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ZBRANĚ Z KNÍŽECÍHO HROBU Z 9. STOLETÍ V KOLÍNĚ 
Z POHLEDU ARCHEOLOGIE A METALOGRAFIE

2Výjimečně bohatý soubor předmětů z dvoj- východně od historického centra města Kolín  
hrobu muže a ženy, odkrytý r. 1864 na katastru (okr. loco, Česká republika). Hrob byl vybrán bez 
města Kolín ležícího ve středovýchodních Čechách, jakékoliv dokumentace a předměty v něm nalezené 
budí již po několik generací zájem řady badate- zůstaly v držení M. Součka, majitele pozemku, 
lů zabývajících se raně středověkou archeologií, později byly částečně předány kolínské evange-
historií a uměleckým řemeslem. Není se čemu lické faře a školní archeologické sbírce. Nálezo-
divit, vždyť je po právu označován za nejvýzna- vý celek byl zprvu interpretován jako renesanční 
mnější hrobový nález českého raného středověku a posléze, především na základě nálezu kalichu, 
(Lutovský 2006, 213). Jeho význam však dalece dáván do souvislosti s hrobem slavného husitského 
přesahuje oblast české kotliny. Hrobový inventář kněze a vojevůdce Prokopa Holého, který padl 
spojující v jednom celku předměty západního i do- r. 1434 v bitvě u nedalekých Lipan. V důsledku 
mácího (resp. velkomoravského) původu je totiž toho byly ostatky obou mrtvých znovu pohřbeny 
významným příspěvkem k poznání postavení elity na kolínském evangelickém hřbitově a kalich 
středoevropských Slovanů v době počátků formo- prošel radikální úpravou do podoby bohoslužeb-
vání státní společnosti. Unikátní západní importy, ného náčiní (k liturgickým účelům byl také až do 
mezi nimiž kraluje umělecky zdobený kalich a ho- 90. let 19. stol. využíván). Reakce na obsáhlou 
nosná garnitura řemení meče, zásadním způsobem studii J. Šafránka (1881), obhajující zmíněný hu-
prohlubují znalosti o hmotné kultuře franské říše sitský kontext kolínského nálezu, však nebyla 
v době, kdy již naprostá většina jejích obyvatel jednoznačná. Odpůrci Šafránkových názorů se 
upustila od ukládání bohatých milodarů do hro- opírali o stylový rozbor nálezů a kladli celek do 
bů. Tématem tohoto příspěvku jsou zbraně – meč sklonku 9. a do 10. stol. (Schneider 1882; Voss 
a sekera, pocházející z kolínského hrobu. Vedle 1884), respektive do karolinského uměleckého 
popisu a typologického a chronologického zařaze- okruhu (Koula 1883-1888, list 1). Za účelem 
ní se soustředíme především na metalografické rozřešení situace svolal kolínský magistrát r. 1892 
analýzy železných výkovků. K rozborům zbraní odbornou komisi, jejímž členem byl rovněž výz-
přikládáme ještě rozbor nože, který byl zřejmě namný český archeolog J. L. Píč. Teprve tehdy, 
rovněž součástí kolínského hrobu. Jedním ze zá- 28 let po nálezu hrobu, byly zaprotokolovány 
kladních cílů studie je nalezení odpovědi na svědecké výpovědi účastníků objevu. Nálezový 
otázku, jaké byly nároky na kvalitu jednotlivých soubor byl poté dán definitivně do kontextu raného 
železných výrobků u zástupců nejvyšší společen- středověku (Píč 1892) a zachované předměty byly 

1ské  vrstvy  ve  sledovaném  období . uloženy  ve  sbírkách  Národního  muzea  v  Praze.
Kolínský velmožský hrob byl po celé 20. stol. 

* * * objektem předního zájmu řady badatelů. Zmiňme 
K objevu bohatého hrobu došlo náhodně se alespoň o studii J. Schránila (1925), která se 

dne 19.03.1864 v Součkově cihelně, ležící jiho- na dlouhou dobu stala nejpodrobnějším archeo-

1 Tento článek vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR (projekt č. MK00002327202) a Grantové agentury Akademie věd ČR 
(projekt č. IAA800020603).
2 Nálezové okolnosti, historii objevu, vývoj bádání i popis hrobové výbavy představil podrobně M. Lutovský (1994; 2006). 
Z jeho závěrů vycházím i v následujícím stručném popisu nálezových okolností a historie objevu kolínského hrobu.
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Obr. 1. Knížecí dvojhrob z Kolína: a  meč (inv. č. H1-55091); b  sekera (inv. č. H1-55103); c  nůž (inv.č. H1-224715). K .

Fig. 1. Princely double grave in Kolín: a – sword (inv. no H1-55091); b – axe (inv. no H1-55103); c – knife (inv. no H1-224715). Drawing by K. Urbanová.

– – – res. K. Urbanová
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logickým rozborem nálezu a měla značný vliv na 
následující bádání. Velký význam, především díky 
revizi chronologického zařazení celku, měla prá-
ce R. Turka (1956). Nový úhel pohledu otevřelo 
uvedení do kontextu s čerstvě objevenými nále-
zy na pohřebišti u Libušina jezírka na nedalekém 
starokouřimském hradišti (Šolle 1966, 84-89). Zá-
sadní příspěvek k problematice kolínského hrobu 
přinesla studie M. Lutovského Kolínský knížecí 
hrob: ad fontes (Lutovský 1994). Autor v ní uvedl 
a zhodnotil nejstarší popisy nálezové situace ze 
60. a 90. let 19. stol., představil podrobnou do-
kumentaci všech zachovaných předmětů z nále-
zového celku a na základě nových poznatků se 
vyjádřil k otázkám chronologie, náležitosti jed-
notlivých artefaktů k pohřbeným v rámci hrobu 
a  sociálního  statusu  mrtvých.

Nálezové okolnosti kolínského objevu budou 
vždy zahaleny mlhou nejistot. Není se čemu divit – 
o vzhledu hrobu a poloze předmětů se dozvídáme 
jen ze stručných novinových článků sepsaných 
v roce jeho objevení a ze dvou svědeckých 
výpovědí, zapsaných 28 let po učinění nálezu 
(ibidem, 40-43). Řada předmětů byla jistě 
při neodborném vybírání přehlédnuta či zcizena 
(což potvrzuje skutečnost, že žádná z dochova-
ných garnitur řemení již krátce po nálezu nebyla 
kompletní). Některé artefakty nebo jejich části byly 
v době po nálezu ztraceny. Velkou ztrátou se stala 
rovněž radikální úprava poškozeného kalicha pro 
bohoslužebné účely, při níž došlo k částečnému zni-
čení  tohoto  unikátního  předmětu  (Lutovský  1987). 

S jistotou můžeme říci, že na dně prostor-
né hrobové jámy s výdřevou byli pohřbeni dva 
vzrostlí jedinci, podle přiložených milodarů muž 
a žena. Hrob měl východozápadní orientaci. Oba 
mrtvé doprovázela velmi bohatá hrobová výbava, 
v jejímž rámci vynikal nádherně zdobený stříbrný 
zlacený kalich uložený doprostřed hrobu mezi 
pochované, vedle meče vsazeného do pochvy 
s honosnou garniturou řemení. Muž, spočívající 
v jižní části hrobky, měl na krku slonovinový zá-
věsek osazený třemi zlatými manžetami. V jeho 
nohách ležely honosné měděné zlacené a stříbrem 
plátované ostruhy, zdobené granulací a filigránem. 
Ostruhy byly opatřeny úchytnými řemínky zdobe-
nými soupravami shodně zpracovaných kování, 
skládajícími se z přezek, průvleček a nákončí. Kro-
mě zmíněného meče doprovázela jižní hrob také 
bojová sekera a k jeho výbavě patřily i skleně-
né nádoby – pohárek s nálepy a miska. Severní, 
ženský pohřeb byl vybaven párem stříbrných zla-
cených bubínkovitých náušnic zdobených granu-
lací a třemi oválnými podélně žebrovanými korály 
z tmavomodrého skla. K ženskému pohřbu dále 
můžeme s největší pravděpodobností přiřadit dvě 
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Obr. 2. Meč z knížecího hrobu v Kolíně (inv. č. H1-55091). 
Fot. J. Rendek.

Fig. 2. A sword from princely grave in Kolín (inv. no H1-55091). 
Photo by J. Rendek.



zlacené perly zdobené filigránem, jednu stříbrnou tepaný, dochovaný ve zlomcích. Mezi předměty 
perlu pokrytou geometrickými granulovanými ob- z kolínského hrobu je dále řazeno vědro okované 
razci a mosaznou zlacenou kvadratickou schránku železnými obroučkami a zlomky hluboké bron-
(tzv. kaptorgu) pokrytou filigránními motivy. U dal- zové mísy. Mezi zbytky kování vědérka byl roz-
ších předmětů není možné bezpečně určit, komu lišen menší železný nůž. Kulovitý jantarový korál, 
z mrtvých patřily. Dvě stříbrné zlacené průvleč- který se objevuje ještě v nejstarší dokumentaci, 
ky zdobené palmetami patří do stejného souboru se bohužel dodnes nedochoval. Existenci rzí strá-
s nákončím se stylizovaným zvěrným motivem. veného šupinatého či kroužkového brnění, kterou 
Nejpravděpodobněji se jedná o části párových zmiňuje několik nepříliš věrohodných zdrojů, ne-

3garnitur lýtkových řemenů, které byly v 9. stol. můžeme  považovat  za  hodnověrnou .
oblíbeným prvkem mužského kroje, nebo součásti Soubor nálezů z kolínského hrobu dovoluje 
vázání bot jednoho z pochovaných. V kolínském jednoznačně zařadit mrtvého muže do nejvyšší 
souboru se dále dochovalo pět měděných zlace- společenské vrstvy tehdejších Čech, mezi česká 
ných gombíků – dva velké párové s filigránní výz- knížata, několikrát zmiňovaná v písemných pra-

4dobou, dva menší, členěné svislými pásy granulace menech 9. stol.  Kromě škály artefaktů (jako je 
a opatřené na vrchlíku modrým sklíčkem a jeden bojová sekera, ostruhy, vědérko či meč), které 
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Obr. 3. Sekera z knížecího hrobu v Kolíně (inv. č. H1-55103). Fot. J. Rendek.

Fig. 3. An axe from princely grave in Kolín (inv. no H1-55103). Photo by J. Rendek.

3 Podrobný popis nálezových okolností a výbavy hrobu včetně její kresebné a fotografické dokumentace viz M. Lutovský (1994; 2007).
4 V případě ženy, jejíž pohřební výbava byla o něco chudší (neobsahovala zlatý šperk ani unikátní předměty), se vedle určení 
jako manželky objevuje i interpretace, že byla obětovanou otrokyní či souložnicí (Lutovský 1994, 65). K tomu vybízí především 
skutečnost, že byli mrtví nejspíše pochováni současně.



v západoslovanských hrobech tradičně vyjadřovaly při nálezu dvakrát přelomil. K poškození zbraně 
příslušnost k bojovnickému stavu, jezdecké elitě tedy došlo až při vybírání hrobky a z hrobu byl 
a snad i označovaly výkon vysoké správní funkce, pravděpodobně vyzvednut kompletní meč, rozlo-
doprovázely mrtvé předměty, jež jsou v kontextu mený na tři části. Ke ztrátě dvou z nich – hrotové 
hrobových výbav u středoevropských Slovanů partie čepele a horní části jílce – došlo bohužel 
velmi vzácné či zcela unikátní (kalich, skleněné ještě před předáním inventáře hrobu do sbírek 
nádoby, bronzová nádoba, garnitura meče, slono- Národního  muzea  na  začátku  90.  let  19.  stol.
vinový amulet). Zarážející je rovněž podíl západ- Vzhledem k torzovitosti zachování meče je 
ních importů, které tvoří většinu výbavy nebožtíka. jakýkoliv pokus o jeho typologické zařazení velmi 
Některé z nich, zejména kalich a meč s garniturou problematický. Jistým orientačním bodem může 
řemení, zřejmě nebyly získány směnou či jako být délka a tvar příčky. Datace celého nálezového 
kořist. Můžeme předpokládat, že je majitel zís- souboru vymezuje rámec pro hledání typu meče na 
kal darem, a to velmi pravděpodobně přímo od průběh 9. stol. Meče s nízkou a dlouhou příčkou, 
východofranského panovníka. Alespoň v případě která výrazně přesahuje šířku čepele a dosahuje 
kalicha se tak mohlo stát například při křtu čtrnácti délky kolem 11 cm a více, se v Evropě objevují 
českých knížat v Řezně v r. 845. Darování meče v průběhu první poloviny 9. stol. u části mečů 
s honosnou garniturou mohlo souviset se jmeno- s pěti, šesti a sedmičlennou korunou typu Petersen 
váním obdarovaného do významného správního K / Geibig 6 (Petersen 1919, 105-110; Geibig 1991, 
úřadu, který měl na českém území vykonávat pro 44-47). Zcela pravidelně pak provázejí meče s dvoj-
franskou říši. Je však otázkou, jak a jak dlouho dílnou polokruhovitou hlavicí Petersenova typu N 
tento úřad ve skutečnosti vykonával, vždyť na- a Geibigova typu 8 (Petersen 1919, 126; Geibig 
příklad kalich, uložený do hrobu spíše nekřes- 1991, 48-50) a s jednodílnou polokruhovitou hla-
ťanského charakteru, již tehdy jistě neměl funkci vicí typu Petersen X / Geibig 12, var. I (Petersen 
bohoslužebného náčiní. Kolínský hrob jednoznačně 1919, 158-167; Geibig 1991, 56-60), které se 
dokazuje, že v Čechách 9. stol. existovala moc- objevují krátce před polovinou 9. stol. nebo kolem 
ná společenská elita, do značné míry srovnatelná poloviny tohoto věku, a vyskytují se i u některých 
s elitou západní Evropy, s níž byla mohutně pro- mečů s hlavicí ve tvaru oslího hřbetu Petersenova 

5vázána  a  do  níž  byla  částečně  integrována . typu Y a Geibigova typu 13, var. I (Petersen 1919, 
167-173; Geibig 1991, 60-63), jejichž výroba 

Meč nastupuje v závěru 9. věku. K bližšímu určení 
Ze železného dvojbřitého meče (inv. č. H1- typu zbraně můžeme využít rovněž zmíněný údaj 

55091) se dochovalo pouhé torzo, dlouhé 53,3 cm J. Vávry o jílci houbovitého tvaru (Vávra 1864), 
(obr. 1:a, 2). Chybí horní část trnu rukojeti s hlavicí který problematizuje ztotožnění meče s Peter-
a spodní část čepele meče v délce nejméně jedné senovými typy K a Y a naopak podporuje jeho 
třetiny původní délky. Úzká (1,0-1,1 cm), ale přiřazení k mečům s polokruhovitou hlavicí. Tomu 
poměrně široká (2,3 cm) příčka meče je částečně v zásadě odpovídá i gracilní konstrukce čepele 
poškozená, ale zachovaná v podstatě v původní s poměrně výrazným zúžením na prvních cca 
délce (11 cm). Při pohledu z boku byla původně 40 cm své délky. Absence hrotové partie a nezna-
zřejmě obdélná, zespodu měla tvar silně pro- lost původní délky sice vylučuje přesnější určení 
táhlého oválu s téměř rovnými delšími stranami čepele, je však skutečností, že čepele s takový-
a výrazně zaoblenými konci. Čepel, zachovaná mi progresivními znaky nacházíme v nálezových 
v délce 47,0 cm, je značně zkorodovaná a břity souborech, které lze rámcově řadit do 2. poloviny 
jsou místy oštípané. Nejvyšší šířka, změřená pod 9. stol., právě u mečů Petersenova typu N (Mi-
záštitou, činí 4,65 cm. Ve vzdálenosti 10 cm od kulčice, hrob 723; Košta 2005, 175-178; Ho-
spodního konce torza meče, kde se zachovaly oba šek, Košta 2007) a Petersenova typu X (Mi-
břity v dobrém stavu, dosahuje čepel 4,0 cm. Na kulčice, hroby 375, 717, 805 a 1665; Košta 2005; 
čepeli je již od záštity a dále v celé zachované dél- Hošek, Košta v tisku). Můžeme tedy konstatovat, 
ce sledovatelná středová drážka, jejíž šíře je dnes že ačkoliv není vzhledem ke stavu zachování 
špatně  měřitelná  a  pohybuje  se  mezi  1,7-2,0  cm. zbraně možné určit její typ s jistotou, jednalo 

Důležité informace o meči získáváme z po- se s největší pravděpodobností o meč s polo-
pisu nálezových okolností a předmětů z kolínského kruhovitou hlavicí, a to buď Petersenova typu N 
hrobu od J. Vávry, učiněném v roce objevu ko- s hlavicí složenou z duté koruny, připevněné 
línského hrobu (Vávra 1864). Podle něho se rzí k bázi pomocí nýtů Geibigova konstrukčního 
strávený meč, opatřený jílcem houbovité formy, typu II, nebo Petersenova typu X s plnou jed-
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5 O společenském statusu mrtvých z kolínského hrobu viz M. Lutovský (1994, 63-66; 2006, 223-228).



nodílnou hlavicí, řazenou ke Geibigovu kons- (obr. 4; 5:a), kterou je možno klást do širší 2. tře-
trukčnímu typu III (Geibig 1991, 90-100). Dlužno tiny 9. stol. (viz níže). Pro dataci mečů Peterseno-
ještě poznamenat, že zatímco meče Petersenova va typu N nemáme vzhledem k nedostatku do-
typu N jsou poměrně vzácné, patří meče typu X bře datovatelných nálezových souborů kvalitní 
k nejrozšířenějším a nejpočetnějším karolinským opory. Počátek jejich výskytu nejistě klademe do 
mečům a jsou také nejpočetnějšími meči z hro- 2. čtvrtiny 9. stol. na základě vztahu k mečům 
bových kontextů 9. a 10. stol. na území dnešní typu X, kterým by měly dle morfologických znaků 
České republiky (Košta 2004, 14-19; Hošek, Košta předcházet. Konec jejich výroby zřejmě zásadně 
v  tisku). nepřesáhl do 10. věku (Košta 2004, 83-88; 2005a, 

Při pokusu o určení stáří meče je nutno 168). Počátek výroby mečů Petersenova typu X 
vycházet z datování ostatních předmětů z ko- nastal zřejmě kolem poloviny nebo krátce před 
línského hrobu, především garnitury řemení meče polovinou 9. stol., jak to dokazují nálezové sou-

Jiří Košta, Jiří Hošek

Obr. 4. Souprava řemení meče z Kolína: a  trojlisté kování (inv. č. H1-55087; b  menší asymetrické kování (inv. č. H1-55089); c  větší 
asymetrické kování (inv. č. 55088); d – přezka (inv. č. H1-55090). .

Fig. 4. Set of sword belt fittings from Kolín’s grave: a – trefoil fitting; b – smaller asymmetric fitting; c – bigger asymmetric fitting; d – buckle. 
Drawing

– – –
Kres. M. Fábiková

 by M. Fábiková.
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Obr. 5. Souprava řemení meče z Kolína a jí podobné garnitury: a  Kolín (f ; b  Duesminde, větší garnitura (dle Wamers 2005, 131); 
c – Duesminde, menší garnitura (dle Wamers 2005, 132); d – Östra Påboda (dle Stiegemann, Wemhoff 1999, 754); e – Hoen (dle Wamers 2005, Abb. 20). 

Fig. 5. Set of sword belt fittings from Kolín and similar garnitures: a – Kolín (photo by J. Rendek); b – Duesminde, bigger garniture (after Wamers 2005, 131); 
c – Duesminde, smaller garniture (after Wamers 2005, 132); d – Östra Påboda (after Stiegemann, Wemhoff 1999, 754); e – Hoen (after Wamers 2005, Abb. 20). 

– ot. J. Rendek) –

a

b c

d

e
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bory z území Velkomoravské říše ; meče typu X nak v leptaném stavu na mikroskopech Olympus 
poté dominovaly po celé 10. stol. a jejich výroba BX 60 a Neophot 32. K vyvolání mikrostruktury
ustává až v průběhu 11. věku (Košta 2004, 83-88; se leptalo 3% nitalem, k vyvolání makrostruktury 
2005; 2005a; Hošek, Košta v tisku). Výrobu zviditelňující rozložení fosforem bohatších a chud-
meče z kolínského hrobu můžeme tedy rámcově ších částí se užilo leptadla Oberhofferova. Velikost 
řadit do 2. třetiny, resp. 3. čtvrtiny 9. stol. s tím, zrn byla posuzována podle normy ASTM E112, 
že zřejmě nebyl vyroben výrazně před polovinou na příčných výřezech se hodnotila vměstkovitost 
tohoto  věku. podle normy Jernkontoret, tvrdost byla měřena 

Vickersovou metodou při zatížení 0,2 kg na 
Metalografické rozbory tvrdoměrech ZWICK 3212 a Wilson Wolpert 
Radikální rozvoj oboru restaurování archeo- 401MVD. Metalografické hodnocení bočních ná-

logických nálezů a především bouřlivý nástup brusů čepele (k potvrzení či vyloučení damasko-
efektivních metod a prostředků materiálových ana- vaní) bylo provedeno na původně zkoumaných 
lýz otevřely kdysi netušené možnosti archeometa- plochách R. Pleinerem, (viz Pleiner 1962, T. 62; 
lurgických průzkumů a přímo vybízejí k revizním nově leštění a leptání nitalem a Oberhofferem, 
průzkumům nálezů, u kterých se na definitivní původně leptáno roztokem jodu v joditu drasel-
závěry ohledně technologie výroby a konstrukce ném – ibidem, 164). Chemické složení svarové 
muselo v minulosti rezignovat. K takovým přípa- linie ve vzorku A (původní vz. č. 10) a kovových 
dům patří i kolínský meč, který byl podroben me- částic v korozní vrstvě vzorku příčky bylo sta-
talografickému výzkumu z iniciativy R. Pleinera noveno energiově disperzní mikroanalýzou na 
již před více než padesáti lety. Výsledky rozborů elektronovém mikroskopu PHILIPS XL30 s ana-
a pravděpodobné výrobní technologie byly publi- lyzátorem EDAX (systém korekcí ZAF, urychlo-
kovány ve studii Poznámky k výrobě staroslovans- vací  napětí  20  kV,  doba  načítání  spekter  50  s).
kých čepelí (Pleiner, Plzák, Quadrat 1956, 317-322) Obě strany vzorku A i B (obr. 7-9) jsou téže 
a o něco později v knize Staré evropské kovářství konstrukce a lze na nich vymezit shodné oblasti 
(Pleiner 1962, 164). Šlo o průkopnické a nesmírně výskytu jednotlivých struktur (obr. 7). Oblast I 
cenné práce, které jako první poukázaly na mi- vymezující vrchol břitu je v blízkosti linie ostří 
mořádnou kvalitu a hodnotu zbraně. Pleiner v nich martenzitická, později martenziticko-troostitická, 
ale nedokázal s jistotou potvrdit navaření povrcho- o tvrdosti 658 ± 9 HV 0,3. V oblasti II je již větší 
vých damaskových panelů a ve svých závěrech podíl přechodového perlitu, který výrazně pře-
se vyslovuje k damaskování zbraně rezervovaně. vládne ve smíšené struktuře oblasti III. Tvrdost 
Více světla do konstrukce čepele nepřinesl ani klesá až na 316 HV 0,3 v blízkosti linie napojení 
nedávno pořízený rentgenový snímek, na kterém břitu (oblast III A). Ve středu čepele lze pozorovat 
typické známky damaskování patrné nejsou. Zbraň několik výrazných i méně výrazných stop svarů 
proto byla podrobena kompletnímu reviznímu dokládajících paketování jádra. Strukturně jej lze 
průzkumu s cílem vyloučit příp. prokázat výskyt rozdělit na oblasti III B a IV. Oblasti III B se shodují 
damaskových prvků, tzn. rozhodnout o jejím sku- s oblastí III A, sestávají tedy z přechodového perli-
tečném  konstrukčním  typu. tu, místy se zrny bainitu a jemným síťovím feritu; 

Metalografický rozbor meče byl proveden velikosti zrn kolem 7 ASTM. Oblast IV je perliticko-
nejprve na původním vzorku (vz. č. 10) odebra- feritická, s obsahem uhlíku kolem 4,2% a feritický-
ném z čepele R. Pleinerem v r. 1959 (č. zpr. AÚ mi  šipkami;  tvrdost  206  ±  16,  vel.  zrn  7÷6  ASTM.
6279/59) a to 14,0 až 16,0 cm od spodní hrany Svary v jádru čepele jsou obtížně leptatelné, 
příčky; vzorek z příčky byl odebrán nově v r. 2005. jeví se tudíž jako světlé až bílé, což způsobuje 
Vzorky byly připraveny standardními postupy, obohacení niklem (příp. kobaltem). Ve středu jedné 
tj. vybroušením na sadě brusných papírů a vy- z takovýchto linií bylo naměřeno 2,6 a 4,2% Ni 
leštěním pomocí diamantových past. Zkoumány (kobalt nezachycen), blízké okolí svaru bylo bez 
a dokumentovány byly jednak v nenaleptaném jed- niklu,  avšak  s  cca  0,6%  Co  (obr.  8:b,  e;  9:d).

6

Jiří Košta, Jiří Hošek

6 Nálezové celky s meči typu X doprovázené předměty, které bývají spojovány se starší fází velkomoravské kultury, byly na 
Moravě nalezeny například v Morkůvkách (Kouřil 2005, 87-89) či na pohřebišti u baziliky v Mikulčicích (hrob č. 438, viz Košta 
2004, 43-46; 2005, 168-170; Kouřil 2005, 91). Podle terénní situace můžeme o uložení ve starším velkomoravském období uvažovat 
i u hrobu 280 při II. kostele v Mikulčicích (Poulík 1957, 282-283, 374; Košta 2004, 34-35; 2005, 162-163). Absolutní stáří těchto 
hrobových celků lze klást do průběhu 2. třetiny 9. století, nejspíše však ne hlouběji, než k polovině tohoto věku. Počátek výroby 
mečů přitom mohl uložení nejstarších zástupců do hrobu o určitou dobu předcházet. Mezi časně datované představitele mečů typu 
X bývá počítána i zbraň ze Závady na Slovensku (Bialeková 1982, 163; Bialeková, Mihok, Pribulová 1998, 37). Chronologické 
zařazení hrobového celku hluboko do 1. poloviny 9. století především na základě železných kování řemení meče tzv. „blatnic-
kého” rázu a páskových ostruh však považujeme za neprůkazné (Košta v tisku; Geibig 1991, 145).
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Boční nábrusy D a E (obr. 11): Při leptání Metalografický vzorek (A a B) ani povrchové 
nitalem i Oberhofferem se na zkoumaných plo- nábrusy (D a E) nenesou stopy po damaskovaném 
chách objevuje jednobarevná tmavší plocha, na jádru či povrchových damaskových panelech. Jde 
které jen místy vystupují různé odstíny dané ne- tedy o typ čepele s paketovaným ocelovým jádrem 
rovnoměrným zarovnáním povrchu, nerovnoměr- a navařenými ocelovými břity, kalenými pouze  
ným naleptáním nebo lokálními rozdíly ve struk- v  linii  ostří.  Vynikající  práce. 
tuře. V celé ploše nábrusů D a E lze pozorovat Vzorek (obr. 7; 9:e-f) příčky je tvořen pře-
pouze strukturu jemného perlitu a bainitu, která vážně vysokofosforovým feritem vytvářejícím re-
na nábrusu E přechází za viditelnou svarovou linií liéfní tzv. duální (ghost) strukturu, jen místy jsou 
v martenzit břitové hrany. Strukturní zóny s feritem rozpoznatelné hranice zrn vel. 5 dle ASTM (ob-
zachyceny  nebyly. last I); tvrdost 147 ± 9 HV 0,5. Na spodní a bočních 

Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie

a b

Obr. 6. Schematická rekonstrukce upínání řemení meče z Kolína: a  v pase; b  přes rameno. Kres. K. Urbanová.

Fig. 6. Schematic reconstruction of the sword belt fastening system from Kolín: a – on waist; b – over a shoulder. Drawing by K. Urbanová.

– –
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Jiří Košta, Jiří Hošek

Obr. 7. Meč: Nákresy metalografických vzorků odebraných z čepele (vz. A odebrán 140 mm od příčky; vzdálenost mezi vzorky A a B činí 
13,5 mm) a příčky (10 mm od konce), společně s povrchovými nábrusy D a E. Kres. a fot. J. Hošek.

Fig. 7. A sword: Drawings of metallographic specimens taken from blade (sample A taken 140 mm from lower guard; distance between samples A 
and B is 13.5 mm) and lower guard (10 mm from end), along with grinded down surfaces D and E. Drawing and photo by J. Hošek.
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stranách vzorku jsou nauhličené oblasti s per- složené břity) máme doložené od 9. stol. na Moravě 
litickou, příp. perliticko-feritickou strukturou. Ob- i jinde. Zjištěny byly například ve významných 
last III sestává z přechodového perlitu tvrdosti hrobkách mikulčického hradiště, kde je lze řadit 
307 ± 20 HV 0,5, místy s feritickým síťovím, ob- k prvotřídním a velmi cenným zbraním – meče 
last II představuje přechod do oblasti I, tj. feritu, 580 (Hošek, Košta 2006), 723 (Hošek, Košta 

2007), 438 a zřejmě i 805 (Košta, Hošek v tisku). 
Z česko-moravského okruhu patří ke zbraním 

měrná a kolísá od 8 do 5 ASTM. V korozních vrst- s čepelemi tohoto typu i nález z Nemilan (Kalábek 
vách příčky byly zjištěny roztroušené ostrůvky mědi. 2002; Selucká, Richtrová, Hložek 2002). Kon-

Příčka meče má nauhličené zóny na spodní strukčně shodné čepele, resp. čepele celoocelové, 
a bočních stranách a byla i prudce ochlazována. lze dohledat i mimo středoevropský prostor: na 
Mohlo by jít o úmyslné technologické zpracování, někdejším území Franské říše (Williams 1977; 
byť  bez  přílišného  efektu  na  funkčnost  dílce. 2008, 236), v Anglii (Tylecote, Gilmour 1986, 

Nově zjištěné skutečnosti naznačují, že kolín- 156-158, 219, Tab. N, Fig. 91-92), ve Skandinávii 
ský meč není damaskovanou zbraní. Pokud přeci (Williams 2007), i na území Staré Rusi (Kolčin 
jen ano, je to dnes již neprokazatelné a šlo by 1953, 132-134, ris. 106). Ocel byla při konstrukci 
o případ úplného odkorodování povrchových da- mečů ceněna pro své lepší pevnostní charakteris-
maskových panelů (což je velmi málo pravděpo- tiky, které umožňovaly zeštíhlení profilu čepelí 
dobné). U povrchových nábrusů i v metalograficky a jejich celkové odlehčení při zachování dostatečné 
zkoumaném vzorku lze poukázat především na pevnosti. Při dobrém vyvážení meče tak šlo zlepšit 
naprostou absenci fosforového železa, které je jeho celkovou ovladatelnost – v neklidných dobách 
ve středověku nejtypičtější součástí svářkově da- 9. stol. vlastnost ceněnou patrně více než pouhý 
maskovaných elementů. Kresby vyvolané pouhý- efektní vzhled (viz např. Coupland 1990; Lang 
mi rozdíly v obsahu uhlíku, případně svarovými 2007; Hošek, Košta v tisku). Kolínský meč byl 
stříbřitě lesklými liniemi, se svářkovým damas- tedy vynikající zbraní, jejíž prestižnost dobře ko-
kováním nesouvisí (obr. 11). Možnost, že na příčně responduje s celkovou nákladností hrobové vý-
odebraném vzorku nebude některá damaskovaná bavy. Zajímavá je i příčka, která patrně byla na 
část čepele (část povrchového panelu) zachycena  nauhličena a prud-
existuje (např. meč z hrobu 54 z Kanína; viz Hošek, čeji ochlazena. Nevíme zda šlo o úmyslné zpraco-
Mařík, Šilhová 2008, 314), ale boční nábrusy a rtg. vání neboť samotná funkčnost se tím nezlepšila. 
snímky obecně na lokální poškození damasku to- Ostrůvky mědi, které byly zjištěny v korozní vrstvě 
lik náchylné nejsou a lze je k poměrně přesné vzorku příčky (obr. 10:b-d) jsou obtížně vysvět-
interpretaci původní podoby zbraně použít. Dalším litelné. Mohly by souviset s původní povrchovou 
byť jen pomocným vodítkem ke stanovení typu výzdobou jílce, mohlo ale jít i o kontaminaci uži-
čepele je její celoocelové jádro. Damaskované tého železa mědí v průběhu hutního nebo kovářs-
meče mají velmi často jádra pouze ze železa nebo kého  zpracování.
z nerovnoměrně nauhličené nízkouhlíkové oceli; 
viz např. meče z hrobu 54 v Kaníně (ibidem, 315), Pochva a řemení meče
z hrobu 715 v Mikulčicích (Hošek, Košta 2008) Pochva a řemení, které sloužilo k připevnění 
apod., i když existují i výjimky (např. damasko- zbraně k tělu bojovníka, byly nedílnou součástí 
vaná čepel meče Ulfberht z Olomouce; viz Frait meče. Pochvy byly zpravidla hotoveny na míru 
2006; Hošek 2007). V případě kolínského meče konkrétnímu meči a kvalitní meče bývaly distri-
jde tedy o zbraň s ocelovými břity navařenými buovány spolu s honosnými pochvami a řemeny, 
na jádro složené z několika (snad tří) ocelových opatřenými drahými kováními (Steuer 1999, 310).
prutů, viz obr. 11. Z pohledu tepelného zpracová- Kolínský meč byl do hrobu uložen v dřevěné 

7ní byla čepel velmi zdařilá; kombinovala tvrdé pochvě, vystlané textilem keprové vazby . Zbytky 
břity s houževnatějším a pružnějším jádrem. Ka- pochvy se dodnes dochovaly na několika místech 
leno bylo s velkou pravděpodobností do vody, na čepeli meče (obr. 1:a). Dřevo bylo v 9. stol. 
a to pouze břity (jádro muselo být před účinky nejčastějším materiálem, užívaným k výrobě zá-
kalicí lázně chráněno vrstvou jílu). Nedamasko- kladního korpusu pochev (Geibig 1991, 104-111; 
vané meče obdobných konstrukcí (ocelová jádra, Košta 2004, 100-102; 2005, Tab. 4). Obvyklé 
ať již homogenní nebo paketovaná, popř. jádra bylo rovněž vystýlání pochev textilem. Často 
sestávající z ocelových a železných vrstev, na které byly vybírány i nákladnější, například vzorované 
byly navařeny ocelové, někdy ze dvou i více prutů tkaniny  (Košta  2004;  100-101;  2005,  Tab. 4).

a je charakteristická Widmanstättenovým slohem. 
Velikost zrn je v nauhličených oblastech nerovno-

stranách přivrácených k čepeli

Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie

7 Za určení vazby textilu srdečně děkuji Mgr. K. Urbanové.
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Obr. 8. Meč, čepel vz. A (pův. vz.10): a  martenzitická struktura břitu (oblast I); b – svarová linie mezi břitovou a středovou částí; c – perliticko-
feritická struktura střední části jádra čepele (oblast IV); d – perliticko-feritická struktura levé postranní části těla; e – svar a přechod mezi 
středovou (oblast IV) a postranní částí jádra (oblast III B); f – směs banitu a přechodového perlitu v postranní části těla (oblast III B); vše leptáno 
nitalem. Fot. J. Hošek.

Fig. 8. A sword, blade sample A (sample No. 10 in origin): a – martensitic structure of edge (area I); b – welding line between edge and central part; 
c – pearlitic-ferritic structure of the central part of the blade core (area IV); d – pearlitic-ferritic structure of the left side part of the blade; e – weld 
and changeover between central (area IV) and side part of core (area III B); f – mixture of bainite and fine perlite in the side part of the blade (area 
III B); all etched with nital. Photo by J. Hošek.

–

a b

c d

e f
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a b

c d

e f

Obr. 9. Meč, čepel vz. B: a – martenzit v břitu (oblast I); b – svarová linie a přechod mezi postranní částí (oblast III B)a středem těla (oblast IV); 
c – perliticko-feritická struktura středu těla (oblast IV); d – bílá svarová linie na boku jádra (oblast III B); příčka vz. C; e – ferit v oblasti I; 
f – nauhličení oblasti III (zde spodní hrana příčky); vše leptáno nitalem. Fot. J. Hošek.

Fig. 9. A sword, blade sample B: a – martensite in edge (area I); b – welding line and changeover between side part (area III B) and centre of blade (area IV); 
c – pearlitic-ferritic structure of the central part of the blade (area IV); d – white welding line on the side of the core (area III B); lower guard sample C; 
e – ferrite in area I; f – carburization of area III (lower edge of lower guard); all etched with nital. Photo by J. Hošek.
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Litá stříbrná zlacená garnitura řemení meče původ, z Britských ostrovů i ze Skandinávie (shrnutí 
patří vedle kalicha k nejvýznamnějším soubo- viz Baumeister 1998, 173-175). Z franské říše po-
rům předmětů z kolínského hrobu. Skládá se cházejí i mečové garnitury a jejich části, datované 
z trojlistého jetelovitého kování, přezky a dvou do pozdně merovejského a raně karolinského ob-
oválných asymetrických kování, kratšího a del- dobí, které lze považovat za přímé předchůdce 
šího (obr. 4, 5:a). Lícovou stranu všech ko- sledovaných souprav (Marti 1995, 108; shrnutí i se 
vání i rámeček přezky zcela pokrývá plastická soupisem literatury viz Baumeister 1998, 166-172). 
výzdoba, představující svazky palmet, které Nálezy celých garnitur jsou však velmi vzácné. Dva 
využívají základního tvaru jednotlivých částí významné soubory, které poukazují na starší fázi vý-
soupravy. Plocha mezi palmetami je vyplněna voje garnitury s trojlistým kováním, známe z Chor-

8dalšími plastickými zprohýbanými prvky, které vatska (Werner 1978/9; Vinski 1983; Jelovina 1986) . 
znásobují působení základních motivů a do- Ramena trojlistého kování z hrobu 6 v Biskupiji-
tvářejí tak bohatý, až barokizující vegetabilní Crkvině, pocházejícího zřejmě ze závěru 8. stol. 
dekor. Plasticita výzdobného motivu byla zdů- nebo z přelomu 8. a 9. věku, od sebe ještě odbíhaly 
razněna užitím měděného niella ve vnitřních v pravém úhlu; všechna tři asymetrická kování měla 
částech palmet a záměrným otřením zlacení shodnou velikost (Jelovina 1986, 51, Taf. 3). Druhá 
z nejvíce vystouplých ploch dekorace. Na zá- souprava z Koljane Gornje, datovatelná přibližně do 
kladě výzdoby v komplikovaném rostlinném 1. čtvrtiny 9. stol., obsahovala již vyvinutou formu 
antikizujícím stylu lze výrobu garnitury bez- trojlistého kování. Trojice asymetrických kování byla 
pečně klást do franské říše, nejpravděpodobněji rovněž stejně veliká a konce jejích kování byly, 
do některé z lotrinských šperkařských dílen, podobně jako u souboru z Biskupije, opatřeny nýtky 
a datovat rámcově do 2. třetiny 9. stol. (Stiege- (ibidem, 64, Taf. 14). Další etapu vývoje asymetric-
mann, Wemhoff 1999, 754-755; Wamers 2005, kých kování představuje menší mečová garnitura 
170-173). z pokladu z Duesminde v Dánsku (obr. 5:c), v níž 

Funkčními částmi kování jsou pásy s otvory jsou již rozlišena dvě kratší a jedno delší kování; 
pro nýty. V některých z nich se dodnes dochovaly souprava (nebo její dochovaná část) však neobsahuje 
stříbrné nýty, lemované měděným perlovcovým trojlisté kování (Wamers 2005, 130-132, Kat. 36b.2). 
drátkem. Pásy, vybavené ve všech případech Menší garnituru z Duesminde lze na základě ana-
šesti otvory pro nýty, byly na trojlistém kování lýzy výzdobného stylu datovat do 1. poloviny 9. stol. 
situovány mezi vypouklou středovou trojúhelnou Nejbližší analogii ke kolínské soupravě řemení meče 
část a jednotlivá jazykovitá ramena; na oválných shledáváme ve větší mečové garnituře z Duesminde 
kováních se nacházely asymetricky k jejich příčné (obr. 5:b), zhotovené ze stříbra (ibidem, 130-132, 
ose, mezi menší výrazně vypouklou částí a delší Kat. 36b.1). Pokrývá jí zcela shodný výzdobný 
částí, analogickou ramenům trojlistého kování. styl, k výzdobě je využito rovněž zlacení a niella, 
Další úchytná zařízení se nacházejí na rubových kování mají v podstatě totožný tvar včetně vypou-
stranách kování. Jsou jimi především stříbrná klých částí a rozvržení nýtových pásů. Dostupná do-
poutka, umístěná párově na koncích jazykovi- kumentace nám bohužel neumožňuje poznat rubo-
tých ramen trojlistého kování a na konci delšího vou stranu kování, lze však předpokládat, že je stejná 
ramene většího oválného kování. Na stejném či velmi podobná kolínské garnituře. Větší souprava 
místě u kratšího oválného kování bylo vzhledem řemení meče z Duesminde se skládá z trojlistého 
k menší délce ramene umístěno pouze jedno kování, dvou krátkých asymetrických kování, dlou-
poutko. Větší oválné kování bylo na rubové hého asymetrického kování a nákončí a je na zákla-
straně nad kratší vypouklou částí opatřeno ještě dě stylového rozboru datována do 2. třetiny 9. stol. 
lukovitě klenutou tyčinkou, připevněnou k boč- U některých honosných garnitur dochází ve stejné 
ním  stranám  kování. době k dalšímu upřednostnění zdobnosti tím, že ne-

Souprava řemení kolínského meče patří do byly užívány nýtové pásy a jednotlivé části řemení 
skupiny garnitur s trojlistým kováním a asy- kromě osiček spojovaly pouze osamocené nýtky, 
metrickými kováními. Jednotlivé části těchto umístěné po stranách kování. Ornament se tak mohl 
souprav známe z nálezů z území franské říše, na lícové straně plně rozvinout, jako je tomu na 
kde hledáme na základě výzdobného stylu jejich zlatém trojlistém kování z Hoen v Norsku (obr. 5:e; 
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8 Chronologické zařazení řady chorvatských hrobových celků z karolinského období je dodnes předmětem diskuse. Oproti 
názorům U. Giesler (1974) se J. Werner (1978/1979) pokusil klást mnohé nálezové celky hlouběji do 9. století. Jeho závěrů se 
v zásadě předržel i Z. Vinski (1981). Možnosti srovnání s nově představenými analogiemi i proměna představy o chronologii 
některých prvků velkomoravské kultury nám umožňují přiklonit se k názorům D. Jeloviny (1986) a hledat období výroby me-
čových garnitur z hrobu 6 v Biskupiji-Crkvině a souboru z Koljane Gornje na přelomu 8. a 9. století, respektive v 1. čtvrtině 9. věku.
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Obr. 10. Meč, příčka vz. C: a  přechodový perlit (oblast III); b – měděná střepinka v korozní vrstvě příčky; leptáno nitalem; c – makrosnímek 
vzorku příčky po naleptání Oberhofferem s vyznačením zóny v níž lze dohledat mikroskopické ostrůvky mědi; d – snímky měděných zrnek 
pořízené elektronovým mikroskopem. Fot. D. Janová.

Fig. 10. A sword, lower guard sample C: a – fine pearlite (area III); b – copper fragment in corroded layer of lower guard; etched with nital; 
c – micro-image of the lower-guard sample after etching with Oberhoffer’s solution with marking the zone in which microscopic areas of copper 
can be seen; d – image of copper grains obtained by electronic microscope. Photo by D. Janová.
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Obr. 11. Meč, čepel: a  velikost příčně odebraného vzorku vzhledem k šíři čepele (vz. A, B; šrafovaná oblast) vzhledem k šíři čepele – v úzkém 
středovém pásmu by v případě damaskované čepele musel být damaskováný prvek; b – čepel vz. D, povrchový nábrus bez typicky výrazné kresby 
damaskování; c-d – směs jemného perlitu a bainitu – struktura typická pro povrchový nábrus D; e – čepel vz. E, povrchový nábrus (opět bez 
kresby); f – svarová linie a přechod do zakalené oblasti břitu (světlé); leptáno Oberhofferovým roztokem. Fot. J. Hošek.

Fig. 11. A sword, blade: a – size of the cross-sectioned sample (samples A, B; shaded area) with respect to the width of the blade – in the case 
of pattern-welded blade there would be a pattern-welded element in the narrow central zone; b – blade sample D, grinded down surface without 
typical distinctive pattern-welded lineation; c-d – mixture of fine pearlite and bainite – typical structure for grinded down surface D;  
e – blade sample E, grinded down surface (again without drawing); f – weld line and changeover to quenched area of edge (light); etched with 
Oberhoffer’s solution. Photo by J. Hošek.

–

a b

c d

e

f

22



63-68, 260). Hrob 55 patří mezi nejstarší na po-
hřebišti a lze jej datovat do průběhu 1. poloviny 
9. stol. Technika zhotovení i výzdoby kouřimské 
garnitury umožňuje interpretovat její původ jako 
lokální, vzniklý synkrezí pozdně avarských a ka-
rolinských  vlivů.

Dataci výskytu řemení mečů s trojlistými 
kováními můžeme bezpečně klást do 9. stol. 
a vyloučit jeho výraznější přesah do předchozího 
či následujícího věku. Tomu odpovídají rovněž 
vyobrazení sledovaných garnitur v iluminacích 
z mladšího karolinského období datovaných při-
bližně do let 840 až 870 (Wamers 2005, 52-55, 
Abb. 7-11, 18). Výrobu kolínské garnitury lze 
přitom na základě stylového srovnání i zařazení do 
vývoje souprav s trojlistým kováním klást přibližně 
do  2.  třetiny  9. stol.  (ibidem,  170-172).

Ze srovnání s nejbližší analogií, s již zmi-
ňovanou větší garniturou řemení meče z pokladu 
z Duesminde, rozboru ikonografických dokladů 
i z vyhodnocení funkčnosti vyplývá, že kolínská 
souprava není kompletní. Chybí v ní párové ko-
vání k malému oválnému kování (tato kování 
byla umísťována po stranách horní části pochvy) 
a dlouhé jazykovité nákončí. Nákončí byla sice 
pravidelně užívanou ozdobou honosných opasko-
vých garnitur, z funkčního hlediska však nebyla 
nezbytná. Oproti soupravě s Duesminde obsahuje 
kolínská garnitura přezku. Dnes již není možné 
rozhodnout, zda byla garnitura do hrobu vložena 
neúplná, či zda byly chybějící části přehlédnuty 
či zcizeny při vybírání hrobu. Jisté je, že ani 

Stiegemann, Wemhoff 1999, 750-751; Westermann- v nejstarších popisech hrobového inventáře již 
Angerhausen 2006, 103-118), nebo na stříbrné tyto  části  nejsou  zmiňovány.
zlacené soupravě z lokality Östra Påboda ve Rekonstrukce podoby a způsobu nošení sou-
Švédsku (obr. 5:d; Stiegemann, Wemhoff 1999, prav řemení meče s trojlistými kováními je dodnes 
753-754). V průběhu 2. poloviny 9. stol. postupně široce diskutovaná a plná nejasností. Sledované 
dochází k nahrazování trojlistých kování kováními garnitury se sice opakovaně objevují v knižních 
obdélnými či oválnými. Typickým příkladem je malbách z mladšího karolinského období, nikdy 
garnitura z vurtu Marsum v Nizozemí či iluminace však nejsou zobrazeny na těle bojovníka. Vždy 
v kodexu z knihovny metropolitní kapituly v Praze jsou totiž drženy v ruce a omotány kolem pochev 
(Wamers  2005,  119-124,  Abb.  19). mečů (Geibig 1991, Abb. 29:4-5; Wamers 2005, 

Řemení meče s trojlistými kováními známe Abb. 7-11, 18). Přes zjevnou snahu iluminátorů 
také z proslulého celku z Turčianské Blatnice na o detailní znázornění jednotlivých komponent me-
Slovensku (Benda 1963; Wachowski 1989). Na čových garnitur, především honosných kování, 
území České republiky se nacházejí mnohem méně nákončí a přezek, docházelo ke značné schema-
zdobné a konstrukčně jednodušší soupravy s troj- tizaci při znázornění jejich propojení pomocí ře-
listými kování v hrobech velkomoravských bojov- menů. V základních otázkách polohy a počtu ko-
níků z Jarohněvic (Dostál 1966, 130-132, tab. 17), vání se lze shodnout se závěry M. Baumeistera 
Prušánek (Klanica 2006a, 62-63; 2006b, 189-191) (1998, 173-176), který shrnul a podrobně zhodno-
či Mikulčic (Košta 2004, 46-49, 102-104, tab. 38). til soubory pozdně merovejských a karolinských  
U těchto garnitur nelze vyloučit lokální původ. garnitur  řemení  meče.
Gracilní bronzová garnitura řemení meče s troj- Trojlisté kování mělo spojovat levý řemen, 
listým kováním byla nalezena také na pohřebišti směřující přes horní část pochvy k přezce, pravý 
u Libušina jezírka ve Staré Kouřimi, v bohatém řemen vedoucí k nákončí a spodní řemen při-
knížecím hrobu 55 (Šolle 1959, 410-418; 1966, držující spodní část pochvy v šikmé poloze. Spo-
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Obr. 12. Meč, předpokládaná konstrukce čepele: I  sestavení po-
lotovaru jádra; II – připojení břitových prutů; III – vykování žlábku; 
IV – vykování břitů. Kres. J. Hošek.

Fig. 12. A sword, supposed blade structure and manufacturing: 
I – construction of a core; II – welding-on of cutting-edge rods; 
III – forming of a fuller; IV – forming of cutting edges. Drawing by 
J. Hošek. 
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čívalo tak někde na zádech bojovníka, v závislosti spodní řemen k objímce, která obepínala pochvu 
na délce řemene mezi ním a horní částí pochvy. přibližně v polovině až dvou třetinách její délky. 
Řemeny byly ke kování připevněny řadami nýtů, Spodní řemen k němu nebyl pevně fixován, ale 
umístěnými v týlu jazykovitých ramen. Účelem uvazoval se na lukovitě prohnutou tyčinku, situo-
poutek situovaných na rubu přední části ramen vanou na rubové straně kování. Úvaz zakrývala 

9bylo zajištění fixace kování k řemenům v celé klenutá  část  kování .
délce ramen. Řemeny tak nemohly odstávat ani Jako nejtypičtější způsob nošení řemení z troj-
se vychylovat do jiných úhlů, než jaké byly na- listým kováním je obecně předpokládáno opásá-
staveny tvarem trojlistého kování (120°). Poutka ní (Baumeister 1998). Při něm byl hlavní řemen 
procházela otvory v řemenech a za řemenem byla (v případě souprav s trojlistým kováním rozděle-
propojena osičkami. Osičky s poutky na rozdíl od ného na levý a pravý) na pravé straně posazen nad 
nýtů nebyly vidět na lícové straně kování, takže pánevní kost do pasu bojovníka a na levé straně byl 
nenarušovaly jeho bohatou výzdobu. Byly užívá- v místě, kde visel meč, spuštěn na boky (obr. 6:a). 
ny tam, kde bylo třeba dodatečně fixovat kování Souprava s trojlistým kováním však při dostatečné 
k  řemenům. délce hlavního řemene umožňovala i jeho pře-

Oválná kování s asymetricky umístěným pá- hození přes rameno (obr. 6:b; přezka by se tehdy 
sem nýtů sloužila k upevnění řemení k pochvě. nacházela na hrudi a meč by byl posazen u pasu 
V horní části pochvy byla, jak je patrné na ilu- bojovníka; řemen mohl být k tělu fixován šato-
minacích i u dochovaných souprav (Geibig 1991, vým  opaskem).
Abb. 29:4-5; Wamers 2005, Abb. 8-11, 17-18), Soupravy s trojlistým kováním bývají pova-
umísťována příčně k podélné ose pochvy zpravi- žovány za nepraktický výstřelek módy, řemeny na 
dla dvě menší kování jazykovitého, oválného či trojlisté kování totiž údajně nemohly nikdy nasedat 
obdélného tvaru, každé po jedné straně pochvy – v úhlu, daném tvarem kování (ibidem, 174, Abb. 
tato kování mohla být nahrazena jedním velkým 10:1-6). Potom je ovšem těžko vysvětlitelné, že se 
střechovitě nebo obloukovitě klenutým kováním, takové garnitury užívaly po dobu přibližně sta let 
které překrývalo obě strany pochvy, takové ko- a prokázány jsou nejen ve formách honosných, 
vání známe například z Marsum (Wamers 2005, u nichž mohla reprezentativní funkce zastínit funk-
119-124), Haithabu (Wamers 1981, 107) nebo čnost, ale i ve formách, sloužících nepochybně 
z Gaulskopf (Best 1997, 172). Uprostřed pochvy primárně praktickému užití (např. Stará Kouřim či 
mezi kováními potom mohlo být připevněno že- Mikulčice; viz Šolle 1966, 67-68, 260; Košta 2004, 
bro, které pomáhalo fixovat levý řemen soupravy. 46-49, 102-104, tab. 38). Ve skutečnosti řemeny 
Mezi předměty z kolínského hrobu je dochováno na kování ve správném úhlu nasedat mohly za 
pouze jedno malé kování, je však pravděpodobné, předpokladu, že se ohýbaly v místech, kde při-
že souprava původně obsahovala i kování párové, léhaly k pochvě a že byl vždy zachován shodný 
podobně jako tomu je u téměř analogické garnitury poměr délky hlavního a spodního řemene v úseku 
z Duesminde (Wamers 2005, 130-132, Kat. 36b.1). mezi kováním a pochvou (obr. 6). Pokud bychom 
Větší oválné asymetrické kování připevňovalo v takovém případě chtěli dosáhnout snadné regu-
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9 Pro interpretaci přesného posazení oválných kování kolínské soupravy na pochvu a řemení meče je třeba brát v potaz jejich 
společné rysy. Korpus obou zachovaných kování je pásem nýtů rozdělen na dvě nestejně velké části. Menší, výrazně vypouklá 
část je přitom u obou exemplářů shodná a kování se tak vlastně liší délkou druhé, plošší a delší části. Vzhledem k tomu, že na rub 
kratší části většího kování byla připevněna obloukovitá ven vyklenutá tyčinka, musela tato část ležet mimo plochu pochvy. Proto 
je pravděpodobnější, že analogické části menších kování byly situovány rovněž mimo plochu pochvy. Plošší a delší části kování 
by potom byly posazeny na řemeny, objímající pochvu a podobně jako u trojlistého kování by k nim byly na koncích fixovány 
pomocí poutek; pásy s nýty by ležely těsně za hranou pochvy. 

Menší kování byla pomocí nýtů připevněna ke konstrukci, která objímala horní část pochvy. Ta mohla být tvořena několika 
způsoby – buď hlavním řemenem doprovázeným přídatným řemenem, který by objímal pochvu ze zadní strany, či pouze hlavním 
řemenem omotaným kolem pochvy a na obou jejích koncích vzájemně provázaným, anebo objímkou, provázanou v týlní části 
s řemenem (Marti 1995, 108; takový způsob upevnění by umožňoval pohyb horní části pochvy po hlavním řemenu). Podobně 
jako vypouklá část většího kování zakrývala uzel, kterým byl upevněn spodní řemen, sloužily shodné části menších kování 
k zakrytí zalomení, provázání nebo uzlů na levém řemenu. Takové deformace byly na levém řemenu nevyhnutelné z důvodu, 
že musel na obou stranách na pochvu nasedat ve značném úhlu.

Větší kování spojovaly nýty nejspíše se dvěma konci kožené objímky pochvy, spodní pás vycházející z trojlistého kování totiž 
nemohl být přinýtován, aby jej bylo možno zkracovat a prodlužovat a regulovat tak úhel sklonu pochvy. Nelze jednoznačně 
rozhodnout, zda větší kování leželo při zadní a horní nebo při přední a spodní straně pochvy. Na většině iluminací je kování 
znázorněno na straně přední tak, že k němu spodní řemen přichází přes tělo pochvy. Logičtější se však zdá umístění na straně 
horní, při umístění na spodní straně by totiž musel řemen zprvu při horní straně procházet objímkou, aby se korpus pochvy 
nepřevrátil. Pravděpodobnost takového umístění kování snižuje i skutečnost, že nebyly žádné takové objímky v rámci souprav 
s trojdílnými kováními nalezeny, nelze však samozřejmě vyloučit, že byly vyráběny z organických materiálů.



lace náklonu pochvy, museli bychom zajistit, které se vyskytovaly bez zásadních změn již od 
aby bylo možno nejen upravovat délku spodního doby římské. Velmi podobnou sekeru, datovanou 
řemene, ale zároveň umožnit posun pochvy podél však do první poloviny 6. stol., tak z českého území 
hlavního řemene. Takovou manipulaci umožňo- známe například z pohřebiště z doby stěhování 
valo například vázání řemenů, které se zachova- národů, odkrytém v Záluží u Čelákovic (Svoboda 
lo u pozdně merovejského meče z Altdorfu ve 1965, tab. 92, 4). Sekera širočina s odlišně tvaro-
Švýcarsku  (Marti  1995,  108). vanou tulejí byla nalezena i v hrobě 258 z po-

Mimořádný symbolický význam honosných hřebiště na akropoli nedaleké Libice nad Cidlinou, 
garnitur řemení s trojlistým kováním dokládají celek je však nutno datovat až do průběhu 10. stol. 
iluminace v rukopisech ze čtyřicátých až sedm- (Turek  1976,  263,  tab.  6: 2;  1978,  113-115).
desátých let 9. stol. Zde jsou jimi opatřeny vý- Daleko méně obvyklý je tvar tuleje. Po celém 
hradně meče panovníků (Lothar I., Karel Holý, obvodu zesílené tuleje, opatřené výstupky nikoliv 
Šalamoun, David), které třímají v rukou vedle po bočních stranách, ale vepředu a v týlu, se vůbec 
trůnících vládců stojící mečníci. Iluminátoři vždy nevyskytují v prostředí ruském (Kirpičnikov 1966, 
dávali důraz na zřetelné znázornění všech charak- 26-46) a nenalezneme je ani v typologických řa-
teristických prvků garnitury, kování byla vybarvo- dách, vypracovaných na základě skandinávského 

10vána zlatou barvou (Wamers 2005, Abb. 7-11, 18). materiálu (Petersen 1919, 36-46) . Podržíme-li se 
Jestliže byly ve 2. třetině 9. stol. zlaté garnitury při srovnávání s polskými sekyrami typologie A. 
s trojlistým kováním (jaké známe z lokality Nadolského, nenajdeme rovněž přesnou analogii; 
Hoen; viz Stiegemann, Wemhoff 1999, 750-751; sekera by zde mohla být řazena k variantám s vy-
Westermann-Angerhausen 2006, 103-118) atri- sokým ostřím typu V, avšak tvar tuleje by mohl 
butem karolinských panovníků nebo členů pa- částečně odpovídat pouze nejasně vymezenému 
novnické rodiny, mohli se stříbrnými zlacenými typu VI, k němuž Nadolski přiřadil pouhé dva 
soupravami honosit vysocí dvorští a správní úřed- exempláře (Nadolski 1954, 36-50). A. Ruttkay 
níci. Na jejich úroveň je tedy možné klást i vel- sice mezi slovenskými sekyrami rozlišil tři typy, 
može,  pohřbeného  v  kolínském  hrobě. které mají při různém tvaru břitu tulej opatřenou 

podobně situovanými výstupky (I F, II C, V D), 
Sekera u žádného však není tulej rozšířená (Ruttkay 1976, 
Sekera z kolínského hrobu (inv. č. H1-55103; 305-313). Unikátní širočina z pohřebiště v Nitře-

celková délka 15,3 cm) má 11,5 cm vysoký asy- Martinském vrchu, řazená A. Ruttkayem jako je-
metrický obloukovitý břit, rozšířený ve výraznou diná k typu V D, má přitom výrazně prodloužený 
rovně ukončenou bradu (obr. 1:b; 3). Zatímco horní týl a i dalšími znaky je značně odlišná od kolín-
hrana břitu probíhá zpočátku téměř rovně a teprve ské sekery (Ruttkay 1975, 164, 191). Naopak dvě 
krátce před ostřím je vyklenuta vzhůru, je jeho téměř analogické sekery byly nalezeny ve skladu 
spodní strana výrazně obloukovitě vklenutá do železných předmětů (převážně seker a krojidel) 
těla sekery. Před tulejí je proto tělo sekery sníženo v Žitavské Tôni, vzhledem k charakteru depotu zde 
a rozšířeno do úzkého krčku. Tulej sekery ležící měla pravděpodobně funkci pracovního nástroje 
zcela v týlu zbraně je po celém obvodu zesílená (Pleiner 1967, 118, Taf. 8; Bartošková 1986, 64, 
a v přední a zadní části (ve směru hlavní osy se- obr. 19:5-6). Sekery s podobnými tulejemi jsou vzác-
kery) je mírně vytažena ve dva jazyky. Násadní né rovněž na Moravě, kde jsou řazeny k poněkud 
otvor má obdélný průřez. Sekera z kolínského široce vymezenému typu V podle B. Dostála (1966, 
hrobu odpovídá typu IIICa podle A. Bartoškové 72). Analogickou tulej má sekera s úzkým ostřím 
(1986,  6-7,  78-79). z hrobu 375 na kostelním pohřebišti v Pohansku 

Z typologického hlediska jsou na kolínské u Břeclavi (Kalousek 1971, 202-203), který lze na 
sekeře závažné dva faktory – tvar břitu a tvar základě další hrobové výbavy i polohy hrobu v rámci 
tuleje. pohřebiště klást do závěru velkomoravského období. 

Tvar břitu umožňuje zbraň zařadit do roz- Velmi podobně formovaná sekera, byť s podstatně 
sáhlé skupiny seker širočin-bradatic. Širočiny kratší bradou, se nacházela v depotu železných ze-
s výrazně dolů protaženou bradou sice nikdy mědělských nástrojů, uloženém pod podlahu kněži-
v průběhu raného středověku ve středoevropském ště VIII. kostela v Mikulčicích (Bartošková 1986, 
prostředí nedominovaly, ale byly poměrně častým, 25-28, obr. 9:31). Depot byl pravděpodobně ulo-
pravidelně se vyskytujícím typem seker. Tvar břitu žen v samotném závěru velkomoravské epochy. Již 
kolínského exempláře patří k základním formám, J. Eisner (1948, 378-380; 1952, 297) upozornil na 
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10 Sekera ze zásypu hrobu 865 z Birky (Arbman 1943, 338-339, Taf. 14:1), kterou Z. Klanica (2006a, 62-63) srovnává s kolínskou 
sekyrou, má odlišně tvarovanou tulej a spojuje jí s ní pouze obecný tvar širočiny s bradou.
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Obr. 13. Sekera: Nákresy metalografického vzorku (zleva: neleptaný stav, po naleptání Oberhofferem, rozložení metalograficky popisovaných 
oblastí, rozložení uhlíku s vyznačením hlavních svarů). Kres. a fot. J. Hošek.

Fig. 13. An axe: Drawings of metallographic specimen (on the left: state prior to etching, after application of Oberhoffer’s solution, distribution 
of metallographically described areas, distribution of carbon with indication of main welds). Drawing and photo by J. Hošek. 

skutečnost, že podobně formované tuleje známe hrobů. Blízké analogie k tuleji sekery z kolínského 
především ze západního prostředí. Objevují se hrobu známe ze samotných Čech. Sekera s po-
například ve slovanských hrobech na území Ba- dobně tvořenou tulejí se objevuje v horizontu 
vorska (Stroh 1954, Taf. 15:24-25). Poznání ná- druhé poloviny 9. až počátku 10. věku v jednom 
lezových souborů z vlastní Franské říše v 9. stol. z nejvýznamnějších českých hrobů, v hrobě bo-
bohužel zabraňuje tamní pohřební ritus, který v 9. jovníka IIIN-199, nalezeném na 3. nádvoří Praž-
stol. již v podstatě upustil od vkládání milodarů do ského hradu (Borkovský 1946; Sláma 1977, 105, 
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Obr. 14. Sekera: a  směs martenzitu, přechodového perlitu a feritu v břitové části (oblast I); b  nedokonalý svar v břitu mezi ocelovou a železnou 
částí (oblasti II a IV); c – částečně deformovaný břit (ferit, oblast IV); d – perliticko-feritická struktura (oblast III); e – nedokonalý svar mezi 
oblastmi III a IV; f – svarová linie (pravděpodobně obohacena niklem). Fot. J. Hošek.

Fig. 14. An axe: a – martensitic mixture, changeover of pearlite and ferrite in edge area (area I); b – imperfect weld in cutting edge between steel 
and iron parts (areas II and IV); c – partially deformed edge (ferrite, area IV); d – pearlitic-ferritic structure (area III); e – imperfect weld between 
areas III and IV; f – welding line (likely enriched in nickel). Photo by J. Hošek. 

– –
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Abb. 25:2; Frolík, Smetánka 1997, 55-59; Tom- Přinejmenším břit sekery byl naplocho sva-
ková 2005, 220-221). Tvarově téměř analogická, řen ze železného a ocelového polotovaru. Ocelová 
byť podstatně menší sekerka byla nalezena na část byla složena z několika vrstev dokládajících 
pohřebišti v Roztokách-Žalově (Sláma 1977, 148, paketování. Uhlíku má ale poměrně málo a nelze 
Abb. 36:2), pravděpodobně jako součást dětské- ji hodnotit jako kvalitní. Rovněž čistota materiálu 
ho hrobu. Její značně zkorodované ostří se sice je pouze průměrná. Břit zbraně byl kalen, ale pro 
nedochovalo v původním rozsahu, i přesto však danou bohatost uhlíkem z nedostatečné teploty. 
umožňuje rekonstrukci břitu značně podobného Materiál nedosáhl úplné austenitizace a břit změk-
břitu kolínské sekery. Sekera širočina s obdob- čují feritická zrna. Měkký deformovaný materiál 
nou tulejí, lišící se výraznějšími výstupky v týlu, v sečné hraně nejspíše souvisí s odběrem vzorku. 
 byla nalezena v hrobě v Litoměřicích-Želeticích Sekera se řadí k dobrým zbraním, i když kvalitu 
(Zápotocký 1965, 350-351), obdobně formovaná kaleného  břitu  snižuje  nedobrá  ocel.
byla zřejmě i dnes nezvěstná sekera z Libotenic Sekera je daleko méně zdařilým výrobkem 
(ibidem, 321, 335). Další sekery s podobnou tulejí, než meč. Konstrukce spočívající v bočním nava-
ale s úzkým ostřím známe z Čech ze středohra- ření ocelového plátu na železné ostří sice byla 
dištních kostrových hrobů v Praze-Ruzyni (Sláma v dané době častá (Pleiner 1967, 136), ale kvalita 
1977, 122, Abb. 28:28), Praze-Řeporyjích (ibidem, ocelové části byla nízká a předem vylučovala 
133, Abb. 31:9), Lounkách (Zápotocký 1965, 323, možnost zakalení na vysokou tvrdost. Navíc ani 
350), Litoměřicích (ibidem, 330, 348) či Polepech samo kalení nebylo provedeno ideálním způso-
(ibidem,  365,  372). bem. Kovář pravděpodobně předpokládal práci 

Sekera z kolínského hrobu nepatří mezi arte- s ocelí kvalitnější, neboť výkovek byl vyhřát na 
fakty, jejichž výskyt by bylo možno ukotvit v krát- nízkou kalicí teplotu vhodnou jen pro oceli s vy-
kém a jasněji vymezeném časovém intervalu. K její sokými obsahy uhlíku. Přesto dosažená tvrdost 
dataci do období kolem poloviny a do třetí čtvrtiny břitu postačuje, ve srovnání s řadou seker z vel-
9. stol. nás přivádí časové zařazení jiných součástí komoravských lokalit, k zařazení mezi výkovky 
nálezového celku kolínského hrobu. Podstatnější velmi dobré úrovně (jen asi šestina doposud 
závěry vyplývají ze srovnání s ostatními sekyrami analyzovaných seker měla břity výrazně tvrdší – 
s obdobně tvarovanými tulejemi. Z nich vyplývá, porovnej  Pleiner  1967,  116-129).
že ideový zdroj výroby kolínské zbraně můžeme 
hledat pouze v prostředí domácím (tedy českém, Dodatek: Nůž 
nepočítaje oblast Velké Moravy), kde se poměrně Příslušnost drobného nože (inv.č. H1-224715) 
často vyskytuje v kontextech středohradištních s oboustranně odsazeným trnovitým řapem a s obou-
pohřbů, anebo v některých oblastech na území stranně se zužující mírně asymetrickou čepelí, 
Franské  říše. (celková délka 103 mm, délka čepele 59 mm, 

výška čepele 14 mm, viz obr. 1:c) ke kolínskému 
Metalografický rozbor dvojhrobu je značně zpochybnitelná. Svědčí o ní 
Vzorek byl odebrán z břitové hrany listu pouze jeho umístění mezi zlomky železem oko-

(obr. 13), metodika rozborů byla stejná jako v pří- vaného vědérka, jehož souvislost se sledovaným 
padě meče. V neleptaném stavu bylo zjištěno velké celkem je pravděpodobná, ne však jistá (Lutovský 
znečištění struskovými vměstky, které odpovídá 4. 1994, 57-58). Už vůbec nelze rozhodnout, zda byl 
(místy 5.) stupni normy Jernkontoret. Po naleptání součástí  hrobové  výbavy  muže  či  ženy. 
nitalem lze v oblastech I a II pozorovat směs 
martenzitu, přechodového perlitu a feritu. V ob- Metalografický rozbor
lasti I mírně převládá martenzit s přechodovým Analýza byla provedena na povrchovém ná-
perlitem, vel. zrn st. 9 dle ASTM, tvrdost 318 ± 46 brusu čepele (viz obr. 15-16); leptalo se pouze 3% 
HV 0,5. Oblast II má převahu feritických zrn, nitalem, neleptaný stav se nehodnotil. Na straně A 
hrubozrnnost st. 8, tvrdost kolem 255 HV 0,5. byl jen v jednom místě zachycen malý ostrůvek 
Oblast III je feriticko-perlitická s 0,3% až s jehlicovitou strukturou bainitického typu o tvr-
0,45% C; vel. zrn 8÷9 ASTM, tvrdost 145 ± 30 dosti 395 ± 12 HV 0,2 (značeno jako oblast I). Zbylá 
HV 0,5. Vyskytují se zde i svarové švy s rozdílnou část čepele (hřbetní část – oblast II) nese reliéf-
strukturou (martenzit?), tj. nejspíše obohacené ně naleptanou feritickou strukturu o nejednotné 
niklem. Oblast IV sestává z feritických zrn veli- velikosti zrn (v jednotlivých místech velikosti zrn 
kosti 5 ASTM, v břitu se stopami deformace za kolísají mezi 6. a 3. stupněm ASTM, v některých 
studena, oblast V z feritu s obtížně zřetelnými až zónách jsou hranice zrn nezřetelné). Tvrdost oblasti 
zcela nezřetelnými hranicemi zrn, tvrdost 161 ± 27 II činí 182 ± 14 HV 0,2. Na straně B byla v břitové 
HV 0,5. části zachycena jemně martenzitická oblast (I) 

Jiří Košta, Jiří Hošek28
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Obr. 15. Nůž: a-b  nabroušený a naleptaný bok čepele s vyznačením popisovaných míst a rekonstrukcí pravděpodobného vzhledu

Fig. 15. A knife: a-b – grinded-down and etched side of blade with designation of described areas and reconstruction of probable appearance. 
Drawing and photo by J. Hošek.

– . Kres. a fot. J. Hošek.

o tvrdosti 557 ± 20 HV 0,2, v trnu lze vymezit ob- Čepel byla patrně vykována z lokálně nauh-
last I.-b s perliticko-feritickou strukturou (obsah C ličeného polotovaru a následně zakalena. Vznikl 
odhadnut na 0,6%, velikost zrn 7 ASTM a tvrdost funkčně  výborný  nástroj.
281 ± 11), která volně přechází ve feritickou ob- Nůž byl sice jednoduchým, avšak kvalit-
last II (hřbetní část) o velikosti zrn 5÷6 ASTM ním výrobkem. Dle dosavadních zkušeností lze 
a tvrdosti 139 ± 7 HV 0,2. Ani na jedné ze stran dobrou funkčnost prokázat u zhruba nadpolo-
nebyly zachyceny stopy svaření ocelové a želez- viční většiny soudobých nožů. Nauhličování je 
né  části. ale technika, která v 9. stol. ustupuje svařovaným 
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Obr. 16. Nůž: a  bainiticko-feritická struktura v břitu na straně A; b – feritická struktura hřbetu strany A (místo A2); c – jemná martenzitická 
struktura v břitu strany B (místo B2); d-e – přechod perlitická-feritické a feritické oblasti v trnu na straně B; f – detail perlitická-feritické struktury 
v trnu (strana B); leptáno nitalem. F

Fig. 16. A knife: a – bainitic-ferritic structure in cutting edge on side A; b – ferritic structure of back of side A (position A2); c – fine martensitic 
structure in the edge of side B (position B2); d-e – changeover of pearlitic-ferritic and ferritic area in tang on side B; f – detail from pearlitic-ferritic 
structure in tang (side B); etched with nital. Photo by J. Hošek.

–

ot. J. Hošek.
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konstrukcím, a čepel tak nástrojařským řešením konstrukčně-technologickému řešení a výjimečné 
neodpovídá nově nastavenému trendu. Už vůbec kvalitě čepele zbraně jde bezpochyby o franský 
ji nelze srovnávat s konstrukčně složitými a vzhle- import, pravděpodobně dar od nejvyšších zá-
dově zajímavými noži (damaskované, pásované stupců východofranské říše, nejspíše samotného 
a s vlnkovitými svary), jejichž výskyt byl doposud franského panovníka. Darování meče, jehož ne-
na mnoha českých lokalitách doložen od 10. stol. dílnou součástí byla pochva s honosnou garniturou 
Ještě starší exempláře, pokud existují, bychom řemení, mohlo souviset například se jmenováním 
přitom mohli očekávat právě ve výbavách hrobů obdarovaného do významného správního úřadu, 
mocenské elity 9. stol. V 10. stol. totiž již bývají který měl na českém území vykonávat pro franskou 
tyto nože nacházeny v hrobech, které lze interpre- říši. Meč tak nebyl jen kvalitní zbraní, ale i atribu-
tovat nejen jako bohaté (viz např. Hošek, Mařík, tem, jednoznačně definujícím vysoké postavení 
Šilhová 2008, 324-325; Hošek, Profantová, Šilho- svého  majitele.
vá, Ottenwelter 2007, 933, 937), ale i jako běžné Sekera ani nůž celkové dokonalosti meče 
(např. Pleiner 1979, 245, 247). Průzkum nože se nedosahují. Jelikož jejich morfologické a techno-
s ohledem na možnou souvislost s nákladnou logické znaky korespondují s tradicí domácích vý-
pohřební výbavou zaměřil i na případné stopy po robních center, mohlo by jít o místní, na svou dobu 
výzdobě neželeznými kovy, avšak s negativním kvalitní (byť z pohledu technologického zpraco-
výsledkem. vání běžné) výrobky, zamýšlené především jako 

funkční nástroje bez nároků na působivý vzhled, 
* * * který by předmětům dodal výjimečnost a luxusní 

Nároky na kvalitu jednotlivých železných ráz. Právě důrazem na dobrou funkčnost je vy-
výrobků u zástupců nejvyšší společenské vrstvy tvořena spojnice mezi všemi třemi studovanými 
9. stol. byly doposud sledovány spíše jen okrajově předměty. Vzrůstající oblibu funkčně vynikajících 
a v neúplnosti, pokud jde o možnost porovnání zbraní mezi místní mocenskou elitou 9. stol. lze 
konstrukčně-technologického zpracování jedno- do jisté míry generalizovat. Poukazují na to přede-
tlivých výkovků z uzavřených nálezových celků. vším série rozborů mečů z mikulčických hrobo-
Ucelený průzkum knížecího hrobu v Kolíně je vých celků. Meč je stále více chápán jako zbraň 
přesto (nebo právě proto) významnou, i když s primárně praktickou funkcí, a tak důraz na výs-
prozatím jen ojedinělou sondou do studia výroby tavní vzhled (daný různými technikami vzorového 
a distribuce zbraní, jakými mocenská elita Čech svařování) je postupně redukován na drobnější vý-
9.  stol.  disponovala. kovky, a to jak zbraně (např. damaskovaná kopí 

Metalografické průzkumy prokázaly, že ko- známá především se Skandinávie a Baltu), tak i nás-
línský meč byl v době svého vzniku moderní troje (jako jsou nože a nůžky, doložené ve střední 
a vysoce kvalitní zbraní a plně odpovídal kvalitě a  východní  Evropě  a  v  Anglii  od  10.  stol.).
a nádheře soupravy řemení, která jej provázela. 
Mimořádnou hodnotu zbraně nesnižuje ani ab- Mgr. Jiří Košta
sence damaskovaných prvků, ať již v podobě po- Národní muzeum, Praha
vrchových panelů nebo nápisu a znaků (s po-
damaskovaním jader se u těchto celoocelových Ing. Jiří Hošek, Ph.D.
typů čepelí setkáváme jen výjimečně). Vzhledem Archeologický ústav 
k typu a způsobu provedení řemení meče a ke Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 
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A remarkably rich assemblage of objects from a considerably uncertain overall appraisal of the quality 
a double grave of a man and a woman uncovered in and splendour of the fragment of the sword, its value 
1864 in the Central Bohemian town of Kolín (district can be judged with decent reliability by metallographic 
of Kolín, the Czech Republic) has aroused the interest examination. We have known for fifty years that the 
of generations of researchers involved in Early Medieval sword was a functionally superior weapon. The question 
archaeology, history and artistic crafts. This attention remains, however, whether the blade is pattern-welded 
is hardly surprising; after all, the assemblage has or not. The original assumption that the sword was 
been rightfully labelled the most interesting Bohemian pattern-welded was the first cast into doubt by recent 
Early Medieval grave find (Lutovský 2006, 213). The restoration research and subsequent metallographic study 
significance of this assemblage, however, extends far failed to confirm the pattern-welding too. A grinded-down 
beyond the territory of Bohemia. Composed of objects surface subjected to metallographic testing revealed 
of both western and domestic (or Great Moravian) a total absence of phosphorus iron, the most typical 
provenance, the grave assemblage has made an important component of pattern-welded rods. While the possibility 
contribution to our knowledge of the standing of Central exists that a certain pattern-welded part of the blade 
European Slavs elite during the formative years of (part of the surface panel) would not be detected on 
a national society. Unique western imports, the highlights a cross-sectioned sample (e.g. the sword from grave 54 
of which include an artistically decorated goblet and from Kanín; Hošek,  2008), grinded-down 
opulent sword belt, profoundly expand our knowledge surfaces on the side and X-ray images are generally not 
of the material culture of the Frankish Empire at the time as vulnerable to localized damage to the pattern-welding 
when a majority of its population had abandoned the and can be used for a fairly precise interpretation of 
practice of placing lavish gifts in graves. The subject the original appearance of the weapon. A further, albeit 
of this work are weapons – a sword and an axe found merely auxiliary, guide to establishing the type of blade 
in Kolín’s grave, and one of the fundamental goals of is its core made from steel. Pattern-welded swords 
the study is to search for answers to the question of frequently have a core of only iron or of an unevenly 
what demands were made on the quality of individual carburized low-carbon steel; see, for example, swords 
iron objects by representatives of the highest social from grave 54 in Kanín (Hošek, Mařík, Šilhová 2008), 

thclass in the 9  cent. The possibility of studying the from grave 715 in Mikulčice (Hošek, Košta in press 1) 
constructional-technological treatment of the individual and others, although exceptions do exist (e.g. the 
forgings from assemblages has until now been dealth pattern-welded blade of the Ulfberht sword from 
with only marginally and incompletely. Therefore, in Olomouc see: Frait 2006; Hošek 2007). The blade of 
addition to a description and typological and chronological Kolín’s sword thus consisted of a steel core (composed 
classification, we concentrate mainly on a metallographic of several, perhaps three, rods) and water-quenched 
examination of both weapons; an appendix to the work steel cutting edges; see Fig. 12. Non-pattern-welded 
also provides an examination of a knife that apparently swords of a similar construction (steel welded-on cutting 
belonged  to  Kolín’s  grave. edges and cores of homogeneous or piled steel, or cores 

The sword and its sword’s belt are among the most composed of steel and iron rods) have been documented 
thprestigious and important items in Kolín, in prince’s from the 9 -cent. Moravia and elsewhere, including 

grave. Unfortunately, the fragmentary condition of the in very lavishly furnished graves. Steel was highly 
sword makes any attempt at typological classification valued in the production of swords for its superior 
extremely problematic. Nevertheless, it is possible to strength qualities, which enabled the profile of blades 
use, among other sources, the mentioned data from to be thinned and the overall weight of the sword to 
J. Vávra on a mushroom-shaped hilt (Vávra 1864), which be reduced while maintaining good strength. Being 
supports the classification of the sword among weapons well-balanced also improved the overall manageability 
equipped with a semicircular pommel. Also supporting of swords (see, for example, Coupland 1990; Lang 2007; 
this is the slender construction of the blade with relatively Hošek, Košta 2008). Kolín’s sword was therefore an 
substantial tapering over the first (approximately) 40 cm outstanding weapon whose prestige corresponded well 
of its length. Attempts in determining the age of the to  the  overall  wealth  of  the  grave  contents. 
sword must be based on the dating of the other objects The axe from Kolín’s grave is not an artefact 
in Kolín’s grave, particularly the sword’s belt, which whose occurrence can be placed in a short and clearly 

thcan be placed in the wider second third of the 9  cent. defined interval of time. Dating to the period around 
thDespite of the fact that morphological analysis leaves the middle and third quarter of the 9  cent. is suggested 

Mařík, Šilhová

Summary
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WEAPONS FROM THE 9 -CENTURY PRINCELY GRAVE IN KOLÍN 
FROM THE POINT OF VIEW OF ARCHAEOLOGY AND METALLOGRAPHY
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by the time classification of other parts of Kolín’s grave and marks could cut reduce the extraordinary value 
assemblage. More significant conclusions emerge from of the sword. Inscriptions and geometric marks are 
a comparison with other axes with similarly shaped commonly born by swords of these types, but they are 
sockets. These indicate that the idea for the production not present on all the swords, and patterned cores are 
of Kolín’s weapon can only be found in the domestic very rarely associated with these types of blades in 
environment (Bohemia, not including the territory of general. The style and the execution of the sword’s belt 
Great Moravia), where it occurs with relative frequency and the exceptional quality of the sword leave no doubt 

th thin contexts of the 9  to mid 10  cent. burials, that they are Frankish imports, probably a gift from 
or in certain regions in the Frankish Empire. From the highest representatives of the East Frankish Empire, 
a technological point of view the axe is much less most likely from the Frankish ruler himself. Presenting 
mastered product than the sword. While the determined such an opulent sword as a gift could perhaps be related 
scheme of the edge (scarf welding-on of steel onto iron to the appointment of the recipient to an important 
axehead) was common in the given period (Pleiner administrative function to be performed in Bohemia for 
1967, 136), the steel part was of low quality and its the Frankish Empire. The sword thus was not only an 
effective quenching was eliminated. Furthermore, the efficient weapon but also an attribute unambiguously 
quenching itself was not performed in an ideal manner. defining  the  high  rank  of  its  owner.
Nevertheless, the attained hardness of the blade was Neither the axe nor the knife approaches the 
adequate and, in comparison with numerous axes from excellence of the sword. Since their morphological 
Great Moravian sites, can be ranked among forgings and technical features correspond to the traditions of 
of very good quality (only one-sixth of axes examined domestic production centres, the axe and the knife 
to date have blades that were substantially harder – could be local, quality products of their time (howbeit 
compare  with  Pleiner  1967,  116-129). common from the perspective of their technological 

The knife was a highly functional object. The processing), meant primarily as functional tools without 
carburization of the cutting edge is a technique that need of an impressive appearance that would give 

thwas being replaced in the 9  cent. by welded structures the objects an exceptional and luxurious quality. It is 
and the blade does not correspond to contemporary this emphasis on good functionality that creates a link 
tool making trends. It is not comparable at all to luxury between all three forgings deposited in Kolín’s grave. 
knives of complex blade construction (pattern-welded, The growing popularity of weapons of excellent 
striped and serrated blades) documented in many serviceability among the ruling local elite in the 

th th thBohemian sites of the 10  to 13  cent. At the 9  cent. can be generalized to a certain extent. It 
same time, we could expect to find even earlier luxury was indicated primarily by a series of examinations 
knives (of these types), assuming they exist, in the on swords from Mikulčice’s graves. A sword was 

thgraves of the powerful elite (from the 10  cent. increasingly thought as a weapon with a primarily 
onwards, these knives can appear in graves that can be practical function and thus the emphasis on appearance 
interpreted as both wealthy – see, for example, Hošek (produced by various complex welding techniques) is 
et al, in press; Hošek, Profantová, Šilhová, Ottenwelter gradually reduced to smaller forgings, including both 
2007, 933, 937) and common (for example, Pleiner weapons (e.g. the pattern-welded spear-heads known 
1979,  245,  247). mainly from Scandinavia and the Baltic territories) and 

New research has shown that at the time when it personal tools (such as knives and sheers evidenced 
thwas made, Kolín’s sword was modern and high quality from the 10  cent. in Central and Eastern Europe and 

weapon which matched the quality and splendour of in  England).
its accompaning belt. Neither the absence of pattern-
welded surface panels nor the absence of inscriptions Translated by Authors

Jiří Košta, Jiří Hošek

Wyjątkowo bogaty zestaw zabytków pochodzą- określany jako najbardziej znaczące wczesnośrednio-
cych z podwójnego grobu mężczyzny i kobiety od- wieczne znalezisko grobowe w Czechach (Lutovský 
krytego w 1864 r. na terenie miasta Kolín, leżącego 2006, 213). Jego znaczenie wykracza jednak daleko 
w środkowo-wschodnich Czechach, już od kilku po- poza granice Kotliny Czeskiej. Inwentarz grobowy, 
koleń budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się zawierający przedmioty zachodniej i miejscowej (ew. 
wczesnośredniowieczną archeologią, historią i sztuką. wielkomorawskiej) proweniencji ma ogromne zna-
Nic w tym dziwnego, gdyż słusznie jest on w literaturze czenie w kwestii poznania pozycji elit środkowoeuro-

Streszczenie

UZBROJENIE Z IX-WIECZNEGO KSIĄŻĘCEGO GROBU Z KOLÍNA
W ŚWIETLE ARCHEOLOGII I BADAŃ METALOZNAWCZYCH
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pejskich Słowian w okresie formowania się społecz- głowni mamy tu do czynienia bez wątpienia z fran-
ności wczesnopaństwowej. Unikatowe zachodnie im- kijskim importem, prawdopodobnie darem od przed-
porty, między którymi króluje artystycznie zdobiony stawicieli warstwy rządzącej wschodniofrankijskiego 
kielich i okazały zestaw garnituru mieczowego, w za- państwa, najprawdopodobniej od samego władcy Fran-
sadniczy sposób pogłębiają wiedzę o kulturze material- ków. Fakt podarowania miecza wraz z jego integralną 
nej Królestwa Franków, w okresie, gdy większość jego częścią, jaką stanowiła pochwa z okazałym zestawem 
mieszkańców zaprzestała już wkładania do grobów okuć pasa, mógł być na przykład związany z nomi-
bogatego wyposażenia. Tematem tego artykułu jest nacją obdarowanego na ważny urząd administracji 
uzbrojenie – miecz i topór, pochodzące z grobu z Ko- państwowej, który miał sprawować w imieniu Kró-
lína. Obok analizy typologiczno-chronologicznej kon- lestwa Franków na terenie Czech. Miecz nie był więc 
centrujemy się w nim przede wszystkim na badaniach jedynie bardzo dobrej jakości bronią, ale także atry-
metalograficznych obu zabytków. Dodatkowo zamiesz- butem, jednoznacznie określającym wysoką pozycję 
czamy także analizę, będącego na wyposażeniu gro- społeczną  jego  właściciela. 
bowym,  noża. Ani topór (typu IIICa według A. Bartoškovéj) ani 

Jednym z podstawowych celów tego opracowa- nóż nie dorównują mieczowi pod względem ogólnej 
nia jest odpowiedź na pytanie, jakie były wymagania „doskonałości”. Ich cechy morfologiczne i technolo-
przedstawicieli najwyższej warstwy społecznej w oma- giczne odpowiadają tradycjom miejscowych warszta-
wianym okresie w stosunku do jakości poszczególnych tów, dlatego zapewne mogłoby być lokalnym, choć 
produktów wykonywanych z żelaza. Kompleksowe jak na te czasy dobrej jakości (bądź pod względem 
porównania i analizy pojedynczych wyrobów w zes- technologii powszechnym) produktem. Inne jest też 
połach zwartych elity społecznej IX w. nie były dotąd ich przeznaczenie – wielofunkcyjnych narzędzi, które 
prowadzone. Pomimo takiego stanu rzeczy (lub właśnie nie musiały cechować się atrakcyjną formą. Jednak to 
dlatego) kompleksowe rozpoznanie książęcego grobu właśnie nacisk na dobrą funkcjonalność jest elemen-
z Kolína jest ważnym, chociaż dotychczas odosob- tem łączącym wszystkie trzy wyroby, które znalazły 
nionym, przyczynkiem do studiów nad produkcją się w grobie z Kolína. Na tej podstawie można by 
i dystrybucją uzbrojenia, jakim dysponowała elita prawdopodobnie zasugerować wzrastające uznanie do 
władająca  Czechami  w  IX  w. doskonałego pod względem funkcjonalności uzbroje-

Analizy metalograficzne miecza (jego jedno- nia za cechę charakterystyczną dla całej IX-wiecznej 
znaczna identyfikacja typologiczna jest niemożliwa) miejscowej elity rządzącej. Świadczą o tym przede 
wykazały, iż w czasach, kiedy został wyprodukowany, wszystkim serie analiz mieczy z zespołów grobowych 
był nowoczesną i bardzo dobrej jakości bronią, co z Mikulčic. Miecz jest coraz częściej rozumiany jako 
potwierdza także równie dobry jakościowo i niezwy- element uzbrojenia o przede wszystkim praktycznej 
kle okazały garnitur mieczowy, za pomocą którego był funkcji, a nacisk na okazały wygląd jest stopniowo 
on mocowany do pasa. Jego wyjątkowej wartości nie redukowany do drobniejszych produktów, zarówno do 
pomniejsza brak elementów wykonanych w technice części uzbrojenia (np. damastowane włócznie znane 
damstu, czy to w postaci wierzchnich okładzin, czy przede wszystkim ze Skandynawii i z terenów bałtyj-
też inskrypcji i znaków, ponieważ z damastowaniem skich), a także trochę później, prawdopodobnie od X w., 
rdzeni mamy do czynienia jedynie wyjątkowo u tego do noży, będących narzędziami wchodzącymi w skład 
typu mieczy, a napisy i geometryczne wzory są częste, osobistego wyposażenia (rejestrowanych w środkowej 
ale nie wszystkie miecze je posiadają. Biorąc pod i  wschodniej  Europie,  a  także  w  Anglii). 
uwagę formę garnituru miecza oraz konstrukcyjno-
technologiczne rozwiązania i wyjątkowo dobrą jakość Tłumaczyła Agnieszka Reszczyńska
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