů z oblasti Mérvu na jižním pobřeží Kaspického moře (v
sev. oblasti Perské říše) v 7. stol. do Podunají –byli Moravané v přímém kontaktu
se slovanskými kmeny, které od r. 602 za pomoc Byzanci proti Avarům obdržely
území Balkánu.
Knížecí rody příchozích Moravanů vytvářely s rody vladyků slovanských kmenů nové
knížecí vládcovské dynastie (Mojmírovci), které dokázaly roztříštěné slovanské
kmeny centralizovat do větších územně –správních celků a prostřednictvím výcviku
svobodných bojovníků-rozmístěných v ústředních pevnostech- je také účinně chránit
proti nepřátelům.
Obr.3a)

Pozn.- autor 4:-dle datování v Obr. 3a) jde o Perunův znak -ležatý kříž (nikoliv o
kříž křesťanský)
3.2. Předkřesťanské archeologické nálezy ( některá pohřebiště i dílčí hroby) na
jižní Moravě v osídlených aglomeracích (některá z nich dokládají příchod
Moravanů na Starou Moravu):
3.2.1. Dolní Dunajovice
3.2.2. Dolní Věstonice- Strachotín
3.2.3. Staré Město
3.2.4. Mikulčice-valy
3.2.5. Pohansko (u Břeclavi)
3.2.6. Pasohlávky -(Uherčice)- Burgstadt-Hradisko Bílý břeh-Tábor Marka Aurelia
3.2.7. Znojmo
3.2.8. Stará Morava (levobřežní podunajská oblast- od sev. břehu Dunaje po Dyji
v rozsahu západ-východ –od Manhartských hor po řeku Moravu a její ústí do
Dunaje)-dnes osídlená Rakušany s rakouskými názvy (např.):
1.Mistelbach
2.Retz (Rastislavia)
3.Gars-Thunau
a další
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3.3.Vývoj moravského státního znaku (pokrač.):
Po pádu západořímské říše r.476 a obdržení Balkánu pro Slovany v r.602 za pomoc
Byzantské říši v boji proti Avarům -centrum římských legií v Aquilei přestalo existovat.
V Aquilei bylo nadále jen sídlo arcibiskupství. Jednalo se historicky o oblast „vinidů“
(v překladu používání výrazu „venedi“ ve významu „modří“a toto označení bylo používáno
pro Slovany v oblasti Karantanie, (Korutany) jejíž součástí bylo i Friulsko. Tak bylo využito
stejně jako původní umístění římské orlice v modrém poli i pro moravský státní znakmoravskou orlici se zlatočervenou šachovnicí- v modrém poli. Podobný vývoj měl i státní
znak Chorvatů, kde šachovnice vyplňující orlici je červenobílá.

Obr. 4.1 Zlatý orel na modrém poli-

Obr.4.2- Standarty (zlato-červené
šachovnice) -delegace Moravanů –při

-s červenou zbrojí (-znak římských legií
v jejich sídle v Aquilei-dodnes používaná
vlajka italské provincie Friulsko)

příchodu věrozvěstů ss.Konstantina a Metoděje k
papeži do Říma v r. 868-viz freska v Basilice
sv. Klimenta v Římě

Po přijetí křesťanství (cyrilometodějského) na Velké Moravě a uznání samostatné
moravské církve včetně papežského požehnání králi Svatoplukovi byla na památku
slavnostní korunovace krále Svatopluka I. papežským legátem kardinálem Honoriem
v r. 890 - moravská orlice doplněna královskou korunou a zlatočervenou šachovnicí
Moravanů-dle Obr.4.3.a 5.

Obr.4.3 Moravský státní znak-standarta moravského markraběte Jošta: (podle
Jihlavského kodexu)
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Obr.5-Moravská orlice se zlato-červenou šachovnicí a zlatou zbrojí včetně
královské koruny-v modrém poli -současný moravský zemský znak:
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3.4 Koruna moravských králů
3.4.1. Království Slovanů-korunovace krále Svatopluka
(Království Slovanů- Kniha chorvatská-Dukljanská kronika (část kap. IX –z 11. – 12.
stol.) –text k r. 890- překlad dle L.E.Havlíka-část.- informace o papežské
korunovaci krále Svatopluka papežským legátem kardinálem Honoriem:
Na žádost vyslanců krále Svatopluka k papeži Štěpánovi VI. o zaslání“ Starých
privilegií“, která obsahují meze a končiny provincií, či zemí –
- Papež Štěpán žádosti vyhověl.
„ I poslal tedy svého vikáře jménem Honoria, kněze kardinála svaté Římské církve a
tomu dal své pravomoci. …Též mu poručil, aby vzal sebou dalšího kardinála a dva
biskupy, kteří by národu dosud ve víře novému, světili kostely nebo biskupy a
zasévali do jejich srdcí každodenně slovo života…“
Tehdy král Svatopluk poručil, aby se shromáždil všechen lid jeho země a království…
Když se shromáždili všichni duchovní, kdož hovořili jak latinským tak i
slovanským jazykem, konali na rozkaz apoštolského vikáře Honoria a
nejkřesťanštějšího krále Svatopluka dvanáct dní synodu, kde se po osm dní
jednalo o božím zákoně, svatém Písmu a postavení církve.
Další čtyři dny se rokovalo o moci krále, o knížatech a županech a setnících
a o postavení krále.
Na oné synodě byla též přečtena stará privilegia, jak latinská, tak řeckáposlaná apoštolikem a císařem, o rozdělení provincií a oblastí či zemí, jak byla
zapsána a uspořádána dřívějšími císaři.
Když končil dvanáctý den, byl král Svatopluk korunován (posvěcen
a potvrzen) rukou vikáře Honoria, kardinálů a biskupů podle způsobu římských
králů..a vznikla veliká radost mezi lidem a v celém jeho království“.
(konec citace)
3.4.2. Perská kronika-popis korunovaného krále Svatopluka I.
„Okrasa historie“ Ibn Mahmúd Gardízí, 9-10.stol.(čerpá a rozvádí předchozí kroniku
Ibn Rusty).
O králi Svatoplukovi se zde mimo jiné píše:
„Jejich vládce si klade na hlavu korunu a všichni ho poslouchají…“
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4. Sídlo knížete a krále Rostislava, sídlo krále Svatopluka I.
(velkomoravský Velehrad, velkomoravská Dowina,) v historických
pramenech
4.1. Historické prameny -(vybrané):
4.1.1. Dr.B.Dudík, Dějiny Moravy, (vyd.1871, str.87) k poloze velkomoravské
Dowiny

(konec citace)
Pozn. -autor 5:- k textu fuldského analysty z r. 881 -v latině:“illam ineffabilem Rastici
munitionen et omnibus antiquissimis dissimilem“ = “ nedobytná Rostislavova
pevnost v ničem starověkým pevnostem nepodobná“.- z tohoto tvrzení
fuldského analysty B. Dudík správně vyvozuje, že se nemohlo jednat o Děvín
v Uhřích (u dnešní Bratislavy), protože ten stojí na skále- a takové hrady
Frankové znali a stavěli)
4.1.2. Dr.F.Přikryl, SS. Cyrill a Metod, (vyd.1907, str.str.148)- k názvu a poloze
Velehradu:

(konec citace)
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4.1.3. Ak. Prof. Dr.Josef Poulík,DrSc. Doslov, str.261-Edice 13, vyd.1988)- k poloze velkomoravského města Dowiny:

(konec citace)
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4.1.4. Perské kroniky:
4.1.4.1. Perská kronika „ Kniha zvláštních drahocenností“ Ibn Rusta, 9-10.stol.
(-podle překladu uvedeného v Kronice Velké Moravy- L .E. Havlík)-o názvu a poloze
velkomoravského Velehradu:

(pokrač. citace)
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(konec citace)
Pozn.—autor 6: a)-dle údajů perských kronik se sídlo krále Svatopluka
nacházelo uprostřed jeho slovanské země.
b)-Pečeněhové-kočovný národ tureckého původu, žijící v 9 až 11.stol.
v černomořských stepích.
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4.1.4.2. Perská kronika „Okrasa historie“ Ibn Mahmúd Gardízí, 9-10.stol.(čerpá a
rozvádí předchozí kroniku Ibn Rusty)
(-podle překladu uvedeného v Kronice Velké Moravy-L. E. Havlík- část na str. 265)
- k názvu a poloze velkomoravského Velehradu:

(konec citace)
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Pozn.- autor 7:
Z obou perských kronik mimo ostatního popisu zemí východních Slovanů a země
Svatoplukovy - je shodně uváděn způsob pohřbu zemřelých žehem, což byl u
Slovanů a mnohých Indoevropanů předkřesťanský způsob pohřbívání
mrtvých-(oheň byl prostředkem přechodu ze světa lidí do světa bohů, oheň
osvobodil duši od těla rychleji-než hnití, což trvalo daleko déle) a ukládání
popele po zemřelých do nádob- umísťovaných na návrších (kopcích). Názvy těchto
míst ukládání popele po mrtvých se v oblasti Pavlovských kopců zachovaly
v názvosloví např. vinařských tratí (obec Perná:- „Popelová louka“, nebo „Za
Trojanem“
Pozn.-autor 8:
Trojan (viz Encyklopedie slovanských bohů a mýtů N.Profantová a M.Profant)- byl
slovanským bohem podsvětí-bohužel tato znalost historie názvů slovanských
mýtických božstev a předkřesťanských pohřebních polí se z dnešního povědomí
„badatelů“ o původu názvosloví-(- viz např.publikace-Břeclavsko-Dr. Nekuda)vytratila.
Důležitá je rovněž zmínka o oděvu Moravanů v době Svatoplukově-podobal se
oděvu obyvatel Tabaristánu- tedy zemi původu Moravanů v oblasti na jižním
pobřeží Kaspického moře-odkud unikli do podunajské nížiny před Saracény
(Araby) a vnucením islámu koncem 7. stol. n.l.
O poloze sídla a názvu sídla krále Svatopluka se dovídáme z perských kronik-že se
nacházelo uprostřed jeho země a nazývalo se –(dle překladu L.E. Havlíka a
dalších autorů) „Garadat“- což má znamenat „velký hrad“.
4.1.4.3. De administrando imperio- (O spravování říše) Dílo vysoce vzdělaného
byzantského císaře Konstantina Porfyrogenneta z poloviny 10.stol-viz odst.2.1
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4.1.5. Papežské listy králi Svatoplukovi-včetně hodnocení osoby krále Svatopluka
a jeho zásluh o zavedení křesťanství na Moravě:
4.1.5.1. List papeže Jana VIII Svatoplukovi-(datováno v Římě dne 29. 6. r .8801.část:-překlad dle L.E. Havlíka)
„Privilegium Papeže Jana VIII. Svatoplukovi“
Tvé horlivosti chceme oznámit, že jsme se dozvěděli o tvé upřímné oddanosti a přání
všeho tvého lidu, které máte k Apoštolskému Stolci a k naší otcovské péči.
Vyložil to jasně plynoucí řečí náš spolubratr Metoděj, nejctihodnější arcibiskup
svaté moravské církve, který spolu se Zemižizněm, tvým věrným, přišel k prahům
svatých apoštolů , Petra a Pavla a k Naší velekněžské důstojnosti.
Podnícen boží milostí, pohrdl jsi jinými vládci tohoto světa a rozhodl ses se
svými velmoži, tvými věrnými, a s veškerým lidem své země zvolit si
v nejvěrnější lásce blahoslaveného Petra, knížete apoštolského řádu a jeho
zástupce, za patrona a ve všem za pomocníka a ochránce. A přeješ si, nakláněje
ve zbožném zanícení svou šíji pod ochranu jeho a jeho zástupce- setrvati pod ní
s pomocí Páně jako nejoddanější syn až do konce.
Nuže, za tuto tak velkou víru a oddanost tvou a tvého lidu, objímáme tě v nesmírné
lásce a s rozevřenou náručí našeho apoštolátu jako jediného syna a se všemi
tvými věrnými tě přijímáme do svého otcovského srdce jako nám svěřené
ovečky Páně.“
(konec citace)
4.1.5.2. Komonitorium (instrukce) papeže Štěpána VI. papežským legátům pro
Moravu a krále Svatopluka –po smrti arcibiskupa Metoděje. (Řím –podzim r.885jaro r .886) – 1. část:(-překlad dle L.E.Havlíka)
„Když přijdete k vládci země (Svatoplukovi) řekněte mu: „Navštěvují Vás knížata
apoštolů, blahoslavený Petr, klíčník království nebeského, a Pavel, učitel národů.
Navštěvuje vás pak pan Štěpán, nejsvětější kněz svaté obecné a apoštolské Římské
církve a papež, tedy váš duchovní otec. Vzkazuje otcovskou lásku, duchovně Vás
objímá a miluje co jediného a nejdražšího syna. Všichni nejsvětější biskupové,
nejctihodnější kněží a jáhni s ostatním duchovenstvem svaté Římské církve přejí
Vám zdraví a zajisté ustavičně pamatují na Vás ve svých modlitbách u prahů
nejblahoslavenějších knížat apoštolů.
Celý ctihodný senát Bohem chráněného města Říma s ostatním množstvím
věrného lidu vzkazuje Vám pozdravy. Přejí Vám samozřejmě všechen prospěch ve
víře Krista Boha našeho a potěchu ze slávy světské.“
(konec citace)
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4.1.6. Království Slovanů- Kniha chorvatská-Dukljanská kronika (část kap. IX –z 11.
– 12. stol.) –text k r. 890- překlad dle L.E.Havlíka-část.- informace o papežské
korunovaci krále Svatopluka papežským legátem kardinálem Honoriem:
(text uveden v odst. 3.4)

18

4.1.7.Vybrané části hodnocení osudového střetu krále Rostislava a jeho
synovce nitranského knížete Svatopluka – včetně údajů o poloze
velkomoravského města Dowiny-v díleTomáše Pešiny z Čechorodu Mars
Moravicus ( Praha 1677)
4.1.7.1.-Obr.6-Tit.strana latinského originálu
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4.1.7.2 Mars Moravicus –tit.str. (překlad p. Držka)
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4.1.7.3.Mars Moravicus, kniha 2, kap. 5
(Další těžké boje za krále Radislava-překlad p. Držka), str.6, 7-popisuje události na
Moravě koncem r. 863 a v r. 864:
a)-dle Aventina:

21

4.1.7.3b)-dle Brunnera:

Pozn. autor : -svátek sv. Jana Křtitele-se slaví 24. června
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4.1.7.4.Mars Moravicus, kniha 2, kap. 4 Střet krále Rostislava se svým
synovcem Svatoplukem-nitranským knížetem
(Řada nových morových ran zasazených Moravě krutou válečnou líticí po přenesení
království k Sarmatům, neboli Slovanům-překlad p. Držka, str.16:-popisuje události
z r. 870- a příčiny-proč došlo k osudovému střetu velkomoravského krále
Rostislava a jeho synovce-nitranského knížete Svatopluka:
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pokrač.předchozího textu- str. 17

(konec citace)
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4.1.8. Letopisy království Franků- úryvky:
(-jedná se o latinsky psané letopisy ponejvíce v klášteře ve Fuldě)-citace vybraných
výňatků z díla L.E.Havlíka-Kronika o Velké Moravě
4.1.8.1-Text k r.822-podle těchto letopisů se Moravané objevují v písemných
záznamech k r.822, kdy franský král Ludvík Pobožný svolal do Frankfurtu nad
Mohanem obecný sněm.
Na tomto sněmu vyslechl i vyslance všech východních Slovanů-tj. Obodritů, Srbů,
Veletů, Čechů, Moravanů, Praecedentů a v Panonii žijících Avarů…
4.1.8.2- Popis vítězné noční bitvy z r.871-kdy Moravané zničili vojsko
východofranské říše
Text r.871- (pozn. autor)-po předání zajatého krále Rostislava jeho synovcem
Svatoplukem-bavorskému knížeti Karlomanovi-nedočkal se Svatopluk od Karlomana
žádného vděku. Neprodleně byl Karlomanem zajat a obviněn ze zločinu
nevěrnosti a uvězněn v Bavorsku.
Text analysty z Fuldy k této události:(-viz L.E.Havlík-Kronika Velké Moravy)-citace:

25

Pozn. autor 9:
Je nepochybné, že vítězná noční bitva u starého sídla Rostislavova (VelehraduMikulčice -valy) v r. 871 s vojskem východofranské říše změnila osud Velké
Moravy navždy-a zapsala se zlatým písmem do dějin Velké Moravy i dějin
světových.
Její výsledky ovlivňují naší existenci-až dodnes.
Rozhodující výsledky:
3. Svatopluk I. se stal Rostislavovým následníkempanovníkem a králem Velké Moravy-jednomyslnou
volbou moravských knížat. Přesvědčila je o tom
především Svatoplukova vojevůdcovská
schopnost, osvědčená v nesčetných vojenských
taženích a vítězných bitvách. Jeho předchůdceSlavomír-podle některých údajů Rostislavův synnechtěl vládnout. Zvolil si za svoje životní posláníkněžskou dráhu.
4. Zrada Karlomana, kterou pocítil Svatopluk při svém
zajetí Karlomanem, hrozba stejného osudu ve
spojitosti s potupnou smrtí Rostislava při jeho
zajetí v Regensburgu a oslepení Ludvíkem
Němcem jej přivedla nadosmrti k závěru, že
s Franky (Němci) nelze bez dostatečné prezentace
vlastní vojenské moci ani jednat, ani jim důvěřovat.
5. Soustředil se na dokončení Rostislavova díla –
vytvoření samostatné moravské církve s orientací
na křesťanského papeže v Římě, protože správně
usoudil, že jedině tato orientace mu přinese uznání
a tolik žádaný mír pro Moravu ze strany západních
sousedů tj. východofranské říše.
6. Obavy z následků prokletí východofranského kléru
(týkalo se hlavně nitranského biskupa Wichinga)
moravským arcibiskupem Metodějem a pozdější
papežský zákaz slovanské liturgie po Metodějově
smrti jej přivedly k odklonu od slovanské liturgie k liturgii latinské.
7. Vojensky podporoval českého knížete Bořivoje,
(-který byl moravského původu a Svatoplukovým
příbuzným), napomáhal šíření křesťanství
v Čechách a centralizaci kmenově roztříštěných
Čech. Za vlády krále Svatopluka bylo České
knížectví součástí Velké Moravy a vytvářelo tak
nárazníkový stát mezi Východofranskou říší a
Velkou Moravou.
4.1.9 Smrt krále Svatopluka I.
4.1.9.1Benediktinské menologium uvádí k 11.březnu 894:
V končinách Uher (rozumí se dnešní Slovensko) byl pochován svatý
Svatopluk, král Moravy.
Údajně vládl Svatopluk království Moravanů 24 let, zemřel 9. března 894.
(dle textů L.E.Havlíka z Kroniky o Velké Moravě.

26

4.1.10. Souhrnnné hodnocení historických písemných pramenů- vztahujících
se k Velké Moravě: (dle Prof. Dr.J. Poulíka DrSc.)
„Po této události (po sněmu franského krále Ludvíka Pobožného r.822-jak píše
archeolog Akademik Prof. Dr. Josef Poulík, DrSc. v r. 1988)…“ je jméno Moravanů
spjato s politickými a mocenskými osudy Velké Moravy, -které osvětlují ( jsou
písemně zpracovány) asi

ve třech stech písemných pramenech
psaných latinsky, řecky, hebrejsky, arabsky-a ve slovanském prostředí
„staroslověnsky“ –napsaných především po nuceném odchodu Metodějových žáků
z Velké Moravy moravskými duchovními v oblasti Ochridského jezera v Makedonii
a v Bulharsku.“
„ V uvedených historických písemných pramenech v počtu asi tří set není ale
uvedeno, jak obyvatelé centrální části Velké Moravy žili, jaké domy si stavěli, co
vyráběli, jaké byly jejich výrobní nástroje, co pěstovali na polích, jak se jejich města
(vyjma Dowiny a Nitravy (Nitry) a hrady jmenovaly a kde se nacházely „
(-konec citátu dle Prof. Dr.J. Poulíka DrSc.)
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5. Poznatky z oblasti archeologie (získané koncem 20. a poč. 21.
století), týkající se údobí Velké Moravy-ve vztahu k otázkám-sídlo
knížete a krále Rostislava, sídlo krále Svatopluka I., pohřeb krále
Svatopluka I., sídlo arcibiskupa Metoděje, místo pohřbu arcibiskupa
Metoděje
Pozn. autor 10:
Velkou část tradovaných otázek se vztahem k údobí Velké Moravy vyřešil
archeologický průzkum velkomoravských sídel zejména po r. 1945-po znovunabytí
existence samostatného státu ( Československé republiky) a jeho rozvoje až do
dnešní doby. Týká se především archeologických nálezů v bývalých sídelních
místech s dnešními názvy: Mikulčice Valy, Staré Město u Uherského Hradiště,
Pohansko u Břeclavi, Hodonín, Nitra, Bratislava, Ducové, Děvín u Bratislavy,
Znojmo, Přerov, Olomouc, Strachotín, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Staré
Zámky v Brně Líšni a dalších.
V kombinaci výsledků archeologických průzkumů s historickými písemnými
prameny a mytologickými nálezy je dnes možno s velkou pravděpodobností
rozhodnout-kde se nalézal velkomoravský Velehrad, sídlo a hrob arcibiskupa
Metoděje, velkomoravská Dowina a další města a hrady Velké Moravy.
5.1.Důkazy na základě nálezů hmotné kultury, historických pramenů, archivů,
archeologických nálezů:
5.1.1.Důkazy o poloze velkomoravské Dowiny-předkřesťanského města Velké
Moravy, jediného latinským písmem pojmenovaného města na území Staré
Moravy-v citovaných hist. pramenech předchozího odst. a sídelního místa
vládce Moravy-pojmenovaného v perských kronikách jako Garadát (Velký hrad)
(druhým pojmenovaným velkomoravským městem byla Nitrava, ale ta se i dle
perských pramenů nacházela na východě moravské země (Wábnít)-tehdy sídelním
městě Nitranského knížectví.).
5.1.1.1-Historické prameny a archeologické nálezy
1.Jak vyplývá z historických pramenů-viz odst. 4.1.1až 4.1.10 a potvrzujících
archeologických nálezů na velkomoravském křesťanském pohřebišti Na
pískách s více než 2000 hroby- mezi velkomoravskými hradisky Petrova
louka (-pozdější Strachotingrad), Vysoké zahrady a-hradiskem Bílý břeh
(německy nazývaném Burgstadt) –se velkomoravské město Dowina
nacházelo v oblasti Pavlovských vrchů na pradávné křižovatce kupeckých cest
(Jantarové stezky a České (Libické) stezky), která chránila přechod přes
Dyji do vnitřní centrální Moravy, kde se nacházelo hlavní moravské sídelní
místo vládců (Garadát-Velehrad).
Z mocenského hlediska obohacovalo moravskou vládnoucí vrstvu o vybírané
clo ze zboží kupeckých karavan, které tudy musely projít.
Tato strategická křižovatka cest nebyla náhodná. Staré stezky a obchodní
cesty vedly pokud možno údolím řek a právě u Mušova (s původním
slovanským názvem Mostiště)-pod mocenským dohledem několika
opevněných výše citovaných hradisek se tyto obchodní cesty setkávaly.
Obyvatelé tohoto strategického místa se starali mimo ubytovacích a
hospodských (formanských) služeb o údržbu nejméně tří dřevěných
mostů- které se nacházely na soutoku hned tří řek- Dyje, Jihlávky a Svratky.
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Perské historické prameny- dle odst. 4.1.4.1 a 4.1.4.2 potvrzují, že ve
velkomoravském knížecím sídle-(Garadat) se konaly každý měsíc třídenní trhy
Navíc uvádějí, že sídlo Svatoplukovo (Garadat) se nacházelo uprostřed
Moravské země.
5.1.1.1-pokrač.2.
Z poměrně přesného popisu skrývaného tažení Východofranské říše
proti Rostislavově Moravě v r. 864 -zapříčiněného samostatnou politikou
Rostislavovou-( jako bylo pozvání slovanských věrozvěstů z Byzance
v r. 863 na Moravu a vyhnání německých misionářů z Moravy) – vyplývá
dle popisu v díle Mars Moravicus T. Pešiny (-viz odst.4.7.3.a)– trasa
obou východofranských armád a místo jejich setkání a spojeného útoku
na město (grad) Dowinu.
-Ludvíkova armáda přicházela od západu přes jižní Čechy a dorazila až ke
Svratce (musela tak projít Jihlavou a u Znojma, v Plavči překročit řeku
Jevišovku a pokračovat až ke Svratce u Mušova)
-Karlomanova armáda postupovala z jihu od Dunaje a přes Valtice se dostala
až k Podivínu
-Rostislav se o spojeném skrytém tažení Ludvíkově dozvěděl pozdě . Podle
popisu vyrazil s málo připravenou armádou z Velehradu (Valy u Mikulčic),
dostal se k Podivínu, ale nechtěl se setkat v boji v málo opevněném Podivíně.
Pokračoval se svou armádou dále a situace jej donutila opevnit se v městě
(gradu ) Dowině, ke které po přebrodění Dyje se blížila Ludvikova armáda.
U Dowiny se obě armády Ludvíka a Karlomana spojily a obklíčily Rostislava
v Dowině.
Rostislav se sice podle popisu bitvy několik dní úspěšně bránil, ale nakonec
vzhledem k nepřítelově velké převaze vyšel z města, přislíbil věrnost Ludvíkovi
(kterou záhy byl nucen porušit) a odevzdal požadovaná rukojmí. Válka tak
byla zažehnána a mise slovanských věrozvěstů na Moravě mohla pokračovat.
Pozn.-autor 11:
Po pádu Velké Moravy byla Dowina stejně jako Velehrad vypálena a zničena
Maďary. Z jejích trosek bylo nejprve za Břetislava obnoveno hradisko Vysoké
zahrady a později za vlády Lucemburků ve 13.stol. byl vystaven na severním
svahu pod Děvínem v blízkosti bývalé Dowiny zeměpanský hrad Děvičky
(Maidenstein), který vojensky chránil vstup nepřátel do vnitřní Moravy
přechodem Dyje mezi Strachotínem a Věstonicemi. Ten byl později zničen
Švédy a až do dnešních dnů nebyl obnoven.
Na Dowinu nás tak dnes upomínají zbylé ruiny Nového hradu nad dnešními
Horními Věstonicemi (-které dříve neexistovaly), zaniklá obec Purkmanice-její
doložená poloha se nacházela ve středu úhlopříčky mezi Dolními
Dunajovicemi a (Dolními) Věstonicemi-která odpovídala původní obchodní
cestě od přechodu Dyje u dnešního Brodu nad Dyjí (něm. název GuldenFurt=Zlatý Brod), protože most v Drnholci přes Dyji v tehdejších dobách
neexistoval- s pokračováním dále do vnitřní Moravy.- směrem k přechodu
mezi Věstonicemi a Strachotínem.
Funkci předkřesťanské Dowiny převzal blízký nově se rodící křesťanský
Mikulov.
Celá situace je dobře patrna z Obr.7.
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5.1.1.2-Obr.7- výseč mapy s Novým hradem-(Neuhaus)-dnes již neexistující hrad
nad dnešními Horními Věstonicemi-(viz mapa J.A. Venuta)
Obr.7

Z mapy jednoznačně vyplývá i důležitost přechodu Dyje mezi Věstonicemi
(Wisternitz) a Strachotínem (Tracht). Byl to nejjednodušší přechod Dyje za soutokem
se Svratkou do vnitřní Moravy, protože se vyhýbal nutnosti přechodu Jihlávky a
Svratky
Situace o poloze velkomoravského pohřebiště Na pískách je patrna z Obr.8.

30

5.1.1.3-Obr.8-staroslovanské pohřebiště s 2 tisíci hroby z údobí Velké Moravy
v lokalitě Na pískách u dnešních Dolních Věstonic před napuštěním Pálavských jezer
na břehu původního toku Dyje-náleželo ke gradu (městu) Dowina-(pozn. autor 11 )

Obr.8 a)

31

5.1.1.4 Obr.9 Hradisko „ Bílý břeh“ (vývoj doložených názvů hradiska od
současnosti do minulosti (Pasohlávky- Uherčice -Bílý břeh–Burgstadt –Římský
tábor Marka Aurelia):
Obr.9:

Pozn. -autor 12:
Na mapě dle Obr.9 je patrný výsledek současného (záchranného) archeologického
průzkumu MU Brno (v místě tzv. Římského vrchu v katastru obce Pasohlávky -u
bývalého Mušova)-zveřejněného v informačním prospektu, který byl vydán obcí
Pasohlávky. Současně je v levém spodním rohu uvedena fotografie současné obce
Pasohlávky po napuštění Pálavských jezer.
Podobné opevněné římské tábory byly většinou později využity pro založení
hlavního města římských provincií. Zdůvodnění strategické polohy římského
tábora u Mušova–viz popis archeologů. V průběhu historického vývoje a střídání
etnik bylo toto hradisko několikrát vypáleno a zničeno. Naposledy bylo oživeno
přistěhováním Chorvatů (kmen-rodu Pasoglavi) v 15.stol. při útěku Chorvatů před
náporem Turků a vznikla tak obec Pasohlávky. Podobně vznikla i nedaleká
Charvátská Nová ves.
Není vyloučeno, že původní slovanský název hradiska Bílý břeh- pochází až z údobí
Velké Moravy. Pro Moravu a její pozdější historický vývoj mělo římské hradiskoTábor Marka Aurelia -později slovanský Bílý břeh, německy Burgstadt(Hradisko) ještě později -obrovský význam. Jeho dostupnost vodními cestami
Dunaj- Morava- Dyje-jak svědčí nalezené pozůstatky římského přístaviště pod
hradiskem Bílý břeh-byla v tehdejší době nedocenitelná.
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5.1.2 -Sídlo krále Rostislava- Velehrad-staré Rostislavova pevnost Obr.10
5.1.2.1 Obr.10-Poloha „starého sídla“ nedobytné pevnosti ničemu nepodobné
velkomoravského knížete a krále Rostislava „VELEHRADU“

5.1.2.1-Dúkaz č.1
Podle archeologických nálezů ( dle Prof.J.Poulíka DrSc.)na velkomoravském
hradisku dle Obr.10 s dnešním názvem Valy u Mikulčic došlo na počátku 9.
stol. k prokazatelnému rozšíření tak, že hradní část původně
předvelkomoravského hradiska byla zvětšena ze 4 až na 7,5 ha a tato hradní
část byla vybavena mocnou vnější kamennou stěnou o šíři 3 m, takže ve
spojitosti s obkroužením hradiska slepým ramenem řeky Moravy (při
předpokládané výšce vnější kamenné stěny alespoň 4m) bylo hradisko opravdu
nedobytné.
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5.1.2.2.-Důkaz č. 2
Podle historických pramenů byl arcibiskup Metoděj pohřben v hlavním chrámu
Velké Moravy za oltářem Bohorodičky.
Archeologové nalezli zatím v ústřední části Moravy základy 2 důležitých
velkomoravských chrámů.
Jeden se nacházel v areálu Valů u Mikulčic, druhý se nacházel na metropolitní
výšině Na sadech u Starého Města.
Půdorysné rozměry trojlodní basiliky na Valech u Mikulčic jsou :délka: 35 m,

šířka 9 m.
Délka půdorysu základů velkomoravského kostela Na sadech je jen 22,65 m- a
to znamená, že tento kostel je mnohem menší, než trojlodní basilika na Valech
u Mikulčic. Nemůžeme tudíž pokládat daleko menší kostel Na sadech za hlavní
chrám Velké Moravy, jestliže víme, že trojlodní basilika na Valech u Mikulčic
byla daleko větší a tudíž zatím jen tu (dle současných znalostí) můžeme
oprávněně považovat za hlavní chrám Velké Moravy.
Navíc u této basiliky bylo nalezeno baptisterium-tedy místo, kde se křtilo- což
znamená, že se jednalo o kostel (chrám) biskupský.
(tolik ze závěrů Prof. Dr. J. Poulíka DrSc.k této záležitosti)
5.1.3 –Sídlo krále Svatopluka
5.1.3.1-O králi Svatoplukovi je známo, že se opíral o silnou družinu bojovníků.
V této souvislosti je nutno uvést, že v pevnosti Valy u Mikulčic archeologové
prokázali z 9. stol. vojenskou družinu v počtu asi 1000 mužů. O ní svědčí na
140 hrobů jezdců s ostruhami, kteří byli pohřbeni na kostelních hřbitovech. O
silné jezdecké skupině ve velkomoravských Mikulčicích svědčí též dalších
téměř 200 ostruh nalezených v sídelních objektech na knížecím hradě i na
podhradí. Ke knížecí družině patřilo též 15 velmožů s meči a ostruhami.
(Pro srovnání na Starém městě bylo objeveno 5 mečů, na Pohansku u Břeclavi 5 a
v Nechvalíně 4 meče).
Je tedy možno považovat za prokázané, že sídlo krále Svatopluka (stejně jako
jeho předchůdce Rostislava) bylo rovněž na Velehradě (Valy u Mikulčic)
Pozn.12-autor:Tomuto tvrzení neodporuje ani archeologicky prokázaný rozvoj
velkomoravského hradiska u Starého Města v devátém století-včetně metropolitní
výšiny Na sadech-právě za vlády krále Svatopluka I. Celkové opevnění hradiska- jak
prokázal archeologický průzkum-však nebylo nikdy dokončeno.
5.1.3.2 Poloha sídla krále Svatopluka podle perských kronik se nacházela ve
středu moravské země.
Mapa posunu jižní hranice Moravy od severního břehu Dunaje k Dyji v průběhu
konce 1. tisíciletí a počátku 2. tis.n.l.- do dnešní doby Obr.12
Ve svém díle „Dějiny královského města Znojma" uvádí L. E. Havlík i zobrazenou
mapu -viz Obr.11
Pozn.-autor 13:
Z této mapy jednoznačně vyplývá, že v údobí Velké Moravy-kdy jižní hranici Staré
Moravy tvořil severní (levý) břeh Dunaje- byla oblast Pavlovských vrchů, kde se
slovanské město fuldských análů „Dowina“ (viz rovněž označená poloha dnešní
zemské hranice (se Znojmem na levém břehu Dyje) nacházelo- bylo vzdáleno od
jižní zemské hranice Staré Moravy (Dunaje) cca 70 km. Nejednalo se tedy o nějaké
pohraniční město-typu Děvína u Bratislavy na břehu Dunaje, ale o město v dosti
hlubokém vnitrozemí Staré Moravy.
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Obr.11 Mapa posunu jižní hranice Moravy od severního břehu Dunaje k Dyji
v průběhu konce 1. tisíciletí a počátku 2. tis.n.l.- do dnešní doby Obr.11

Pozn.- autor 1 (pokrač.)3:
Jak výše uvedeno tato mapa rovněž rozhodně svědčí o tom, že i sousední hradiska
Dowiny(viz odst.8.)-jako např.velkomoravské hradisko Petrova louka (u pozdějšího
Strachotingradu),-nebo hradiska „Vysoké zahrady (Věstonice), případně „Bílý břeh“
(Burgstadt u dnešních Pasohlávek) se nenacházela v pohraničí Staré Moravy, ale
dosti hluboko ve vnitrozemí Staré Moravy-je tedy možno přijmout údaje perských
kronik,“ že Garadát (Velehrad), který se nacházel dalších cca 40 km východně
od Strachotína- se určitě nacházel uprostřed moravské země.“
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5.1.4 Místo pohřbu krále Svatopluka
5.1.4.1 Obr.12 Nejslavnější částečně dochovaný knížecí pohřeb z údobí Velké
Moravy
(citace ze Seriálu o antropologickém bádání -Počátky a pozůstatky-Telegraf
s datem 16.10.1993).Pozn.14 .autor:-záměrně je uvedena pouze část
výsledků vědeckého bádání v záležitosti tohoto pohřbu-zatím jediného
význačného –pravděpodobně knížecího-pohřbu z údobí Velké Moravyakcent je položen na závěr článku.
Obr.12 , část A:

Pokrač.B:
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Obr.12-Pokrač. část B:

Obr.13-Navazuje na Obr.12. část B:
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Pozn.-autor 14:
Zastavme se u závěru předchozího článku o antropologickém průzkumu
pohřbu v předchozím odstavci a zopakujeme si jej jako citaci Prof. Vlčka dle
Obr.13:
„Závěrem našeho výkladu můžeme říci, že i když se nepodařilo objektivně určit
jedince pohřbeného v jedinečném sarkofágu, v kované rakvi v hrobě překrytém
náhrobkem ozdobeným byzantskou figurální malbou a datovaném do posledního
desetiletí 9.století, je to jistě pro Moravu pohřeb nejčestnější a nejvážnější z tohoto
období, objevený na území našeho státu. Je na místě vzpomenout precizní a
záslužné práce objevitele Prof.Dr. V.Hrubého.“
K této citaci není co dodat.
Z hlediska morfologické podobnosti s pozůstatky knížete Bořivoje ve vztahu k
historickým údajům o příbuznosti knížete Bořivoje s králem Svatoplukem a
časovým údajům stáří pohřbeného a doby jeho pohřbu- vychází jediné-jedná
se o -pohřeb velkomoravského krále Svatopluka I.
Pokud vezmeme v úvahu přesné znění Benediktinského menologia viz
odst.4.1.9.1:
„4.1.9.1Benediktinské menologium uvádí k 11.březnu 894:
V končinách Uher (rozumí se dnešní Slovensko) byl pochován svatý
Svatopluk, král Moravy.
a vypustíme dodatek L.Havlíka-„rozumí se dnešní Slovensko“ a naopak
vezmeme v úvahu údaj Dukljanské kroniky, že král Velké Moravy Svatopluk I
zemřel v hlavním městě pravobřežní podunajské Panonie-Weszprimii, která
byla tehdy součástí Velké Moravy-je vysvětlena i záležitost, že u pohřbu nebyly
nalezeny milodary. Nemohly být nalezeny, protože se jednalo o pohřeb
druhotný a navíc ve velice pohnuté době-zrušení slovanské liturgie. Umístění
pohřbu Svatopluka v klášterním areálu Na sadech u Starého města bylo
pravděpodobně způsobeno negativním vlivem německých duchovních
zejména biskupa Wichinga, který v té době ovládal moravskou církev a po
vyhnání slovanského kněžstva se slovanskou liturgií odmítal sloužit
křesťanskou liturgii v řeckých kostelech-založených arcibiskupem Metodějem
a jeho žáky na Velehradu (Mikulčice-Valy).
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5.1.5. Místo pohřbu Velkomoravského arcibiskupa Metoděje.
5.1.5.1 O pohřbu arcibiskupa Metoděje je zmínka v Legendě „Žitije Metodija“, kde se
praví “uložili jej v kapitulním chrámu moravském“. V tzv. „proložní legendě“ se píše,
že „leží ve velkém chrámu moravském po levé straně za oltářem sv. Bohorodičky“.
Tento hrob byl mnohokrát „nalezen“, ale zatím se žádný z nálezů nepotvrdil
Existuje jediná výjimka- viz Obr.11-půdorys základů trojlodní baziliky Mikulčice valy-hrob č. XVI.( resp. 580)!
Pro připodobnění situace- viz Obr.14:
Obr. 14:

(konec citace)
Pozn. autor 15.Tento Obr. 14 jednoznačně ukazuje-co bylo u řeckých kostelů (a
trojlodní basilika Mikulčice valy svojí architektonickou koncepcí- je řecký
kostel) míněno-za oltářem sv. Bohorodičky- tj.za ikonostasem (dřevěným)
s obrazem sv. Bohorodičky-čemuž poloha hrobu č. 580 (XVI) v mikulčické
basilice odpovídá.
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5.1.5.2 Nálezy v hrobu č. 580 (XVI) v mikulčické basilice:
Obr.č.15

(konec citace)
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5.1.5.3 Rekonstrukce starokřesťanského templonu (Obr.16)

(konec citace)
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5.1.5.4 Zakreslení bémy v základech mikulčické basiliky (Obr.17)

(konec citací dle díla Prof.Dr. Pavla Aleše)
Pozn. autor 16:
Z pátrání po ostatcích sv. Cyrila (Konstantina)-jehož výsledky jsou uvedeny
v Čas. 3/2013 vyplývá, že část ostatků sv. Cyrila se skutečně nachází v kapli sv.
Cyrila, která je součástí současné basiliky sv. Klimenta v Římě. Důvody pro
místo druhotného uložení ostatků sv. Metoděje:-viz odst.5.1.5.5.
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5.1.5.5 Místo druhotného uložení ostatků sv. Metoděje:
Pozn. autor 17:
Jak vyplývá z historických podkladů-uvedených v Čas.3/2013-žádal arcibiskup
Metoděj již v r. 869 římskou církev o dovolení přemístění ostatků svého bratra
Konstatina do rodinné hrobky v Soluni, na což měl jako první příbuzný
Konstantina to nejvyšší právo. Ústy tehdejšího papeže byla tato Metodějova
žádost odmítnuta- v souvislosti se svatořečením Konstantina na sv. Cyrila- za
jeho obrovské zásluhy o šíření křesťanské víry,-ale také za jeho zázračný nález
ostatků umučeného papeže sv. Klimenta v oblasti Krymu a jejich přenesení do
Říma.
I.
Konstantin (sv.Cyril) byl tedy pohřben v basilice sv. Klimenta v Římě.
Ostatky sv. Cyrila tedy církev k dispozici od r.869 vždy měla.
Jak známo-oficiální svatořečení v římskokatolické církvi je vždy spojeno
s liturgickou potřebou ostatků svatořečeného. Ke svatořečení obou
slovanských věrozvěstů ( a tedy i arcibiskupa Metoděje) došlo již v r.1880.
Původně se jejich svátek slavil 20. března, od r.1883 bylo datum jejich slavení
změněno na datum 5.7. papežem Piem IX.
II.

Jestliže došlo ke svatořečení obou svatých bratrů k r, 1880-znamená
to, že církev ostatky sv. Metoděje měla k dispozici nejen k tomuto
datu, ale i dříve- a to znamená od doby jeho úmrtí v r. 885- až
doposud.

Jak známo v průběhu věků církev římskokatolická vztah k moravskému
arcibiskupovi Metoději několikrát změnila -od chvalozpěvů- až po prokletí.
Nakonec vše vzala zpět a vrátila se ke svatořečení.
1. Na Moravě byli oba věrozvěsti slaveni jako patroni od 14.stol. Centrem
oslav se stal cisterciácký kostel na moravském Velehradě (u Starého
města), vysvěcený k r. 1228.
2. V r. 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských
národů. (jak řečeno výše- k jejich svatořečení došlo v r. 1880)
3. S liturgií hlásanou v národním jazyku předešli slovanští věrozvěsti dobu
o 11 století, protože teprve vatikánský koncil v letech 1962 – 1965 jim dal
za pravdu, že v křesťanské liturgii se sluší chválit boha všemi místními
jazyky
4. Papež Jan Pavel II. prohlásil oba bratry Cyrila a Metoděje za
spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali
za jednotu církve západní a východní a ukázali správnou cestu ke
sjednocení Evropy.
III.

Při vysvěcení nového chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Soluni v r. 1985
proběhla tiskem zpráva, že potřebné ostatky sv. Metoděje obdrželi
budovatelé chrámu v Soluni z „nejmenovaného kláštera“.
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IV.

To, že k datu r.2015 není moravskému národu známo místo
druhotného pohřbu arcibiskupa Metoděje (původně pohřbeného
v hlavním chrámu Moravy-dnešních Valech u Mikulčic)-neznamenájak vyplývá z výše uvedeného-že by katolická církev nevěděla-viz
odst. 5.1.5.1 až 5.1.5.5 - kde se nachází ono místo druhotného uložení
ostatků sv. Metoděje-1. moravského arcibiskupa.
Církev to pouze tají. Tají to proto, aby nenarušila politický mír mezi
Vatikánem a současnou Českou republikou,(před tím
Československou republikou), která Moravu jako zemi zrušila a
moravský národ neuznává.

V.

Moravský národ při své současné obrodě-může z duchovního
hlediska navštěvovat místo pohřbu arcibiskupa Metoděje pouze
tehdy, až obnoví stavbu Moravského hlavního chrámu z údobí Velké
Moravy na Valech u Mikulčic a při jeho vysvěcení si od katolické
(řecké-nebo římské) církve ostatky sv. Metoděje - prostě vyžádá zpět.
Jiná cesta není.

VI.

Autor si dovolil spekulaci, že druhotné místo uložení ostatků
arcibiskupa Metoděje se s největší pravděpodobností nachází
v klášteře sv. Nauma-v Makedonii u Ochridského jezera.
Obr. 18:
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6.Obrazový, mapový a jmenný popis centrální oblasti staré Moravy
včetně Pavlovských vrchů (s popisem některých zachovalých
mýtických skalních útvarů z předkřesťanského údobí).
Tento stručný popis pokládá autor za nezbytný – z hlediska
pochopení významu takového duchovního centra, jakým byly
Pavlovské vrchy pro všechna dřívější etnika – a jsou jím až dodnes.
6.Obrazový a jmenný popis centrální oblasti Pavlovských vrchů:
6.1.-1Obr.19-Panoramatický pohled na ústřední část Pavlovských vrchů- Pálavu-ze
západu ( z předhůří Pavlovských vrchů nad Dolními Dunajovicemi) v současnosti:

I.

Děvín

II.Stolová hora

III.Taneční hora

-ústřední mýtická hora nad Klentnicí na
východním svahu dodnes na skaliskách
s patrnými zbytky uměle ztvárněných skalních
symbolů mýtických božstev Peruna, Velese,
Morany, Živy a Dowiny (Perunovy dcery, jejíž
skalní útvar se nachází na západním svahu pod
Děvínem) dala název celé nebývale opevněné
oblasti-městu, se státním znakemvelkomoravskou orlicí.
s Růžovým hradem -dnes Sirotčí hrádek
vlevo od Stolové hory na Růžovém vrchu
(součást bývalé Dowiny, kterou v r.864 obklíčila
franská vojska a kde po třech dnech obléhání-z
důvodu nedostatku počtu obránců a potravy pro
obránce kníže Rostislav-vyšel z hradu, vydal
rukojmí a přislíbil z nouze franskému králi
Ludvíku Němci věrnost-, kterou záhy porušil.

(Tanzberg) dnes Svatý kopeček
nad Mikulovem ( z východu)
a vrch Turold
s Kozím hrádkem nad
Mikulovem (ze severu)
Turold-(název keltského původu)
jedná se o vrch s jeskyněmi
s nejstaršími archeologickými
nálezy všech středoevropských
kultur –včetně starých Slovanů,
tj. nálezy pražské keramikyvytvářené bez hrnčířského kruhu
s datováním do 5.-6.stol. n. l.
Na Taneční hoře se v oblasti
Pavlovských vrchů
v předkřesťanské době slavily
bujaré svátky letního slunovratu.

-na úpatí zleva 130 m pod vrcholem Děvína

Dívčí hrady-(Děvičky)
na severovýchodním svahu pod Dívčími
hrady se nachází obec Pavlov (dříve
Pulín-( z latinského názvu „puella“´=
dívka) Stejným způsobem z latiny byl
odvozen slovanský název Securum
Castelum (= „pevný hrad s cimbuřím“)na „Sekyř kostel“součást Podivína.
Na severním úpatí Děvína je situována
obec Věstonice,(dnes Dolní Věstonice,
kde se nacházelo staromoravské
hradisko Vysoké zahrady)

Obr.19

Foto: L.Ruffer

Pozn. –autor 18:
Panoramatický pohled dle Obr.19 je dále detailně znázorněn v jednotlivých pasážích
s rozdělením dle části .I, II.,-a III.
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6.1.-2 Obr.20 Děvín -letecký pohled na Děvín a obec Pavlov –od východu(
v pozadí ruiny hradu Děvičky, dnešní Pálavská jezera-konkrétně Novomlýnská nádrž
a dnešní Strachotín)

Foto L.Ruffer

6.1.-3 Obr.21 Děvín-letecký pohled od západu v pozadí opět ruiny hradu Děvičky

Foto L.Ruffer
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6.1.-4 Obr.22-Hrad Děvičky (v katastru obce Pavlov- viz Mapy ČR)
-pod hradem jsou patrny „tři bílé kamenné kužely“ opředené báchorkami a
smyšlenkami.

Pozn.autor 19: Původní heraldické znaky Galů (Keltů)-Na červeném štítě tři bílé
kužely (vrchy)-viz práce více badatelů. Je známo, že moravský panovník Sámo
ovládal obchodní stezky na Moravě, v Korutanech – a dále až k Baltu (solné stezky a
zejména Jantarovou stezku-jejím klíčovým orientačním bodem byla právě „Mušovská
křižovatka“- kde nad Dyjí sloužily tři bílé (skalní) kužely obchodním výpravám
jako důležitý orientační bod
6.1.-4 Obr. 23.(a, b, c)

Dnes na Moravě:-např.
a)-Znak města Valtice

b)-Znak města Kroměříže

c)-Znak Olomouckého biskupství
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6.1-I.1 Obr.24-Děvín-nejvyšší vrchol Pavlovských kopců (vlevo o 132 m níže ruiny
hradu Děvičky ze 13.stol.) při pohledu ze západu

Foto autor

6.1-I.2-Obr.25-skalní útvar s dnešním názvem „trůn“ pod Děvínem.
Pozn.autor 20:-jde o skalní útvar s reliéfem znázorňujícím mýtické božstvo
s názvem“Trojan“. Jednalo se o slovanské mýtické „božstvo“ ovládající posmrtný
život- o vládce podzemí. Sestával ze tří postav-z nichž jedna „požírala“ lidi, druhá
dobytek-zvířata a třetí ryby.
Pojmenování tohoto skalního útvaru se dochovalo v popisu vinařských tratí na konci
současného katastru obce Perná s názvem“ Za Trojanem“.
Pozoruhodné je, že za tímto útvarem se nachází na dalším skalním útvaru hlava ne
nepodobná hlavě keltského „druida“-viz Obr.26 a)
Obr.25 „Trojan“

Foto autor
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Obr.26 -hlava „keltského druida“-Pozn. autor 21: případně keltského skřítka
Leprachána-žijícího v přírodě a střežícího „kotle“ plné zlatých mincí.( Pavlovské
vrchy- na skalním útvaru za „Trojanem“ nad zaniklou obcí (městem) Purkmanice
v části s místním názvem „Kotelná“)

Foto autor

Pozn. autor 22:Je pravděpodobné-viz údaje „Perských kronik“,- že pohřby žehem
prováděné Slovany v předkřesťanské době na hranicích ze dřeva na návrších-mohly
být konány právě v těchto místech. Poloha vinařské tratě „Za Trojanem“, nebo jiná
trať s názvem „Popelové pole“ v katastru obce Perná tomu nasvědčují.
Sousedství blízké polohy „Trojana“ a hlavy „keltského druida“ (event. skřítka
Leprachána) si neodporují. Keltové (Indoevropané) si ze své původní pravlasti (mezi
Kavkazem-dále severním pobřežím Černého moře až ke Karpatům) přinesli do
střední a západní Evropy (a také na Pavlovské vrchy) svoje náboženství a mýty, na
které navazovala další etnika – i Slované. Místní název v sousedství vrchu PálavaKotel (resp.níže položená Kotelná) navazuje na posvátný kotel (kotlík) v keltské
mytologii, kde měl velký význam. Jedná se o kotel znovuzrození-jde o rituální
nádobu, známou snad ve všech civilizacích. Kotel neznamenal pouze „hojnost“, ale
stal se symbolem pohostinnosti,-místem, kolem něhož se scházela společenství.
Kotel musel být stále plný a jeho majitel musel být připraven jeho obsahem nasytit a
napojit příchozí. Kotel mohl mít i magickou oživovací schopnost mrtvých. Bez kotle
se neobešli ani lidé, ani bohové, ani knížata. Poloha vrchu Kotel i místo označené
Kotelná je patrno i na dnešní mapě –viz Obr. 27.
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Obr. 26 a) Hlava nejvzácnější sošky keltského „druida“ (bojovníka) nalezené u
Mšeckých Žehrovic v r. 1943 ve středních Čechách (–uvedeno pro srovnání
podoby hlavy keltského druida na skalním útvaru Pavlovských vrchů)
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Obr. 27 Současná turistickáí mapa oblasti Pavlovských vrchů ( s označením
vrchu Kotel a oblast Kotelná-včetně ruin tzv. Nového hradu)
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6.1-I.3-Obr.28-po staletí udržovaná „boží muka-“
Pozn. autor 23:-s papežským křížem- na památku přivítání kardinála Honoria a 2.papežské delegace (její cesta
vedla z Říma přes Aquileu, Korutany dále-údolím řeky Salzy do Salzburku, dále podél Dunaje - přes Tulln a
Znojmo do Dowiny) v r.890 na vstupu k Nového hradu (při korunovaci krále Svatopluka)-poblíž dnes již
neexistující obce Purkmanice, která sloužila svými obyvateli jako obsluha vládce Nového hradu. Nový hrad
bránil přístupovou cestu na hlavní hrad vládce Dowiny. Jiná cesta k hradu nevedla (mimo cesty přes Pavlov
(Pulín), prostor mezi Turoldem a Stolovou horou byl v té době hustě zalesněn a cesta ze Znojma do tehdejší
Dowiny vedla přes brod –dříve zvaný Guldenfurt (Zlatý brod)-dnes Brod nad Dyjí přes D.Dunajovice po západním
úbočí Pavlovských vrchů. Zde byla královými vyslanci papežská delegace přivítána.

6.1-I.4-Obr.29-Nový hrad-(Neuhaus)-dnes již neexistující hrad nad dnešními Horními Věstonicemi(viz mapa J.A. Venuta)
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4.1-I.6-Obr.30-po staletí udržovaná Boží muka-rovněž s papežským křížem
na vstupu do dnešní obce Bulhary
Pozn. autor 24: při shlédnutí předchozí mapy- Obr.29) a Obr 37. nacházelo se
velkomoravské hradisko Nejdek-(pos.12) v sousedství dnešní obce Bulhary - mezi řekou
Dyjí a severovýchodním úpatím Pavlovských vrchů, kterým vedla cesta ( a nebylo ji možno
obejít) při příchodu do oblasti Dowiny z jihu z Vindobony přes dnešní Valtice (Feldburg) po
t.-zv. Jantarové stezce.
Obr.30

Pozn.autor 24:-pokrač.-Tuto cestu použila 1. papežská delegace papeže Štěpána
VI.-(její cesta vedla přes Vindobonu) -na podzim r. 885 po smrti arcibiskupa Metoděje
při návštěvě krále Svatopluka.
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4.1-II.1.Obr.31- Stolová hora –pozn. autor 25: s věštebným hradem
„vróžogradem“(vróžba=věštba) -Růžovým hradem- (Rosensteinem)- viz mapa
Obr.29 a Obr.32 ), který byl součástí Dowiny
-Kosmou převzat do České kroniky pod názvem Chv-Rasten (vol-chv-i= byli mýtičtí slovanští
věštební kněží-žreci, Rasten=upravený název Rosenstein)-dnes pojmenován-Sirotčím
hrádkem - při pohledu ze severozápadu –na přilehlém Růžovém vrchu ke Stolové
hoře. (–viz Obr.31.)-kde hrad – jeho ruiny -dodnes vévodí celému kraji pod Pálavou.
Obr. 31

Pozn. autor 26::- jedná se o ústřední mýtickou horu starých Slovanů (před tím i
Keltů)–kde na skalních útvarech východního svahu Stolové („Stoličné“) hory- jsou
znázorněna hlavní mýtická božstva předkřesťanské Moravy-viz Obr.33 (s legendou)–
situovaná v ústředních bodech „slunečního kalendáře.
Obr. 32. Detail mapy Moravy vydané v roce 1692 v Benátkách

-viz ozn. „pevnost“
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6.1-II.2.Obr.33 Sluneční kalendář starých Slovanů na vých. svahu Stolové hory

Pozn.-autor 27:Detaily mýtických božstev s legendou dle pozic Obr. 33-(viz níže
a rozbor v Časopise 4/2013)
1- Veles-Bůh stád-zástupce Peruna, jeho svátek se slavil 6.ledna (proto je
v pozici slunečního kalendáře v místě proti východu slunce na obzoru při
zimním slunovratu)
2- Morana –Bohyně smrti,(do dnešních dnů zachovaná tradice vynášení smrtky
při jarní rovnodennosti) ve slunečním kalendáři v místě proti východu slunce
při jarní a podzimní rovnodennosti (21. března a 23. září)
3- Mokoša-(Živa)- Bohyně úrody-její svátek se slavil při letním slunovratu-23.
června -proto je v pozici slunečního kalendáře v místě proti východu slunce
při letním slunovratu
4- Perun- Bůh blesku-hromovládce-nejvyšší Bůh panteonu slovanských
mýtických božstev- jeho svátek se slavil 20.července resp. 2.srpna -dle
zvířetníku ve znamení Lva-proto býval zobrazován se lví hlavou—viz i dnes
patrná plastika se lví hlavou na mohutném menhiru nad Klentnicí (Obr.34 a
Obr.35) -s ležatým křížem- Perunovým znakem
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6.1-II.3 Obr. 34 Perunův menhir nad Klentnicí

Obr.35-Perun-slovanský Bůh blesku-znázorněn ve skalní plastice se lví
hlavou -při pohledu na Perunův menhir dle Obr. 34 shora ze Stolové hory
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6.1-II.5 západní svah Stolové hory s kamenným útvarem –velkomoravskou
orlicí
(jako státním znakem Velké Moravy)-viz Odst. 3 a Obr.3b)-a uvedený text na str.6, 7)
Obr.36 (pův. viz Obr.3)
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6.1-III.1-Obr.37-Taneční hora (Tanzberg)-dnes Svatý kopeček nad (dnešním) Mikulovem
Pozn.-autor 28:-jak se nazýval Mikulov před příchodem křesťanství-zatím
nezjištěno-i když jeho existence v předkřesťanské době je potvrzena-viz
archeologické nálezy na Turoldu z 5.-6. stol. n. l.. Ve spodní části let. snímku je jasně
patrna i dnes alej lemující cestu od Valtic k Valtické bráně Mikulovského hradu(později zámku a města).Obr.37

Foto L.Ruffer

6.1.-III.2-Obr.38 Městský znak Mikulova

Pozn.-autor 29 Jak vyplývá z historických záznamů i z vlastního znaku města
Mikulova- Mikulov měl pouze dvě brány –Valtickou -vytesanou ve skále a Lávskou
(dle dnešního názvu Laa an der Thaya). O vídeňské, nebo brněnské bráně není ani
náznak. Svědčí to o starobylosti Mikulova. Dle předchozí poznámky autora předkřesťanský název Mikulova zatím není znám. Z rozboru současného názvu
Mikulov- dle publikace Místní jména na Moravě-L. Hosák, R. Šrámek- je odvozen ze
jména Nikolaos-z řečtiny-ve významu:„vítězný (dle vůle) lidu“. Jedná se o jméno
nejvýznamnějšího světce ortodoxní (pravoslavné) východoevropské církve. Podobně
i současný název bývalé velkomoravské pevnosti Mikulčice-valy.
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6.1-III.3-Obr.39 Mikulov a zámek –včetně Kozího hrádku- z počátku 18.-stol.
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6.1-III.4- Obr.40 Mikulovsko a Břeclavsko dle staré mapy z údobí před
napuštěním Pálavských jezer

Pozn.-autor 30:
Kroužkovými značkami je vyznačen tok řeky Dyje na Mikulovsku a Břeclavsku před
napuštěním Pálavských jezer.
Trojúhelníkovými značkami je vyznačen „jižní tok“, kterým bylo možno kdykoliv
(v době ohrožení) oddělit celou oblast hlavního města provincie.
Rybníky na tomto jižním toku Šibenický r., Nový r., Nesyt, Hlohovecký r., Prostřední r.,
Mlýnský r. existují dodnes. Jsou napájeny výrony vápencových kopců –z Turoldu,
Stolové hory, Svatého kopečka a dalšími- viz např. jeden Klentnický potok vytékající
ze Stolové hory v rozhraní Klentnice-Stará hora do Mílovic, a druhý Klentnický potok
z Klentnice do Mikulova- ve směru k Mariánskému mlýnu v Mikulově, které zásobují
rybníky na „jižním toku staré Dyje“(dle-Obr.40) po celý rok trvalým přítokem čerstvé
vody. Touto vodou je rovněž dnes zásobován celý Mikulov. Navíc odlesk slunečního
jasu ze zmíněných rybníků působí blahodárně na dozrávání hroznů révy vinné na
Sedleckých a sousedních vinicích.
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6.1-III.5- Obr.41 Oblast Sv. Kopečku (dříve Tanzberg- Taneční hora) a Božího
hrobu (nad Mikulovem)
-Obr.41

6.1-III.6- Obr.42-Kostel sv. Šebestiána se zvonicí na Taneční hoře (dnes Sv.
kopečku)
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Kostel sv. Šebestiána se zvonicí, kapli Božího hrobu a křížovou cestu z Mikulova na
sv. Kopeček nechal vybudovat kardinál Dietrichstein v 17.stol. Měly nahradit lidové
bujaré oslavy letního slunovratu křesťanskými bohoslužbami pod širým nebem.
6.1-III.7- Obr.43 Kaple Božího hrobu na Sv. kopečku-(předkřesťanské Taneční
hoře- Tanzbergu)

Obr.43 a)
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7. Pevnosti a hrady v centrální části Velkomoravské říše
(Poloha velkomoravské Dowiny)
7.1-Obr.44 Staré stezky- viz detail „Mušovská křižovatka“
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7.2-Pevnosti a hrady v centrální části Velkomoravské říše:
Obr. 45 Mapa jihovýchodní Moravy s pevnostmi, hrady a městy v 10. až 15.stol.
s důležitou legendou ,-vyznačující dobu jejich vzniku

(viz publikaci Dějiny města Hodonína- M. Plaček a kolektiv)
Pozn.-autor 31: -z této mapy jednoznačně vyplývá ( a archeologické nálezy to
potvrzují), že ve znázorněné oblasti do údobí Velké Moravy zasahují pouze
následující pevnosti, hrady a města:
-poz. 20-Staré Město u Uherského Hradiště (včetně metropolitní výšiny Na
sadech)
-poz. 11-Mikulčice Valy
-poz. 14-Pohansko ( u Břeclavi)
-poz. 16-Strachotín(-hradiska: Petrova louka,-levý břeh Dyje, Věstonice- Vysoké
zahrady-levý i pravý břeh Dyje)-zatím největší velkomoravské pohřebiště 2000
hrobů , v lokalitě Na pískách v těsné blízkosti staromoravského hradiska
Vysoké zahrady a dnešních Dolních Věstonic).Tato dvě protilehlá hradiska na
levém a pravém břehu Dyje chránila vstup do centrální Moravy
-poz. 18-Osvětimany (Sv.Kliment)
-poz. 12-Nejdek (Pohansko)-v těsném sousedství dnešních Bulhar
Ostatní uvedené opevněné lokality-jsou dle autorů publikace mladší.
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7.3. Přechody řeky Moravy v jejím dolním toku-viz Obr.46
Obr. 46 Komenského mapa Moravy z r.1627 (výřez)
Pozn.-autor 32:-výřez mapy s vyznačením nejdůležitějších přechodů na dolním
toku řeky Moravy a Dyje v bývalém centru Velkomoravské říše (obchodních cest a
starých stezek včetně Jantarové cesty- dle mapy Starých stezek na Obr.44)-se
kterými dobře konvenuje
Obr.46

(viz publikaci Dějiny města Hodonína- M. Plaček a kolektiv)
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8.Keltská, markomanská, římská a slovanská předkřesťanská
mytologie a její zachovalé symboly na území Moravy a zejména
ústřední oblasti Staré Moravy-Pavlovských vrchů-včetně polohy
Dowiny
8.1. Pozůstatky keltské mytologie a kultury–v oblasti Pavlovských vrchů
Obr.47
Z mapky dle Obr.47-převzaté z publikace PhDr. J.Vlčkové-Encyklopedie keltské
mytologie (vydání 2002) se dovídáme, že v oblasti jižní Moravy (v Podunají) se
nacházeli keltští Bójové, podobně jako v oblasti Labe-ještě v 1. století před novým
letopočtem. Ve východní části jižního Podunají žili Vindelikové.

8.2 Obr.48 Pozůstatky keltské hmotné kultury na Moravě:
Ze stejného díla PhDr .J. Vlčkové je převzat i obrázek keltských mečů, který dokládá
jejich nálezy i na Moravě.
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8.3 Obr.49 -vizopakovaně Obr.26-hlava „keltského druida“- a Pozn. autor 21: případně keltského skřítka Leprachána-žijícího v přírodě a střežícího „kotle“ plné
zlatých mincí-se nachází-viz Pavlovské vrchy- na skalním útvaru za „Trojanem“ nad
zaniklou obcí (městem) Purkmanice v části v katastru obce Perná s místním názvem
„Kotelná“)

Foto autor

-viz pův. Pozn. autor 22:Je pravděpodobné-viz údaje „Perských kronik“,- že pohřby žehem
prováděné Slovany v předkřesťanské době na hranicích ze dřeva na návrších-mohly být
konány právě v těchto místech. Poloha vinařské tratě „Za Trojanem“, nebo jiná trať s názvem
„Popelové pole“ v katastru obce Perná tomu nasvědčují.
Souvislost blízké polohy „Trojana“ a hlavy „keltského druida“ (event. skřítka Leprachána) si
neodporují. Keltové (Indoevropané), kteří předcházeli slovanskému osídlení- si ze své
původní pravlasti (mezi Kavkazem-dále severním pobřežím Černého moře až ke Karpatům)
přinesli do střední a západní Evropy svoje náboženství a mýty, na které navazovala další
etnika – i Slované. Místní název v sousedství vrchu Pálava-Kotel (resp.níže položená
Kotelná) navazuje na posvátný kotel (kotlík) v keltské mytologii, kde měl velký význam.
Jedná se o kotel znovuzrození-jde o rituální nádobu, známou snad ve všech civilizacích.
Kotel neznamenal pouze „hojnost“, ale stal se symbolem pohostinnosti,-místem, kolem
něhož se scházela společenství. Kotel musel být stále plný a jeho majitel musel být připraven
jeho obsahem nasytit a napojit příchozí. Kotel mohl mít i magickou oživovací schopnost
mrtvých. Bez kotle se neobešli ani lidé, ani bohové, ani knížata. Poloha vrchu Kotel i místo
označené Kotelná je patrno i na dnešní mapě –viz Obr. 27.
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8.4 Obr. 50 Keltská „zastřená žena- žena s kapucí“bohyně Caillech

Foto autor

Pozn. autor 34
-dle Encyklopedie keltské mytologie (Jitka Vlčková)- „Caillech velká mateřská
bohyně,“ která se v lidovém podání uchovala jako stará ohyzdná babice-viz horní
část skalního útvaru na východním svahu Stolové hory nad Klentnicí na obr. 34, která
se umí proměňovat v mladou krásnou dívku. Každoročně uzavírala rituální sňatek
s vládcem nebo králem-vždy při své jarní proměně. Ten kdo se nebál políbit, nebo
obejmout Caillech, získával nejen vládu a moc, ale i jí-jako mladou krásnou dívku.
Ještě v 19. stol. byl v Irsku poslední snop sklizně-upraven jako figura ženy-uložen
doma, nebo v kostele. Na jaře byla zkrmena dobytkem-aby jej ochránila, roztroušena
po polích-pro dobrou úrodu, nebo vhozena do vody.
Ve staroslovanském prostředí se jednalo o Moranu-pozn. autor.
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8.5 Markomanský knížecí pohřeb u Mušova v oblasti Pavlovských vrchů
Obr.51

Obr.51 -obraz hlavy Germána byl převzat z publikace „Po stopách římských legií
v kraji pod Pálavou“- vydané obcí Pasohlávky.
Knížecí markomanský pohřeb byl odkryt nedaleko římského tábora u Mušova a opět
dokládá kulturní památku markomanské civilizace, která měla v oblasti Pavlovských
vrchů v 1. a 2. stol. N. L rovněž jedno ze svých center.(Pozn.-zmíněná nádoba je
vystavena v mikulovském muzeu)
8.5.1 Markomanští vládci na Moravě
Tab.1-(pozn. autor 35)- podle podkladů Matice olomoucké-z díla F.S. PluskalaMoravičenského z r.1883 -vyhledal v r. 1993 Jan Opálka) viz Tab.1:

69

Pokrač. odst. 8.5.1
Z těchto podkladů-viz Tab.1, které nelze jen tak přejít, protože některé údaje –např. o
markomanském vládci Marobudovi jsou v historické literatuře citovány:
(př.“Marobud se skryl před římskou jízdou v nedostupných lesích v údolí
Jihlávky, kde vybudoval pevné sídlo Marobudum ( jedná se o dnešní Velké
Meziříčí)- vypálené v r. 440 n.l. Huny“.
-pak by se ovšem musel manželem mýtické (české ?) kněžny Libuše stát nikoliv
Přemysl-ale Arjovič-což je pravděpodobně slovanské jméno- ale korutanského
(karantanského) původu.
(Ostatně Kosmas si dovolil i jiné věci-vyřešit šalamounsky-nazval podobné údaje
„povídkami starců“-jen aby se zavděčil svým chlebodárcům a prodloužil příchod
kmene Čechů v 7.stol. n. l. na sever Čech a Moravy -do nekonečné minulosti).
Jakou sílu a dobu života má lidová tradice a přenos pověstí z generace na generaci
dokazuje následující autorova zkušenost-viz níže uvedená citace s
originálním písemným dokumentem z obce Střítež na Třebíčsku z r.2004:
„ Při zájezdu Klubu přátel znojemské rotundy na Velkomeziříčsku aTřebíčsku- v r.
2004 se na mně obrátil kostelník v kostele sv. Marka, který byl tak laskav a dělal nám
místního průvodce- s dotazem -o vysvětlení pověsti o kněžně Libuši, která se
dodnes traduje v obci Střítež-viz autentický text:

S lítostí jsem tazateli odpověděl, že bohužel vysvětlení proč zde ve Stříteži neustále
přežívá pověst o kněžně Libuši- v té chvíli-neznám.“
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Pokud bychom ale vzali za bernou minci údaj dle Tab.1 o „markomanských vládcích“
na Moravě, pak dle pohledu na mapku-dle Obr. 52:
Obr.52

- zjistíme, že zaniklá obec Kosovice (těsně u současné obce Střítež), ke které se
pověst o studánce, kde kněžna Libuše napájela svého koně-vztahuje, - se nachází
téměř přesně na polovině přímé cesty z Velkého Meziříčí (Marobudum) do
Poltenberka –(Grad Znoyem –s původním keltským názvem Gina Haima (Ves u
propasti) dnešní Znojmo). Pak by tato pověst mohla mít i reálný základ-(ovšem bez
severočeských Stadic a středočeské Prahy).
V Poltenberku - by kněžna Libuše se svým manželem –knížetem Arjovičem-při
posvátné orbě „zakládání města“ a jeho „duchovního centra“-včetně svého proroctví„vidím město“- pokračování vládnoucí dynastie tehdejší Moravy bez problémů mohla.
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8.5.2 Konec Markomanů na Moravě
Po germánských kmenech (Markomani, Kvádové), které přišly na území Moravy a
Pavlovských vrchů v prvních stoletích N.L. a bojích s Římany o udržení hranice
římské říše na Dunaji,--viz rovněž předsunutá římská stanice Marka Aurelia (dnešní
Pasohlávky -bývalé hradisko Burgstadt- slovanský Bílý břeh) a bývalý Mušov- na
soutoku Dyje se Svratkou a Svratky s Jihlávkou v sousedství Strachotína, -vpadli
v druhé polovině 4.stol. po Kristu do střední Evropy Hunové. V důsledku vpádu
Hunů do střední Evropy došlo k vybití a vypálení celých oblastí střední Evropy.
Jakékoliv další údaje o Markomanech a Kvádech od té doby mizí z dějin.
Po rozpadu Hunské říše v 5. století přicházejí do Podunají Avaři a Slované.
Avaři- co by nomádští dobyvatelé- podobně jako Hunové –jsou ze střední
Evropy vytlačeni a rovněž mizí z dějin.
Staří Slované -od 7. stol. N. L. po příchodu Moravanů, se kterými se smísili a
převzali jejich název jako Moravané--vytrvali na území Moravy dodnes.
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8.6 Římské tábory v oblasti Staré Moravy
8.6.1.Z publikace „Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou“- vydané obcí
Pasohlávky, je z dílčího výřezu mapky patrná neobvyklá koncentrace římských
táborů opět v oblasti Pavlovských vrchů a zejména u Mušova- viz Obr.53
Obr.53

Tato mapka dotvrzuje, jakou důležitost dávali Římané (1.a 2. stol.N.L.) opevnění
soutoku Dyje , Svratky a Jihlávky u Mušova. Na ploše pouhých několika
kilometrů se nacházely 4 římské tábory: Hradisko u Mušova (Bílý břeh), MušovNa Pískách, Iváň, Přibice, Charvátská nová ves (Pozn.-nedávno nalezená socha
římského lva-nalezeného v polích u Charvátské nové vsi je uložena v v Národním
památníku Mikulčice –valy. Pro její dopravu do bývalého římského tábora-byla
využita vodní cesta Dyje –Morava-Dunaj-viz doložené římské přístaviště u tábora u
dnešních Pasohlávek)
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8.7. Staří Slované v oblasti Pavlovských vrchů-Obr.54 Poloha velkomoravské
Dowiny
Obr.54

74

8.7.1 Poloha velkomoravské Dowiny
Jak vyplývá z Obr.46-což je mapa Pavlovských vrchů-na které v r.2000
Ing.M.Kadeřávek po letech práce jako významný odborník-„proutkař“ označil a
v legendě popsal lokality dříve opevněné valy a hradbami a také lokality dříve
obydlené v oblasti Pavlovských vrchů.
Z tohoto označení vyplývá:
1. Opevněné lokality-Děvín, Obora s Kotlem a Pálavou, Stolová hora
s Růžovým vrchem.
Tyto tři lokality vzájemně blízké vytvářely s příslušným podhradím onu
pověstnou Dowinu- s hlavní pevností na Růžovém vrchu pod Stolovou
horou. Do těchto pevností-gradů- se uchylovali obyvatelé podhradí
pevností v případě válečného nebezpečí a současně se z nich stávali
obránci pevností.
Obr.55 Doplnění polohy Dowiny o její symbol a mytologický obraz
Obr.55 Dowina, Duna – dcera Perunova

Foto autor.

-viz-Pozn.11- autor: -hlava Dowiny jako by vyrůstala v horní části
skalního útvaru z lotosového květu, pod levým ramenem nesmí chybět
Perunův ležatý kříž.

75

–pokrač.-K obr.55: F.S. Pluskal-Moravičanský popisuje dceru
Perunovu následovně:
„Dowina, Dovana, Duna, Deva-vyosobněný pojem čistého panenského
nezkaleného světla (slunce). (Tomu odpovídá i její poloha na k jihozápadu
skloněném a sluncem zalitém svahu pod Děvínem. Až k tomuto skalnímu
útvaru sahá i dnes katastr obce Klentnice, jakoby včetně „Trojana“ navazovala
na božstva na východním svahu Stolové hory-pozn.autor). Část území pod
skalním útvarem Dowiny s názvem Kotelná tak potvrzuje, že kotel byl
používán od doby bronzové při významných slavnostech spojených
s uctíváním solárního božstva, kterým Dowina, Duna, Deva-dcera
Perunova bezesporu byla.
Zlatovlasá dcera Perunova-nesmí být zaměňována s necudnou římskou
Venuší-dodává F.S.Pluskal-Moravičanský.

8.7.1.2

Po příchodu křesťanství a nahrazení spalování mrtvých pohřbíváním
do hrobů sloužilo jako pohřebiště pro obyvatele Dowiny
staroslovanské pohřebiště Na pískách
v lokalitě Na pískách u dnešních Dolních Věstonic před napuštěním
Pálavských jezer
na břehu původního toku Dyje. Přesná poloha pohřebiště je patrna z Obr. 56
(viz dříve Obr.8) mapa místa soutoku Dyje a Svratky před napuštěním
Pálavských jezer

8.7.1.3
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8.7.1.3-pokrač.-Obr.56-staroslovanské pohřebiště s 2 tisíci hroby z údobí Velké
Moravy
Obr.47 a) Mapa místa soutoku Dyje a Svratky před napuštěním Pálavských
jezer (-viz dříve Obr.8a)
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8.7.1.4

Nálezy kulturních památek v hrobech velkomoravského pohřebiště
Na pískách-příklady
Obr.57 a)
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8.7.1.4.

Pokrač.-Nálezy kulturních památek v hrobech
velkomoravského pohřebiště Na pískách-příklady

Obr.57 b)
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8.7.1.5

Stavební památky křesťanských sakrálních staveb v areálu bývalé
Dowiny
Obr.58 a)

Obr. 58 b)
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Obr.58 c)

Pozn.-autor
Jak bylo již uvedeno v Čas. 4/2013- na Obr.49 a), b), c)-se sice jedná o
novodobější ruiny kaple sv. Antonína, jehož socha je přemístěna ke kostelu v Perné,
ale zbytky tmavého zdiva opěrné terasy kaple jasně sdělují, že zde před postavením
kaple sv. Antonína stával sakrální objekt daleko starší. Archeologický průzkum zde
ovšem nikdy nebyl proveden.
Pozn. autor- existuje i jiné srovnání. Ja známo je sv. Antonín patronem mimo jinéztracených věcí. Kostelů zasvěcených sv. Antonínovi je více.
Pro Pavlovské kopce a kapli sv. Antonína u Perné existuje srovnání se stále
funkčním kostelem sv, Antonína na Hradišti sv. Hipolyta u Znojma. Kostel stojí na
zdánlivě bezvýznamném místě poblíž chrámu sv. Hipolyta, který leží v centrální části
bývalého významného velkomoravského hradiska Gradu Znoyem Pod Gradem
Znoyem-se v podhradí nacházelo tzv. Staré Znojmo-vypálené pražskými
Přemyslovci. Proto tedy kostel sv. Antonína na památku vypáleného-ztracenéhostarého Znojma.
Stejný osud potkal i velkomoravskou Dowinu pod Děvínem v Pavlovských kopcích.
Tu vypálili Maďaři. Proto tedy –kaple sv. Antonína u-ztracené-vypálené Dowiny.
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8.8. Průběh osídlení různými etniky v oblasti Pavlovských vrchů-sumarizace
8.8.1. Jak je uvedeno v Časopisu MHK 4/2013 byl průběh osídlení jednotlivých
etnik v oblasti Pavlovských vrchů v níže popsané posloupnosti:
1.V německé kronice nedaleké obce Strachotín na severním konci Pavlovských
vrchů (vydané v Brně v r. 1930-farářem Antonem Riesem)- se píše o původu názvu
Klentnice něco jiného:“ V letech 500 až 400 před Kristem přitáhli ze západu
Keltové a zdejší původní obyvatele, kteří patřili k velkému kmeni Ilyrů pobili,
nebo se s nimi smísili. S keltizací byla podmaněna jejich původní kultura.
Keltští Bójové, kteří se usadili v dnešních Čechách („Bohmen“) a na Moravě
zakládali sídla a dopravní cesty. Lze z toho usuzovat, že některá ze
současných názvů sídel jsou keltského původu. Potvrzují to nejen pozůstatky
keltské kultury, ale i samotné názvy některých lokalit. Např. název blízké vsi
Klentnice- v nejstarších dokumentech zaznamenané jako „Glamtitz nebo
Glemtzitz“ – který pochází zřejmě z keltského „glambus“, což znamená „ rokle,
skulina, trhlina.“Tomu odpovídá i místní konfigurace terénu v horní části
Klentnice na úbočí Stolové hory.“
2.Po germánských kmenech (Markomani, Kvádové), které přišly na území Moravy a
Pavlovských vrchů v prvních stoletích n.l. a bojích s Římany o udržení hranice římské
říše na Dunaji,--viz rovněž předsunutá římská stanice Marka Aurelia (dnešní
Pasohlávky (bývalé hradisko Burgstadt- slovanský Bílý břeh) a bývalý Mušov) na
soutoku Dyje se Svratkou a Svratky s Jihlávkou v sousedství Strachotína, -vpadli
v druhé polovině 4.stol. po Kristu do střední Evropy Hunové. V důsledku vpádu
Hunů do střední Evropy došlo k vybití a vypálení celých oblastí střední Evropy.
Jakékoliv další údaje o Markomanech a Kvádech od té doby mizí z dějin.
Po rozpadu Hunské říše v 5. století přicházejí do Podunají Avaři a Slované.
Avaři- co by nomádští dobyvatelé- podobně jako Hunové –jsou ze střední
Evropy vytlačeni a rovněž mizí z dějin. Slované (od 7. stol. N. L. Moravané-vytrvali
na území Moravy dodnes.
3.Trvalé osídlení Slovany je možno doložit v oblasti Pavlovských vrchů např.
podle zpráv Arch. ústavu ČSAV Brno z r. 1981 ve zprávě Archeologické
průzkumy na katastru obce Strachotín- viz posl.odst str.47:
„ V podzimních měsících byla položena zjišťovací sonda 30 x 2 m mezi
Strachotínem a Pouzdřany. Lokalita se nachází na svahu exponovaném k jihu
až jihozápadu., ukončenou levobřežní dyjskou terasou a to v místech nedaleko
soutoku Dyje se Svratkou a Svratky s Jihlávkou“. Při výstavbě plynovodu v r.
1977 zde byl zachycen objekt s keramikou, označenou B. Klímou za „ pražský
typ“, (což je název pro nejstarší slovanskou keramiku zhotovenou bez použití
hrnčířského kruhu, která je datována do 5. až 6. stol.n. l.-pozn.autor).
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9.Duchovní centrum v oblasti Pavlovských vrchů –duchovní
centrum jižní Moravy
Jak prokazují kultovní a kulturní památky nacházelo se v oblasti Pavlovských
vrchů duchovní centrum v průběhu věků všech zde sídlících etnik až dodnes
-a bude tomu tak dá Bůh i v budoucnosti. Je to požehnaný kraj a lidem se zde
žije dobře.
9.1.Na světě neexistuje velký počet kopií Božího hrobu v Jeruzalémě. To, že v
oblasti Pavlovských vrchů v centrální oblasti původní Staré Moravy se kopie
Božího hrobu od 17. stol. nachází- a v současné době se renovuje-viz mapa na
Obr. 32 a Obr.33 až 35- svědčí o tom, jakou důležitost věnuje této oblasti i
současná katolická- křesťanská církev-včetně EU.
9.2. Jak již bylo řečeno-po přichodu křesťanství do oblasti Pavlovských vrchůbyly předkřesťanské symboly božstev nahrazovány křesťanskými kostely.
Bylo to nutné-obzvlášť nutné-v mýtickém duchovním centru.
Bohužel pevnosti velkomoravské Dowiny po vpádu Maďarů byly zničeny a
s nimi velkomoravské církevní stavby. Nezpochybnitelnou kulturní památkou
z tohoto období zůstává pouze velkomoravské pohřebiště Na pískácharcheologicky prozkoumané a doložené- i když i tato památka je dnes pod
vodami Pálavských jezer. Totéž se týká ne úplně archeologicky
prozkoumaného hradiska Petrova louka, kde byly nalezeny kameny
s malebnou omítkou, připomínající pozůstatky křesťanské církevní stavbykostela. Jak bylo již řečeno- archeologický průzkum třech bývalých pevností,
ze kterých Dowina sestávala- viz mapu Ing. M. Kadeřávka na Obr.54-doposud
proveden nebyl, je ale stále možný.
9.3. Po pádu Velké Moravy převzal úlohu křesťanského duchovního centra
v oblasti Pavlovských vrchů Mikulov. Z publikace Tisky 16.století- z knihoven
klášterů ve Znojmě, na Hradišti sv. Hipolyta u Znojma a v Mikulově je doložena
např. existence kláštera dominikánů ve Znojmě od r.1230, řád Křižovníků
s červenou hvězdou (jediný český řád)-založený na Hradišti sv. Hipolyta
blahoslavenou Anežkou Přemyslovnou v r.1231, (o získání četných českých
tisků pro knihovnu tohoto řádu se zasloužil křižovník František Pazourek),
Vzácné tisky se nacházely i v knihovně mikulovských piaristů (řád založený
kardinálem Františkem z Dietrichsteinu r.1631, jako první za Alpami)-jejich
bohatá knihovna s početnými antickými tisky byla ochuzena právě ve prospěch
knihovny kardinála Dietrichsteina. Za působení kardinála Dietrichsteina se
Mikulov stal nejenom duchovním centrem Moravy, ale i hlavním městem
Moravy. (bohužel jeho bohatá knihovna byla v 30-leté válce (1645) po dobytí
Mikulova Švédy odvezena do švédské Uppsaly.(pozn. autor- intervence V.Havla
o její navrácení Moravě-neuspěly).Moravští historikové-B.Dudík-čerpali
v Upsale podklady právě pro napsání dějin Moravy.
9.4. V údobí vlastnictví Mikulovska a Břeclavska rodem Lichtensteinů vznikl ve Valticích rodový (polní) zámek Lichtensteinů. Ti také vybudovali pro
svoje lovecké a jiné kratochvíle tzv. lednicko-valtický areál se pseudoantickými
stavbami- jako Janův hrad (Janus-římský bůh nového roku s dvěma tvářemi
nového a starého roku-hrad z pohledu z venku-mrtvá rozvalina-uvnitř žijící
krása), Tři grácie, Apollonův chrám, Kaple sv.Huberta, Minaret, Zámek Lednice,
Hraniční zámeček, Kolonáda, Dianin chrám a další.
9.5. Dnes se staly Pavlovské vrchy oblíbeným cílem turistů-domácích i
zahraničních-pro svoje jedinečné přírodní krásy a obdivované kulturní
památky. Síla duchovního centra –Pálavy-se s věky nezmenšila-právě naopak.
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9.6. Proč se v Pavlovských kopcích- na Pálavě,ale i jinde-obnovují dnes
křesťanské stavby a zájem veřejnosti o ně?
Pokusme se odpovědět na tuto otázku myšlenkami Michaela Novaka:
1. Jedině křesťanské náboženství a judaismus dokáže vyvolat periodické
oživení, jež volají člověka k vědomí jeho vznešenosti a odpovědnosti.
2. U křesťanství a judaismu existuje hluboký smysl pro individualitu. Bůh
hovoří s každým individuálně a volá každého z nás k účtování při
posledním soudu.
3. Nikdo nemůže za nikoho rozhodnout, jestli přijme Boha, nebo ne. Je to
na každém z nás.
4. Tuto specifiku nemají ani islám, ani budhismus, ani hinduismus, ani
žádné jiné náboženství na světě.
5. Křesťanství a judaismus trvají na tom, že pravda je nejzásadnější
kategorie. Respekt k pravdě umožňuje svobodu, umožňuje civilizaci.
6. Tím, že se komunismus snažil násilím lidi odříznout od
transcendentálního zdroje jejich poznání-víry v Boha- a lásky-zničil sám
sebe.
7. Ani ateismus, který chápe člověka jako konečnou bytost, která nepatří
Bohu, ale je sama sobě odpovědná-vede člověka ke snaze v rozhodování
mezi strastí a slastí-jít za slastí a to je kultura úpadku.
Je proto logické, že při hledání odpovědí na mnohé otázky lidského bytíse naše křesťanská generace pokouší najít odpovědi vědecky fundované
i na tak zdánlivě naprosto ztracené záležitosti moravského národa-jako
je např. místo hrobu arcibiskupa Metoděje.
Jaroslav Pazour –projektant, cestovatel, historik-člen Královského řádu
moravských rytířů sv. Rostislava a sv.Kolumbána. Brno- Klentnice-březen 2015
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11. Doslov
11.1 Dochované legendy o počátcích pěstování vinné révy na Pálavě:
11.1.1. Strategická poloha římských pochodových táborů-viz odst. 8-obchodní
centrum na křižovatce obchodních cest -ale i vynikající klimatické podmínky oblasti –
umožnily díky Římanům -zahájení pěstování vinné révy na Moravě. Tak se díky
historickým událostem-dostala do beletrie i historie o počátcích pěstování vinné révy
na Jižní Moravě-v oblasti Pavlovských vrchů.
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Pokrač.11.1.1.

(konec citace)
Jedná se o úryvek z knihy J. Pátka“ Víno je věčné“
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