Malujeme barvami země
Společná historická období Dolního Rakouska a jižní Moravy
Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější archív lidské historie před nástupem písma představují
jeskynní malby a skalní umění. Toto výtvarné umění staré až 40 000 let bylo objeveno
v mnoha zemích světa. V Dolním Rakousku a na sousední jižní Moravě sice nebyly nalezeny
žádné jeskynní malby, zato však se zde našly bohaté archeologické nálezy z doby, za kterou
můžeme jmenovat alespoň nejznámější ženské figury, totiž dolnorakouskou „Venus von
Willendorf“ a jihomoravskou „Věstonickou Venuši“.
Dolnorakouské prehistorické muzeum v Aspern/Zaya umožňuje dobrý náhled do nejstarších
dějin země. Citát: „K vlastním kořenům a mnohem dál – v Dolnorakouském prehistorickém
muzeu tisíciletí splývají a začíná se fantastická cesta za tím, co utvářelo naši kulturu a
společenský vývoj.“
Urgeschichtemuseum Niederösterreich (Dolnorakouské prehistorické muzeum), Schlossgasse
1, 2151 Asparn /Zaya, tel.: +43‐(0)2577/84180.
Na obou stranách hranice byly odkryty četné monumentální pozemní stavby z období mladší
doby kamenné (4 800 – 4 500 př.n.l.). V Dolním Rakousku se těmto neolitickým pozemním
dílům říká „Kreisgrabenanlagen“, na jižní Moravě „rondely“.
V okolí rondelů nalezli archeologové množství pomalovaných neolitických keramických
nádob a hliněných figur. Použitá barviva byla získávána mletím rudy a hlíny a následným
plavením. Jako pojidlo sloužil kaseinový klíh z kravského mléka a hašené vápno.
Doporučená literatura: Kreisgräben – eine runde Sache, k dostání za 9 eur u Heldenberg‐
Vermarktungs‐ und Betriebsges. m.b.H., 3704 Kleinwetzdorf, Wimpffen‐Gasse 5, Rakousko,
office@derheldenberg.at.
V průběhu staletí byly vrstvy neolitu překryty doklady doby měděné (3 500 – 2 300 př. n. l.),
bronzové (2 200 – 800 př. n. l.) i železné (750 let př. n. l. po přelom letopočtu). V průběhu
starší a mladší doby železné se na tomto území vystřídaly, či vedle sebe koexistovaly, kmeny
Keltů a Germánů. V posledním desetiletí před naším letopočtem umístil Řím podél Dunaje
své legie a tak se po téměř pět století stal Dunaj severní hranicí římské říše. Po jejím rozpadu,
v pohnuté době stěhování národů, se na sever od Dunaje usadily kmeny Slovanů.

Díky archeologickým výzkumům na hradišti v Thunau am Kamp byly odkryty četné historické
vrstvy; vedle dokladů několika menších neolitických osad také opevnění z pozdní doby
bronzové a počátků halštatské kultury, stejně jako pozůstatky germánského osídlení i
rozsáhlé opevněné slovanské osady z 9. a 10. století n.l. patřící k Velkomoravské říši.
Takzvaná Velká Morava se rozkládala na území dnešních Čech, Moravy, Slovenska, jižního
Polska, německé Lužice, na velké části dolnorakouského regionu Weinviertel a v oblasti
Velké Panonie. Centrum říše bylo v Mikulčicích.
Ve skanzenu v Mikulčicích je k dispozici publikace a CD v německém jazyce. Všechny
dolnorakouské školy účastnící se soutěže „Malujeme barvami země“ obdrží obojí zdarma.
Další informace: www.mikulcice‐valy.cz . Valy u Mikulčic, Mikulčice 696 19. Česká republika
(ČR), tel.: +420‐518 357 293, info@mikulcice‐valy.info .
Koncem 9. století n.l. obsadily maďarské kmeny Dolní Panonii a začaly ohrožovat všechny
okolní země. V roce 906 n.l. se Velká Morava pod náporem Maďarů rozpadla. Od tohoto
okamžiku až do roku 1918 patřila slovenská část Velkomoravské říše k Uhrám. Morava se
stala součástí Království Českého, které tehdy nabývalo na moci, a nakonec se Čechy,
Morava, Maďarsko a Slovensko (Horní Uhry) potkaly v Rakouské monarchii. Po rozpadu
monarchie a po zmatcích fašismu a komunismu se nyní všechny výše zmíněné země staly
svobodnými a rovnocennými partnery v rámci Evropské unie.

