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Abstrakt 

 

Táto práca sa zaoberá revíziou textilných nálezov a predmetov s nimi súvisiacich 

z komorovej hrobky č. II zo Žuráňa, k. ú. Podolí. Je poskytnutý základný textilne-

technologický rozbor a výstupy prírodovedných metód ako skenovacia elektrónová 

mikroskopia SEM, ktoré pomohli k určeniu dvoch typov vlákien na pseudomorfách 

textílií. Výsledky röntgen-fluorescenčnej analýzy RFA potvrdili rýdzosť zlatých 

lamiel, v modernej literatúre nekriticky interpretovaných ako pozostatok 

brokátovej látky. Na základe analógií poskytuje práca vekové zaradenie predmetov 

do stupňa E (500/510 - ~ 568) moravskej chronológie doby sťahovania národov. 

Ďalej predkladá vyhodnotenie dosiaľ známych textilných nálezov z územia Českej 

republiky. Na báze predmetov súvisiacich s textilnou výrobou bolo prevedené 

experimentálne tkanie väzby, s cieľom zistiť možnosti a limity lokálnych tkáčskych 

stavov v sledovanom období. 
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Abstract  

 

This work deals with the re-examination of the textile finds and the tools 

accompanying their production from the Chamber Grave II in Žuráň near Podolí. 

This examination is providing the basic textile analysis with the results of the 

scanning electron microscopy SEM, which assisted in the identification of two 

kinds of yarn materials on the textile pseudomorphs. The results of the quantitative 

roentgen fluorescence analysis of golden lamellas, still wrongly interpreted in the 

literature as a brocade fabric, proved them to be from pure gold. Based on the 

analogies, this work offers chronological classification of the finds to phase E of 

the Moravian migration period (500/510 - ~ 568). Additionally, included is the 

evaluations of all know textile finds from the same period from the area now known 

as the Czech Republic. Finally, experimental replication of the analysed textile was 

performed in order to test the limits of the loom and tools connected to local textile 

production during the Migration Period. 
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1. Úvod 

Práca sa zaoberá nálezmi textílií a predmetov súvisiacich s textilnou výrobou z 

komorovej hrobky č. II zo Žuráňa, k. ú. Podolí, o. Brno-venkov, preskúmanej prof. 

Jozefom Poulíkom v rokoch 1948-1950. Hrobový inventár vykradnutej hrobky 

obsahoval mnoho luxusných predmetov, popri ktorých boli dlho prehliadané 

otlačky tkanín v zložitej a jemne väzbe. Väčšej pozornosti sa tešili zväzky zlatých 

„nití“, ktoré avšak boli bádateľmi nesprávne interpretované ako pozostatky 

brokátovanej látky a žiaden ďalší výskum im ďalej nebol venovaný. Cieľom práce 

bol teda detailný rozbor týchto výnimočných nálezov, ktorých dochovanie je v 

našom geografickom prostredí skôr ojedinelým javom. 

Lokalita situovaná v Šlapanickej pahorkatine je chronologicky radená do neskorej 

fázy doby sťahovania národov - stupňa E (500/510 - circa 568 n. l.) na Morave 

reprezentujúci langobardskú hmotnú kultúru. Z pohľadu chronológie Čiech sa jedná 

o durínsku a langobardskú fázu E1(480 - 530 n. l.) a E2 (530-560/570 n. l.; 

Droberjar 2008, Obr. 96, 171). 

Bližšiemu geomorfologickému a geologickému popisu lokality, jej kultúrnemu 

zázemiu a archeologickému bádaniu do roku 1950 sa venuje kapitola 2. 

Nami skúmané fragmenty sa nachádzali v inventári hrobky č. II, ktorá je rozobraná 

v kapitole 3 tejto práce. Na základe dešifrovanej väzby pomocou textilne-

technologického rozboru, i rozboru zlatých lamiel v kapitole 4, sú poskytnuté ich 

časovo i regionálne najbližšie analógie a interpretácie v kapitole 5. Tie nepomáhajú 

objasniť len chronologické zaradenie samotnej hrobky, ale poskytujú nám i 

informácie o technologickej vyspelosti spracovania odevu.. Zhodnotenie stavu 

textilnej produkcie v dobe sťahovania národov na území Českej republiky a výpis 

všetkých známych nálezov (do dátumu odovzdania tejto práce) poskytuje kapitola 

6. Ďalej v rámci tejto kapitoly, v podkapitole 6.3., sme sa venovali 

experimentálnemu tkaniu väzby látky zo Žuráňa. Sledovali sme tak možnosti i 

limity dobových tkáčskych stavov na základe nálezov zo sledovaného obdobia. V 

závere práce zhrňujeme v kapitole 7. nadobudnuté poznatky a poskytujeme ďalšie 

indície k bližšiemu časovému zaradeniu hrobky v rámci kapitoly 8 (Záver). Zároveň 

apelujeme na zvýšenie pozornosti archeologickým textilným nálezom a predmetom 
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s nim súvisiacich, pretože i tieto predmety v sebe uchovávajú cenné informácie o 

našej minulosti.  

 

1.2. Metodológia 

V priestoroch Moravského zemského múzea v Brne sme previedli dokumentáciu 

(fotografickú a mikroskopicky) zbierkových predmetov inv. č. 812/3-78/54 (šesť 

zlomkov železných fragmentov s otlačkami textilu v hrdzi), inv. č. 812/3-48/54 a 

812/3-91/54 (zlaté lamely), a dokumentáciu spolu so základným textilne-

technologickým rozborom fragmentov textílií na nich dochovaných. Následne sme 

prikročili k heuristickej analýze prameňov. V závere práce sme  na základe 

teoretickej prípravy pristúpili k vlastnému experimentu za účelom zistenia 

technologických možností dobových lokálnych tkáčskych stavov.  

Röntgen-fluorescenčná analýza (RFA) bola učinená v roku 2010 v rámci projektu 

GAUK “Oděv textilní produkce v českých zemích v době římské a v době stěhování 

národů”, ktorého zadávateľkou bola Mgr. Kristýna Urbanová. Skenovanie povrchu 

elektrónovým mikroskopom(SEM) bolo prevedené v roku 2018 na Geologickom 

ústave Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pre účely tejto 

práce. 

Pre súpis metód použitých v priebehu bádania, detailné výsledky jednotlivých 

rozborov či ich bližšie špecifikácie pozri kapitoly citované ďalej v texte. 

 

1.2.1. Textilne-technologický rozbor a jeho štandardne určované položky 

V rámci textilne-technologického rozboru sú štandardne určované nasledovné 

znaky (Gillis – Nosch 2007, 12; Urbanová 2009, 531):  

Určenie tkáčskej väzby na základe odbornej terminológie spoločnosti C.I.E.T.A. 

(Centre International d´Étude des Textiles Anciens; CIETA 1979), určenie textilnej 

techniky a výrobného postupu.  

Určenie dostavy – alebo počtu nití na cm2 (tz. počet nití na 1 cm v každej sústave, 

osnove i útku). U určovaní dostavy nie je vždy možné rozlíšiť osnovu a útok – 
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väčšina fragmentov textilu býva zväčša príliš drobná. V týchto prípadoch 

nahradzujú pojmy „osnova“ a „útok“ označenia „prvá a druhá sústava nití“ 

(Březinová 2007, 319). V prípade väčšieho fragmentu je možné použiť systém L. 

Bender Jørgenssen a označiť za osnovu sústavu s väčším počtom nití (Bender 

Jørgenssen 1986, 288) a útok za sústavu s menším počtom nití.  

Určenie torzie (zákruty) nití – každá niť je spriadaná buď na ľavú (torzia S) alebo 

na pravú (torzia Z) stranu. Kombinácia rôznych torzií vo väzbe môže viesť 

napríklad k plastickým efektom na povrchu tkaniny. Jednotlivé nite mohli byť tiež 

skané dokopy, potom sa používa zápis kombinujúci číslo a písmeno, znak zákrutu. 

Napríklad niť v S – zákrutu je zoskaná z dvoch nití v torzii Z: 2Z/S (Obr. 1). 

V prípade techniky tkania na doštičkovom stave písmená „S“ a „Z“ tiež určujú 

stáčanie osnovných nití, doľava alebo doprava. Namiesto písmen môžu byť použití 

tiež značky / a \, alebo < a >.  

 

 

Obr. 1 Torzie nití: torzia Z, torzia S, skaná Z niť (2S/Z), skaná S niť (2Z/S; podľa Bender 

Jørgenssen 1992, 15 Fig. 2 

 

Meranie sily nití – mienená sila v oboch sústavách, osnove i útku, merané v mm. 

Určenie textilnej suroviny – určenie pôvodného materiálu, z ktorého bola textília 

vyhotovená. Väčšinou je určenie zhotovené porovnávaním vlákien nasnímaných 

pomocou presvetľovacieho mikroskopu. Textilná surovina nemusí byť vždy 

určiteľná, väčšinou z dôvodu nezachovania bunečnej štruktúry vlákien, ktoré 

spôsobili agresívne korózne procesy kovu (najmä železa), kedy sú vzorky úplne 

zmineralizované (u textilu dochovaného vďaka koróznym procesom). Pokiaľ je 
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povrch nití mechanicky poškodený, je určenie pôvodnej suroviny tiež nemožné 

alebo minimálne značne limitujúce. Ďalším prípadom kedy nie je možné určiť 

textilnú surovinu je dochovanie textilu v podobe negatívneho otlačku (napr. 

v keramike, mazanici a pod.). Predmety organického pôvodu, ktoré sa v dobe 

rozvoja korózie nachádzali v tesnej blízkosti kovového predmetu, sa môžu 

zachovať v troch rôznych formách. Buď sú zachované ako zvyšky vlastného 

organického materiálu, u ktorých je ich organická štruktúra čiastočne zamenená. 

Ďalej môžu vzniknúť zmineralizované formy pôvodného organického materiálu 

(tzv. pseudomorfy; Walton-Rogers 2007, 58), kde sú zachované len fyzické tvary a 

vlastná organická štruktúra je kompletne nahradená. Tie tvoria buď pozitívnu 

formu, kde ide o repliku pôvodného organického základu, alebo negatívnu formu, 

kedy je zachovaný zmineralizovaný vrchný plášť a samotné vlákno je kompletne 

degradované (Obr. 2). A nakoniec ako otlačok vonkajšieho povrchu pôvodného 

organického predmetu v koróznych vrstvách (Chen – Jakes – Foreman 1998, 1016, 

Peška – Králík – Selucká 2006, 5, 38). Takto uchované predmety tvoria najčastejší 

typ nálezov z doby sťahovania národov na území Českej republiky. Samotné 

fragmenty z hrobky II z mohyly Žuráň patria do druhej zmienenej kategórie, čiže 

sú negatívnou zmineralizovanou formou pôvodného organického materiálu 

(pseudomorfou).  

 

 

Obr. 2 negatívna (1) a pozitívna (2) forma keratínového vlákna, podľa Fischer 2010, 57, 

Fig. 10.1 



 

 

13 

 

Určenie pôvodnej farebnosti – dochované textilné fragmenty si zriedkakedy 

dochovajú svoju pôvodnú farebnosť. Aktuálny stav je prevažne určený spôsobom 

dochovania tkaniny a vonkajšími faktormi (napr. korózia železa farbí do oranžova 

atď.). Pôvodná farebnosť je väčšinou určená na základe výsledkov chemických 

rozborov. 

Pre celý textilne-technologický rozbor a jeho detailné špecifikácie pozri kap. 4.1. 

 

1.2.2. Využitie prírodných vied v textilnej archeológii – Scanning electron 

microscopy (SEM) 

V prípadoch, že je štruktúra jednotlivých vlákien narušená alebo úplne zničená, 

dokumentácia len na základe optickej mikroskopie nie je dostačujúca. V takýchto 

prípadoch je nutné využiť analytických metód spojených s odberom vzoriek a ich 

vyhodnotením pomocou infračervenej (IR) spektroskopie, infračervenej 

spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR), Ramanovej spektroskopie, 

skenovacej (niekedy tiež rastrovacej) elektrónovej mikroskopie SEM alebo 

chromatografie (Carr – Cruthers – Smith – Myers 2008, 75, 84; Bravermanová – 

Březinová – Urbanová 2011, 103).  

Obzvlášť zavedenie skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) v 70. rokoch 20. 

storočia výrazne uľahčilo identifikáciu zmineralizovaných vlákien. SEM dosahuje 

väčšej hĺbky ostrosti a zväčšenia pri pozorovaní morfologických povrchových 

vlastností vlákien ako presvetľovacia mikroskopia (Carr – Cruthers – Smith – 

Myers 2008, 78; Fischer 2010, 57-58). Je tak ideálnym prostriedkom pri 

identifikácii už degradovaných vlákien, pri ktorých je zachovaná iba vonkajšia 

minerálmi tvorená schránka obaľujúca pôvodné jadro. Súčasťami SEM aparátu je 

elektrónová tryska a dve alebo viac šošoviek operujúcich vo vákuu. Zatiaľ čo tryska 

produkuje prúd elektrónov ktorý akceleruje na energiu v rozpätí 10-40 keV, 

šošovky redukujú priemer prúdu emitovaných sekundárnych elektrónov a zaisťujú 

tak vysoké rozlíšenie snímky povrchu predmetu (Goldstein et al. 1992, 21; Hložek 

2008, 127). Väčšina SEM dokáže vytvoriť ostrý snímok z bodu o veľkosti menej 

než 10 nm a vytvorenie topografického snímku nevyžaduje využitie iných 
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laboratórnych prístrojov (Goldstein et al. 1992, 22, 549). Príprava vzorky vysoko 

záleží od jej materiálu (organický / anorganický) a samotné nastavenie SEM od 

informácií, ktoré chceme sledovať (topografická analýza, analýza mikroštruktúry, 

mikrochemická analýza). Hlbšie porozumenie metódy poskytuje prehľadná a 

dostupná publikácia o jej princípoch, využití i limitov, ako i prípravy vzoriek 

Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis (Goldstein et al. 1992). 

Celý SEM rozbor a jeho špecifikácie pozri kap. 4.1., fr. č. 2 a 6. 

 

1.2.3. Využitie prírodných vied v textilnej archeológii – Röntgenová 

fluorescenčná analýza (XRF RFA) 

V archeologických kontextoch sa častokrát vyskytujú i predmety z farebných 

kovov, v takom prípade je vhodné pristúpiť k prvkovej analýze. V hrobke č. II sa 

nachádzali zlaté lamely a vybraná metóda mala za účel zistenie jej kvalitatívneho 

prvkového zloženia (rýdze zlato alebo pozlátenie). Nedeštruktívny spôsob 

poskytuje analýza röntgen-fluorescenčná. Princíp metódy spočíva v excitácii 

atómov materiálu vysoko energetickým RTG žiarením  alebo žiarením gama a 

následným meraním sekundárnej emisie. Každý prvok má špecifickú štruktúru 

energetických hladín elektrónového obalu, ožiarením materiálu dochádza k 

fotoefektu na atómovej vrstve K, keď pri preskoku elektrónov z vyššej vrstvy L 

dochádza k uvoľneniu energie v podobe X-žiarenia. Táto energia je určená 

protónovým číslom atómu prvku. Toto jedinečné zastúpenie vlnových dĺžok je 

následne merané a umožňuje presnú identifikáciu prvkov vo vzorke, a to podľa 

rozsahu jednotlivých vrcholov fluorescenčného žiarenia (sekundárneho; Hložek 

2008, 26; Sedláčková 2016, 3). 

Analytická metóda bola zavedená Richardom Glockerom a Hansom-Wilhelmom 

Schreibrom v roku 1929 (Sedláčková 2016, 4). Jej výhody spočívajú v jej 

dostupnosti a rýchlosti, nedeštruktívnosti a jednoduchosti, keďže nevyžaduje 

žiadnu chemickú predprípravu vzorky. Poskytuje i možnosť analýzy in situ vo 

veľkej presnosti (mg/g; Hložek 2008, 26; Sedláčková 2016, 4). Vhodná je ako pre 
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určenie prvkového zloženia artefaktu, tak pre zistenie jeho pravosti, pôvodu a 

datovanie v archeológii (Hložek 2008, 26; Sedláčková 2016, 27).  

Pre celý RFA rozbor a jeho špecifikácie pozri kap. 4.2. 

 

1.2.4. K možnostiam poznania textilných fragmentov z hrobky II mohyly 

Žuráň 

Vzhľadom k fragmentárnosti a poškodenosti textilných pseudomorfov bola ich 

dokumentácia a rozbor značne limitovaná. Ich detailné výsledky sú obsiahnuté v 

kapitole 4.1. a 6.3.  

Podarilo sa nám identifikovať dva rôzne typy tkáčskych väzieb. Dostava bola určená 

ako výsledný priemer meraní prvej a druhej sústavy nití všetkých zlomkov (fr. č. 1-

5, 7) keďže sme vychádzali z predpokladu, že sú reziduom pôvodnej jednej tkaniny. 

Výnimku tvoril fr. č. 6, kde bola určená odlišná väzba (i materiál) na ktorú sa 

zameral i rozbor. Meraním za pomoci optického mikroskopu bola zistená sila nití 

v 1. i 2. sústave nití. Na niektorých snímkach bola viditeľná torzia nití ktorá bola 

následne použitá i pri experimentálnej rekonštrukcii procesu tkania. Jednotlivé 

údaje pre konkrétne fragmenty sú znova obsiahnuté v kapitole 4.1.  

Veľmi problematickým sa ukázalo byť určenie pôvodnej textilnej suroviny. Keďže 

na vzorkách sú viditeľné negatívne pseudomorfy pôvodnej textílie, ako vhodnou 

metódou bola zvolená topografická analýza za pomoci skenovacej elektrónovej 

mikroskopie (SEM) z dvoch najlepšie zachovaných fragmentov (kap. 4.1.). 

Najväčší a najlepšie zachovaný fragment inv. č. 812/3-63/54 (pracovne fr. č. 7) 

nebol pre túto analýzu zvolený kvôli priestorovým limitáciám SEM analýzy 

(Goldstein et al. 1992, 548-549). Ideálnym stavom je samozrejme pozorovanie 

pôvodného vlákna, a to najmä jeho mikrofibrilárnej orientácie pre určenie suroviny  

(Suomela – Vajanto – Räisänen 2017, 2), ale i pozorovanie povrchových štruktúr 

umožňuje rozlíšenie medzi rastlinným a živočíšnym vláknom či hodvábom. Na 

zlomkoch boli identifikované dva odlišné druhy textilných vlákien, z ktorých s 

istotou určený bol len jeden, druhý môžeme kvôli poškodenosti a recentnej 
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kontaminácii len s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať (kap. 4.1., rozbor fr. 

č. 2 a č. 6).  

Absolútne nemožným bolo určenie pôvodnej farebnosti tkaniny. To je možné len v 

prípade, ak je dochované pôvodné vlákno. Fragmenty z lokality Žuráň pre tieto 

účely neboli vzorkované, keďže už nie sú pôvodným materiálom, alebo iba jeho 

pseudomorfou. 

Pre samotný postup výroby pozri kap. 6.3. 

Kvalitatívnu prvkovú analýzu kovov vykonával Ing. J. Josef v roku 2010 na 

detašovanom pracovisku Prírodovedeckého oddelenia Národného múzea v Horních 

Počernicích v rámci projektu GAUK 3071/2008 “Oděv textilní produkce v českých 

zemích v době římské a v době stěhování národů” a jej zadávateľkou bola Mgr. K. 

Urbanová. Merania boli uskutočnené na najväčšom zväzku zlatých nití a výsledky 

analýzy boli po prvýkrát prezentované a interpretované v rámci tejto práce (kap. 

4.2.).  

Metrické údaje menších zlomkov lamiel boli dokumentované v roku 2017 (ibidem). 

Keďže zlaté lamely boli pôvodne súčasťou ozdobnej tkanice (kap. 5.2. a 5.3.), 

pokúšali sme sa jeho rekonštruovať pôvodný vzor (kap. 4.2.). Vzhľadom na 

sekundárne poškodenie a sprehýbanie lamiel to však nebolo možné (Obr. 38, 42, 

43). 

 

1.3. pramene a zdroje 

Hlavnou pramennou základňou pri písaní tejto práce boli archeologické nálezy, 

dnes uložené pod inv. č. 812/3-78/54, 812/3-48/54 a 812/3-91/54 v Moravskom 

zemskom múzeu v Brne, ktorého kurátorkou protohistorických zbierok je PhDr. J. 

Čižmářová, nálezová správa z výskumu J. Poulíka (č. j. 547/98) spolu s posudkom 

o väzbe tkaniny z hrobky II (Jakubec 1953, č.j. 370/53, príloha č. 5) dnes uloženej 

v archíve Archeologického ústavu AV ČR. 

Pri spracovaní textilného nálezového fondu z ČR zo sledovaného obdobia a poznaní 

pramennej základne boli cennými materiálmi nepublikované správy PhDr. H. 

Březinové (2007) a Mgr. K. Urbanové (2017) pojednávajúce o textilných nálezoch 
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zo zličínskeho pohrebiska. Nemenej cennými boli analýzy a materiály 

zhromaždené v rámci projektu GAUK 3071/2008 “Oděv textilní produkce v 

českých zemích v době římské a v době stěhování národů” v rámci ktorých bola 

prevedená prvková analýza kovov na zlatých lamelách Ing. J. Jozefom (2010). 

Riešiteľkou tohto projektu bola Mgr. K. Urbanová (2008-2010). 

K základným písomným prameňom patrí preklad prvej knihy Paula Diaconia 

(Historia Lagobardorum) od M. Královej (2017) v rámci jej diplomovej práce a 

český preklad Gregora z Tours (Historia Francorum, hlavne kniha tretia a piata) od 

J. Kincla (2006), a anglické preklady Prisca (Testimonia) od R. C. Blockley a 

Isidora zo Sevilly (Etymologiae) v preklade od S. A. Barney, W. J. Lewis a J. A. 

Beach (2006). 

Literatúra k problematika sa ukázala byť veľmi obsiahla, no k základným zdrojom 

patril súhrnný výstup z výskumu na mohyle Žuráň z roku 1995 (Poulík). Poznatky 

k metodike výskumu boli získané na základe publikácie C. Gillis a M.-L. B. Nosch 

(2007) a článku M. Bravermanovej, H. Březinovej a K. Urbanovej (2011). Detailné 

princípy fungovania SEM poskytla publikácia kolektívu autorov z roku 1992 

(Goldstein et al.). K rozpoznaniu textilnej suroviny slúžili práce R. Kozowski 

(2012) a D. Catling a J. Gravson (1982). Kľúčovým pre rozpoznanie väzby, 

analógie a interpretácie bola najnovšia štúdia K. Grömer a A. Rast-Eicher (2019), 

spolu s prácou D. Priest-Dorman (2000). Z posledného článku a z práce H. 

Březinovej a K. Urbanovej (2010) z podstatnej časti vychádzala i praktická časť 

experimentu. 

 

Pramene: 

- Gregor z Tours: Kincl, J. 2006: O boji králů a údělu spravedlivých. Řehoř z 

Tours: Historiarum libri decem (Historia Francorum). Praha. 

- Isidor zo Sevilly: Barney, S. A. - Lewis, W. J. - Beach, J. A. 2006: The 

Etymologies of Isidore of Seville. Isidor: Etymologiae, De palliis feminarum. 

Cambridge. 
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- Paulus Diaconius: Králová, M. 2017: Rané dějiny Langobardů v prvních dvou 

knihách Paula Diacona: úvodní studie, překlad a komentář. Magisterská 

diplomová práca, Univerzita Karlova, Praha, ID 167219. 

- Priscus z Pania: Blockley, R. C. 1983: The fragmentary classicising historians 

of the later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. 2. 

Text, translation and historiographical Notes. Arca: Classical and Medieval 

Texts, Papers and Monographs 10. Francis Cairns. 

 

Nálezové správy: 

Poulík, J. 1953: Podolí o. Brno-venkov. Archiv Archeologického ústavu AV ČR, 

Brno, v. v. i, č. j. 547/98, inv. č. 812/3-3/5-812/3-107/54.  

Jakubec, ? 1953: Podolí o. Brno-venkov. Příloha 5. Posudek o vazbě tkaniny z 

hrobky č. II. [Nepublikovaná správa]. Archiv Archeologického ústavu AV ČR, 

Brno, v. v. i, č.j. 370/53. In: J. Poulík, Podolí o. Brno-venkov. Nálezová zpráva 

uložená v Archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i, č. j. 547/98, inv. 

č. 812/3-3/5-812/3-107/54. 

 

Nepublikované správy: 

Březinová, H. 2007: Analýza textilních fragmentů dochovaných na železných 

předmětech z archeologického výzkumu ve Zličínském dvoře v Praze 5. 

[Nepublikovaná správa]. Archív Labrys, o. p. s. 

Urbanová, K. 2008-2010: Projekt GAUK 3071/2008: „Oděv textilní produkce v 

českých zemích v době římské a v době stěhování národů. [Nepublikovaná správa]. 

Jozef, J. 2010: Kvalitativní prvková analýza kovů. 8/Lamely. In: Urbanová, K. 

2008-2010: Projekt GAUK 3071/2008: „Oděv textilní produkce v českých zemích 

v době římské a v době stěhování národů. [Nepublikovaná správa]. 

Urbanová, K. 2017: Praha-Zličín. Textilně technologický rozbor fragmentů textilu 

na předmětech inv. č. A550232 (č. n. 514), A550233 (č. n. 515), A550109 (č. n. 

525). Předběžná zpráva. [Nepublikovaná správa]. Archív Labrys, o. p. s. 
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2. Žuráň 

 

2.1. Prírodné podmienky na lokalite 

2.1.1. Geomorfologický a geologický popis  

Lokalita Žuráň (Obr. 3-4) sa v rámci geomorfologického členenia Českej republiky 

nachádza v provincii Západné Karpaty v mierne zvlnených pahorkatinách sústavy 

Vnútrokarpatských zníženín, podsústave Západnej Vnútrokarpatskej zníženiny v 

celku Dyjsko-svrateckého úvalu, podcelku Pracká pahorkatina (Bína – Demek 2012 

257-258) až konečne v okrsku Šlapanická pahorkatina  (Bína – Demek 2012, 263; 

Demek – Mackovčin 2006, 440-441). 

 

Pracká pahorkatina tvorí najsevernejšiu časť Dyjsko-svrateckého úvalu. Jej výrazné 

akumulácie riečnych nánosov Svratky a dolnej Svitavy vyrovnávajú neotektonické 

poklesy v pleistocéne. Tieto ležia na paleogénnom a neogénnom podloží tvorenom 

flyšovými horninami a vápenatými ílmi, na nich kvartérne piesky, štrky a spraše. 

Významne rozšírené sú i kryopedimenty (Bína – Demek 2012, 263). Široké riečne 

terasy a pahorkatiny sú dnes využívané prevažne ako polia (Demek – Mackovčin 

2006, 359). 

V tvaroch povrchu sú zrejmé i štruktúry Českého masívu nachádzajúce sa tu v 

rôznych úrovniach prekryté jazernými mladotreťohornými usadeninami. Staršie 

horniny – hlbinné vyvreliny brnenského plutonu, spolu s spodnokarbonskými i 

jurskými vrstvami – tak občas uprostred mladších usadenín Šlapanickej 

pahorkatiny miestami vystupujú a tvoria na povrchu ostrovčeky, tzv. mendipy 

(napr. PP Bílá hora, NPP Stránská skála; Bína – Demek 2012, 263; Demek – 

Mackovčin 2006, 10). Tieto usadeniny a výstupy riečnej terasy rieky Svitavy sú ale 

inde pokryté sprašou o celkovej rozlohe 129, 55 km2. Najvyšším bodom okrsku sú 

Čtvrtě, ktoré sú od lokality Žúřan vzdialené vzdušnou čiarou približne 6 km (331,3 

m; Demek – Mackovčin 2006, 10, 440).  
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Samotný pahorok Žuráň (286,5 m) leží asi 3,5 km východným smerom od mestskej 

časti Brno-Slatina v katastri obce Podolí v okrese Brno-venkov, a to na ľavom brehu 

rieky Říčky a po pravej strane rýchlostnej cesty I. triedy v smere na Vyškov (Demek 

– Mackovčin 2006, 531; Vágner – Zeman 2016, 385). Geologická mapa poskytuje 

informácie o prítomnosti turbiditných spevnených sedimentov kvartérneho veku s 

prítomnosťou kulmských zlepencov (Česká geologická služba 2014). 

Nálezisko leží priamo na samotnom návrší. V literatúre je vrch Žuráň uvádzaný ako 

mendip, avšak vieme, že bol v dobe sťahovania národov dodatočne umelo navýšený 

a výstavbou mohyly upravený (Vágner – Zeman 2016, 385-386). 

 

Obr. 3 Lokalita Žuráň, k. ú. Podolí, o. Brno-venkov. Mapa A. Danielisová - V. Jakabová 

 

2.1.2. Pôdy 

Pôdy sú tu prevažne hlinité s výrazným zastúpením prachu. Dominujúcim pôdnym 

typom sú ťažké a menej produktívne pelosoly, ktorých profil tvorí humusový 
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horizont do 30 cm. Pod ním sa nachádza farebne podobný, ale štruktúrou odlišný 

horizont vnútropôdneho zvetrávania, ktorý plynulo prechádza do materského 

substrátu hornín mladšieho kenozoika (piesky, íly, vápnité íly; Tomášek 2007, 52-

53).  

 

2.1.3. Klíma a vegetácia 

Z hľadiska klímy leží lokalita v teplom pásme T2 podľa Quittovej klasifikácie 

(Neuhäuslová 2001, 21; Tolasz et al. 2007, 233). Typická je priemerná ročná teplota 

okolo 9°C a ročný úhrn zrážok dosahujúcich 560 mm s menej teplým a menej 

suchým letom, teplou až mierne teplou jarou a jeseňou a pomerne krátkou, mierne 

teplou, suchou až veľmi suchou zimou (Neuhäuslová 2001, 21; Tolasz et al. 2007, 

233, 167, 26, 69). 

Relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje hodnôt v rozmedzí až 75 – 80 %. Rýchlosť 

vetra ročne nepresiahne 3 – 4 m/s. Štandardizovaný zrážkový index vykazuje podiel 

suchých mesiacov v rozmedzí 50 – 60 % s priemernou dĺžkou trvania sucha i viac 

než štyri mesiace (Tolasz et al. 2007, 101, 104, 139, 175). 

Šlapanickú pahorkatinu tvoria hlavne polia, občasne lesíky s prevahou dubu a 

agátu, z krovín prevažuje drieň (Demek – Mackovčin 2006, 440). Užšia oblasť 

lokality Žuráň je i napriek ťažkým pôdam poľnohospodársky využívaná k 

pestovaniu pšenice, cukrovej repy a krmovín. Na týchto pôdach sa darí 

vysokoprodukčným listnatým lesom, výrazné zastúpenie tu majú dubohrabové háje 

(Neuhäuslová 2001, 87; Tomášek 2007, 53). 

 

2.1.4. Vodopis a hydrológia 

Lokalita spadá do povodia rieky Říčka, ktorá pramení 1,5 km SZ od Račic vo výške 

470 m n. m. Ústí sprava do Litavy u Měnína v 185 m n. m. Je to vodohospodársky 

významný tok so pstruhovou vodou na hornom toku po nádrže “u Muchovy boudy.” 

Dnes sa tok využíva k splavovaniu, jeho celková plocha povodia je 144,9 km2 s 

dĺžkou toku 36,5 km. Priemerný prietok činí 0,28 m3 za s1 u ústia. V podzemí sa 
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stretáva s Hostěnickým potokom, ktorý preteká sprístupnenou Ochozskou jaskyňou 

(Vlček 1984, 238). 

 

 

Obr. 4 Žuráň, k. ú. Podolí, o. Brno-venkov. Lokalizácia miesta výskumu na Katastrálnej 

mape ČR v merítku 1: 8 000. Zdroj mapového podkladu: ČÚZK: 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

2.2. Nálezy z doby sťahovania národov zo záujmového územia v okolí 

mohyly Žuráň 

V dobe sťahovaní národov nebola mohyla Žuráň ojedinelým objektom v okolí. I 

napriek neuspokojivom doložení sídlisk a ich zdanlivej neprítomnosti, ktorú 

bádatelia vysvetľujú ako dôsledok prekrytia mladšími horizontmi (Mildenberger 

1959, 82) a nevýrazným sídelným inventárom (Schmidt 1961, 32; Čižmář 1997, 

637-638), či vyše 80% vykradnutých  pohrebísk v stredodunajskej oblasti (Čižmář 

2008, 344), sa nachádzali v okolí mohyly doklady života – sídelné objekty i 

pohrebiská – patriace do zhodného langobardského okruhu vymedzeného na 

Morave stupňom E (500/510 - cca 568; Droberjar 2008, 170). 
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V minulosti prebehlo viacero zberov archeologického materiálu v okolí mohyly i 

geofyzikálnych meraní na poliach východne od pahorku, a to za účelom zistenia 

sídliska súvisejúceho s mohylou, avšak všetky s neúspešným výsledkom (Unger 

2006; Hašek – Tomešek – Unger 2008; Vágner – Zeman 2016; Unger – Velek 

2017). Po štúdiu dostupnej literatúry sme sa pre účely tejto práce podrobnejšie 

zamerali len na mikroregión v okolí mohyly, ktorý sme vyčlenili do vzdialenosti 5 

km, keďže i na takto malom území sú doložené doklady sídelného objektu (Podolí, 

o. Brno-venkov) i rozsiahleho pohrebiska (Holubice, o. Vyškov). Aj keď nie je 

možné spájať tieto lokality s aktivitami na mohyle Žuráň, podporujú názory o 

dlhšom pôsobení langobardských kmeňov na území Moravy (Čižmář 1997, 638). 

Prehľad lokalít spadajúcich do langobardského kultúrneho okruhu je vyznačený na 

mape do vzdialenosti circa 5 a 10 km (Obr. 5). Ďalej je v texte podrobnejšie 

spomenutý ojedinelý nález z Vranovíc, o. Brno-venkov, ktorý je od Žuráňa 

vzdialený približne 25 km, avšak je svojimi analógiami zaujímavý z hľadiska 

prepojenia s hrobkou č. II. Prehľad langobardských pohrebísk na území Moravy 

poskytuje článok Z. Loskotovej (2013, Fig. 1, 322). 
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Obr. 5 Zázemie lokality Žuráň a lokality zhodného kultúrneho okruhu. Modrá – okruh do 

5 km od lokality: 1. Žuráň, 2. Podolí, 3. Holubice; Červená: okruh circa od 5-10 km od 

lokality: 4. Modřice, 5. Brno-Kotlářská ulice, 6. Brno-Merhautova ulice, 7. Holásky, 8. 

Rebešovice, 9. Šaratice, 10. Slavkov. Mapa A. Danielisová – V. Jakabová. 

 

Spoľahlivo datovaný sídelný objekt z doby sťahovania národov na Morave 

pochádza z lokality Podolí u Brna (Čižmář 1997, 639). Pri záchrannom výskume 

Ústavu archeologické památkové péče Brno v roku 1993 bol 100 metrov od 

pravého brehu rieky Říčky odkrytý objekt neskôr interpretovaný ako zahĺbená chata 

(obj. 1/III) s dochovanými kolovými jamkami, ktoré mali pôvodne charakteristické 

usporiadanie po troch pozdĺž kratších strán. Objekt z Podolí tak typologicky spadá 

do pôdorysu typu C1 podľa triedenia P. Donata alebo C2 podľa A. Leubeho 

(Čižmář 1997, 634). 
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V šedom popolovitom zásype objektu o rozmeroch 555 x 420 cm a hl. 35 cm boli 

odkryté fragmenty keramických nádob, hlinený praslen, zlomky mazanice, 

parohový jednostranný hrebeň, kostený hrot a zvieracie kosti (ibidem). Trojdielny 

parohový hrebeň so rytou výzdobou na rukoväti s uprostred vyrezaným úchytom 

pre lepšiu manipuláciu má jedinú analógiu na Morave na pohrebisku v Holubicích 

v ženskom hrobe č. 30, ktoré je rámcovo datované do 1. polovice 6. st. n. l. (ďalej 

v tejto práci; Čižmář 1997, 635). K chronologickému zaradeniu objektu prispela i 

keramika, o celkovom počte 65 zlomkov, a to najmä fragmenty vysokých 

polguľovitých mís so zatiahnutým okrajom. Tento chronologicky citlivejší materiál 

naznačuje i kultúrnu príslušnosť k langobardskému etniku (Čižmář 1997, 636).  

 

Jedným z najväčších a detailne publikovaných pohrebísk patrí pohrebisko v 

Holubicích o. Vyškov, odkryté pri stavbe rýchlostnej cesty Brno - Holubice v roku 

1979 - 1989. Polykultúrna lokalita so sídelnými nálezmi kultúry zvoncovitých 

pohárov a únětickej kultúry sa nachádza v nadmorskej výške 210 - 280 m. n .m. 

Archeologickým výskumom pod vedením M. Čižmáře, K. Geislerovej a I. 

Rakovským bolo odkrytých celkovo 105 hrobov z doby sťahovania národov 

(Čižmář 2011, 129) patriacich do severovýchodného okruhu langobardského 

osídlenia Moravy (Čižmář 2011, 151-152). 

Počiatok tohto pohrebiska je J. Tejralom kladený medzi r. 470/480 - 510/520 (na 

základe pracky z hr. 43; Tejral 2008, 275, Abb. 16:1), väčšina uložených hrobov 

spadá ale do fázy 4 medzi roky 510/520 - 540/550 (Tejral 2005, Abb. 11, 12, 13; 

Čižmář 2011, 150) zhodne ako hrobka č. II z mohyly Žuráň. 

V celkovo 105 odkrytých hrobov sa nachádzalo 117 jedincov (Čižmář 2011, 136), 

104 hrobov bolo kostrových a 1 žiarový. Jedinou analógiou k žiarovým hrobom z 

langobardského prostredia v Českej republike je hrob 68 z Lužice. Urnový hrob 55 

nemusel byť na lokalite jediným, keďže sám autor nevylučuje ich prehliadnutie v 

teréne (Čižmář 2011, 130). Veľmi poškodené kostrové ostatky boli uložené v 

hrobových jamách typického obdĺžnikového pôdorysu okolo 215 x 90 cm. Zosnulí 

boli uložený ako v dvojhroboch (h45) tak i v extrémne hlboké hroby (najhlbší h90, 

4m; Čižmář 2011, Abb. 2, 133-134). Na pohrebisku bolo doložených iba pár 
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drobných pozostatkov obložení, pravdepodobne drevených sarkofágov (Čižmář 

2011, 130). Ojedinelým bolo prekrytie dvoch detských kostier v dvojhrobe 45 losím 

parožím, ktorý má analógiu na pohrebisku Schretzheim v hrobe 590 (Koch 1997, 

Taf. 223:4) a podobné nálezy sú známe i z iných merovejských pohrebísk (Koch 

1997, 94; Čižmář 2011, 132). Takmer všetky hroby boli vykradnuté (Čižmář 2011, 

134) a hrobová výbava sa dochovala okrem hrobu 95 (Čižmář 2011, 140) veľmi 

zlomkovito. V 4 prípadoch boli doložené meče a to výlučne v hroboch starších 

mužov okolo 40 - 50 roku úmrtia. Výnimočne sa našli pozostatky drevenej pochvy 

či zlomky zbraní u mužov vo veku 50 - 60 rokov, výbavu mladších mužov vo veku 

30 - 40 rokov tvorila puklica štítu (Čižmář 2011, 137). Ďalšiu výbavu mužských 

hrobov tvorili saxi (7 ks), oštepy (2 ks), hroty šípok s tuľajkami (5 ks), kresadlá 

(langobardské), brúsky a v dvoch hroboch i bronzové kovania drevených nádob 

(Čižmář 2011, 140-142). Ženské hroby obsahovali rôzne spony a kovové aplikácie 

pre uchytenie odevu, sklenené a jantárové perly, amulety, závesky, prasleny a 

kovania vreckárov a taštičiek. V hrobe 23 boli nájdené i 2 ks železných náramkov 

(viac ku kroju v kap. XY tejto práce; Čižmář 2011, 142-145). V spoločnej mužskej 

a ženskej výbave sa nachádzali rôzne pracky, nože, hrebene, pinzety a nožnice, 

ihlice, váhy, súčasti konského postroja i sklenené nádoby a keramika so zvyškami 

pohrebnej hostiny (Čižmář 2011, 145-150). 

 

Zaujímavý nález esovitej vtáčej spony ktorý v našom prostredí nemá analógie 

(Matoušková 2018, 218) bol učinený pomocou detektoru kovu z roku 2004 na k. ú. 

Obce Vranovice nad Svratkou, okr. Brno-venkov. Jedná sa o predmet s bližšie 

nešpecifikovaným kontextom momentálne sa nachádzajúcim v súkromnej zbierke 

(Matoušková 2018, 217). 

Strieborná pozlátená esovitá vtáčia spona (Matoušková 2018, Obr. 8, 219) o 

rozmeroch 3,5 x 2,4 cm bola zhotovená technikou niello a vruborezom. Pár analógií 

nachádzame na Bavorskom pohrebisku Aschheim-Bajuwarenring (hrob 268; 

Gutsmiedl-Schühmann 2010, 267; Taf. 82, B3; Matoušková 2018, 217) datovaného 

do poslednej tretiny 6. storočia. Na pohrebisku Aschheim-Bajuwarenring (hrob 

11w; Gutsmiedl-Schühmann 2010, Tab. 158, 159A, 351) sa našla i typovo zhodná 

tkanina ku tkanine v hrobke č. II zo Žuráňa (kap. 5.1.1. a 5.3.). Ďalšiu analógiu 
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nachádzame na alamanskom a merovejskom pohrebisku rámcovo datovaného pred 

polovicu 5. storočia do prelomu 7./8. storočia na lokalite Pfullingen v Bádensku-

Würtenbersku (Quast 2006, 56; Taf. 68:79, 283; Matoušková 2018, 217). Dve 

analógie pochádzajú i z lokality Altenerding v Bavorsku (ökres Erding; Losert - 

Pleterski 2003, 174 Abb. 24, 4-5, Taf. 137), ktorého región bol v druhej a tretej 

štvrtine 6. storočia osídlený bajuvarskými a alamanskými kmeňmi (Losert - 

Pleterski 2003, 166; Matoušková 2015, 217). Všetky z uvedených analógií rámcovo 

odpovedajú nálezu z Vranovíc, avšak nie sú jeho presnými kópiami (Matoušková 

2015, 217-218). 

   

 

2.3. Archeologické bádanie do roku 1948 - Výskum Petra rytiera 

Chlumetzkého 

Po bitke u Slavkova ktorá sa odohrala v roku 1805 sa o takmer 50 rokov neskôr 

vrch Žuráň  opäť dostal do objektu záujmu. Pozostatky hrobky, dnes označovanej 

ako hrobka č. I, objavil a čiastočne prekopal pri rozširovaní polí majiteľ pozemku 

Wenzel Pestic na jeseň roku 1850. K nálezom bol privolaný miestny historik Peter 

rytier von Chlumetzký, a postupne behom rokov 1850-1853 prebehol jeden z vôbec 

prvých archeologických výskumov na Morave (Chlumetzky 1853; Poulík 1995, 27, 

30). V priebehu týchto vykopávok bola objavená hrobka (označovaná ako hrobka 

I), ktorá bola v priebehu 1. polovice 20. storočia bádateľmi rôzne interpretovaná 

(Schránil 1928; Niederle 1931; Skutil 1935; Böhm 1941; Eisner 1949).  

 

 

2.4.Vykopávky v rokoch 1948-1950 a ich výsledky 

Archeologický ústav vedený Jaroslavom Böhmom v roku 1948 zahájil jeden z 

najväčších výskumov vo vtedajšom Československu za využitia moderných metód 

(fotogrametria, letecké snímkovanie, prírodovedné analýzy aj.), ktorý viedol 

akademik Jozef Poulík. I napriek veľmi komplikovaným archeologickým situáciám 
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bol výskum dokončený už o dva roky neskôr v roku 1950 (NZ č.j. 548/98; dnes 

uložená v archíve AÚPP v Brne). Súhrnná správa bola publikovaná vedúcim 

výskumu až v roku 1995 (Poulík) a to tri roky pred autorovým úmrtím (Sklenář - 

Bláhová-Sklenářová 2005, 457-458). Do dnešných dní stále čaká na súhrnné 

spracovanie a hlbšie zasadenie do kontextu. 

 

2.4.1. Nálezová situácia 

Dominantou odkrytou výskumom boli kamenné základy kruhovej stavby o 

priemere cca 65 m. Podľa pôvodnej interpretácie J. Poulíka bola stavba rozdelená 

do šiestich segmentov (Poulík 1995, Abb. 14, 39), avšak novšie výskumy 

naznačujú, že šlo viac o nepravidelné spevnenie jednotlivých úrovní stavby mohyly 

(Unger – Velek 2017, 380). Kamenné múry boli vytvorené striedaním vrstiev ílovo-

hlinitého materiálu o hrúbke 40-50 cm s vrstvami na plocho kladeného vápenca  

(Poulík 1995, Abb. 14, 39), ktorých výška pôvodne dosahovala prinajmenšom 2,5 

m (Unger – Velek 2017, 380). Rozbory ukázali, že zemina bola ťažená z približne 

1 km vzdialeného miesta blízko toku miestneho potoka. Kamenná konštrukcia bola 

zbudovaná za použitia  litavského a devónskeho vápenca zo 4 km vzdialených 

lokalít. Miestne zdroje boli pre stavbu využívané len vo veľmi malom množstve vo 

vnútorných konštrukciách (Unger – Velek 2017, 378). 

Táto kamenná stavba označovaná ako mauzóleum (Poulík 1995, 85, Abb. 68, 89) 

je stratigraficky najmladším objektom spadajúcim podľa J. Poulíka okolo roku 500 

(Poulík 1995, 86). Stavbu autor interpretoval ako napodobnenie mauzóleií 

rímskych cisárov Augusta a Hadriana o pôvodnej výške 14 m (Poulík 1995, 86). 

Podľa iných bádateľov, s prihliadnutím na statickú nestálosť, sa muselo jednať o 

mohylu o výške 8-10 m, ktorej krajinnú dominantnosť zdôrazňovala obvodová 

stena z bieleho vápenca (Unger 2006, 115-118; Unger – Velek 2017, 378, 380).  

Okrem mauzólea sa na lokalite nachádzali i staršie objekty (Poulík 1995, Abb. 22, 

46). V severnej časti bola na podloží zbudovaná mohyla č. 1, v ktorej bol nájdený 

kostrový hrob kultúry so šnúrovou keramikou (Poulík 1995, 46-47). Južne od tejto 

mohyly sa nachádzal násyp mohyly č. 2 s prehádzanými ľudskými ostatkami a bez 
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milodarov. V násype mohyly č. 2 boli dodatočne uložené tri kostrové hroby 

podolskej kultúry (Poulík 1995, 47-49 ). Do neskorej doby bronzovej patrila i 

mohyla č. 3 s jedným nebožtíkom (Poulík 1995, 49-53).  

Medzi násypom mohyly č. 1 a 2 bola objavená hrobka č. II (Obr. 6) a juhovýchodne 

od nej hrobka č. I (ibidem) identická s tou, ktorú popísal a vyňal v roku 1853 rytier 

Chlumetzký (1853). Podľa J. Poulíka (1995, 55) samotné budovanie hrobiek I a II 

rešpektovalo staršie mohylové násypy (M1-3).  

Vo východnej časti kruhovej stavby sa nachádzala komorová hrobka č. I o 

rozmeroch 460x450x450x430 v orientácii Z-V (Poulík 1995, Abb. 31, 53) v hĺbke 

420 cm od povrchu (Poulík 1995, 54). Väčšina pozostatkov hrobovej výbavy bola 

vyzdvihnutá rytierom Chlumetzkým (1853), výskum J. Poulíka odkryl ďalšie 

zvyšky výbavy - konské kosti, železnú štandardu i pozostatky driev. Vzhľadom na 

chýbajúcu dokumentáciu nie je jasné, koľko jedincov bolo v hrobe datovaného do 

druhej polovice 5. storočia (Poulík 1995, 27, 31, 55) či až konca storočia 6. (Tejral 

2017, 123), uložených.  

 

 

Obr. 6 Komorová hrobka č. II (chambre II) a komorová hrobka č. I (chambre I) z mohyly 

Žuráň; podľa Tejral 2017, Fig. 17, 124 



 

 

30 

 

3. Komorová hrobka č. II 

 

3.1. Popis nálezovej situácie  

S-Z od hrobu č. I sa nachádzala obdĺžniková komorová hrobka o pôdoryse 490 x 

540 x 640 x 670 v orientácii Z-V v hĺbke 610 cm, z ktorých 500 cm sa nachádzalo 

v pôvodnom podloží. Steny hrobky neboli rovnobežné ale smerom ku dnu sa 

zužovali na 390 x 550 x 400 x 540 cm. V rámci tohto stupňa v hĺbke 440 sa 

nachádzala vlastná hrobová jama o rozmeroch 290 x 260 x 410 x 430 cm, ktorej 

steny sa tiež zužovali. Vlastné dno bolo o rozmeroch 140 x 310 x 200 x 310 cm. 

Vzhľadom kolových jamiek a žľabov (4) je predpokladaná teda určitá úprava 

hrobovej jamy v podobe výdrevy komory a vybudovaného stropu (Poulík 1995, 55, 

Abb. 33, 56).  

 

Podľa predbežného antropologického posúdenia sa v hrobke č. II nachádzali 

ostatky približne 40 ročnej ženy (Poulík 1953; NZ č.j. 548/98, 34-35). Následné 

laboratórne rozbory krátko po výskume identifikovali ostatky troch osôb, konkrétne 

5-8 ročného dieťaťa, jedinca okolo 20 veku života a niekoľko zlomkov kostí 

dospelého jedinca (Poulík 1953; NZ č.j. 548/98, 35). V súhrnnej publikácii z roku 

1995 však bližšie informácie o iných ostatkoch okrem tých patriacej žene v 

strednom veku, ako i o autorovi antropologického výskumu, nedozvedáme. 

Pozostatky ženy z hrobky č. II boli znovu objavené pri revízii v roku 2006 v 

depozitári Antropologického ústavu Prírodovedeckej fakulty Masarykovej 

univerzity v Brne. Ostatky z ďalších hrobov odkrytých pri výskume však nájdené 

neboli. S ostatkami sa nakladalo vľúdne, boli zakonzervované akrylátom, niektoré 

defekty doplnené sadrou a lebka rekonštruovaná (Drozdová – Unger – Smrčka – 

Němečková – Krupa 2011, 66).  

Nové antropologické rozbory (Drozdová – Unger – Smrčka – Němečková – Krupa 

2009 a 2011) poukazujú na ženu drobnej, cirka 158 cm vysokej gracilnej kostry so 

zjavnými popôrodnými zmenami. Stopy po svalových úponoch na kostre dokladajú 

veľmi dobrú fyzickú kondíciu, a rovnako i málo opotrebovaný chrup odkazuje na 
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kvalitne vyberanú stravu. Vek úmrtia je kladený pred 40 vek života (Drozdová – 

Unger – Smrčka – Němečková – Krupa 2011, 66, 68-69).  

 

Na ostatkoch, ktoré boli fragmentárne, ale veľmi dobre zachované, sa nachádzalo 

niekoľko pre- i postmortálnych defektov. Zatiaľ čo postmortálne poruchy môžeme 

bezpečne spájať s druhotným otvorením hrobovej komory (fraktúra lopaty bedrovej 

kosti; Drozdová – Unger – Smrčka – Němečková – Krupa 2011, 71, Obr. 7. 72), či 

s vývojovými defektmi zlúčiteľnými so životom (luxácia bedrového kĺbu; 

Drozdová – Unger – Smrčka – Němečková – Krupa 2011, 73) premortálne úrazy u 

jedinca v hrobke č. II úzko súviseli obdobím krátko pred smrťou.  

 

Kostný defekt štvorcového tvaru o stranách 1,5 cm sa nachádza v jamke bedrového 

kĺbu (acetabula) ľavej panvovej kosti (Obr. 7; Drozdová – Unger – Smrčka – 

Němečková – Krupa 2011, 71, obr. 8. 72). Na základe tvaru poranenia je zrejmé, že 

predmet vnikol do tela frontálne smerom zdola nahor, tzn. že ak sa jednalo o násilný 

čin, musel stáť útočník k svojej obeti čelom. Nasledujúce makroskopické, CT a 

histologické vyšetrenia ukazujú na zápal v mieste poranenia i na započatie hojivých 

procesov, ktorým žena z hrobky č. II podľahla niekedy medzi 4. - 10. dňom po 

zranení (Drozdová – Unger – Smrčka – Němečková – Krupa 2011, 73). 

Určením pôvodu smrteľnej rany sa zaoberal Jaroslav Tejral (2017), podľa ktorého 

šlo o násilný čin a opísaná stopa poranenia odpovedá hrotu kopije typu Ango. Ten 

je bežným typom merovejských oštepov s dlhým tenkým tŕňom, ktorý má na 

Morave  analógiu napríklad na langobardskom pohrebisku v Lužici (o. Hodonín; 

Obr. JK; Tejral 2017, Obr. 21. 128) a v Čechách na pohrebisku Záluží u Čelákovic 

v hrobe č. XXIV (inv. č. 43699; Zbierka Národního muzea 2019). Tento typ sa v 

langobardských hroboch stredodunajskej oblasti objavuje k 1. polovici 6. storočia 

(Tejral 2017, 129). 
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Obr. 7 Defekt na ľavej panvovej kosti, z ľava pohľad z acetabula, z prava pohľad z 

vnútornej strany panvy, Unger et all 2011, Obr. 7, 168 

 

Vo výplni hrobovej jamy sa našlo množstvo nálezov v sekundárnej polohe. Je teda 

zrejmé, že hrobka č. II bola vykradnutá.  Na jej severnej strane bol lokalizovaný i 

ďalší kostrový hrob bez nálezov, ktorý narušila práve výstavba komorovej hrobky 

(Poulík 1995, 55-56), môže však vysvetľovať intrúziu datačne starších predmetov 

(napr. laténske spony pozri 3.2. Súpis nálezov) v hrobke č. II. 

 

 

3.2. Súpis nálezov  

Vzhľadom na vykradnutie hrobky i vlastného hrobu došlo k premiešaniu hrobovej 

výbavy a žiadne predmety sa nenachádzali vo svojej pôvodnej polohe. K nálezom 

patrili predmety zo slonoviny (doštičky či časti pyxidy a bližšie neurčených 

predmetov), kostené doštičky, strieborné nítky s lícovou širokou a plochou 

hlavicou, železné kovanie pyxidy, zlomky strieborného plechu a drobných kovaní 

(dvojitý výklad In: Poulík 1953, obr. 25, strieborné; Tab. LI medené), zlaté 

nákončie z elipsovitého plechu zo zosílenými okrajmi a dvoma pozdĺžnymi 

rebrami, zlaté nitky (812/3-48/54; NZ č.j. 548/98 Tab. LI, 8), časť železnej dostičky 
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s otlačkami textilu (812/3-63/54; NZ č.j. 548/98 Tab. L, 23), oválne železné pracky 

či ich časti, časti laténskych železných spôn, ostrie železného noža a ďalšie zlomky 

ostria a iných zlomkov železa, železné klince, fragmenty železných spôn, železná 

tyč s fragmentami dreva, železné doštičky, zlomky železnej retiazky, šesť zlomkov 

železných fragmentov s otlačkami textilu (inv. č. 812/3-78/54), zlomky železa so 

zachovaným drevom v hrdzi, fragmenty skla svetlozelenej a tmavomodrej farby, 

korálky zo sklenenej hmoty, časť nádoby robenej v ruke z tmavosivej hmoty so 

zrnami piesku, okraj nádoby robenej v ruke zo sivého piesčitého materiálu, časť 

dna nádoby robenej v ruke z čierneho materiálu premiešaného zrnami piesku, 

keramické fragmenty, časť okraja miskovitej nádoby robenej na kruhu z čierneho 

zrnitého materiálu, štíhla nádoba súdkovitého tvaru s vysokým jemne rozovretým 

okrajom, zlaté nitky (812/3-91/54; NZ č.j. 548/98 Tab. LI), zvyšky organických 

látok a dreva. Niektoré keramické nádoby boli identifikované i ako keramika 

pražského typu (Poulík 1995, 89). 

 

Detailné popisy predmetov spolu s ich inventárnymi číslami a ich priestorové 

umiestnenie sa nachádza v NZ č.j. 548/98 a v publikácií z roku 1995 (Poulík 1995, 

59-62). V tejto práci sú stručne zhrnuté chronologicky zaujímavé predmety z hr. č. 

II. Pre účely tejto práce sme sa však detailne zamerali na nálezy textílií a predmetov 

súvisiacich s textilnou výrobou (Obr. 8) rozobraných v nasledujúcich kapitolách 

(kap. 4.1. a 4.2.). 

 

3.2.1. Výrobky zo skla  

Pohár z modrého skla s gréckym nápisom “Pij, (aby si) žil (dobre)” (Obr. ZZ; Poulík 

1953, Obr. 24; Poulík 1995, 65) prirovnáva J. Werner (1959) k nálezu z Tu (typ Tu, 

Rogaland, Nórsko; Werner 1959, 427). Tá má analógie v Piwoniciach (Poľsko) a 

Koson (Ukrajina; Poulík 1995, 65) a tieto typy sú importmi z juhovýchodu, a to 

konkrétne z prostredia dolného Dunaja, Byzancie, Malej Ázii alebo pobrežia Pontus 

(Poulík 1995, 66). Datovanie týchto typov bolo určené z lokality Koson, a to na 

základe zlatých spôn, do druhej polovice 5. storočia (Werner 1959, 427). Podobné 
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nádoby sa nachádzali i v mohyle Ottarshügel (Uppland, Švédsko), lokalite Stilling 

(Skandeborg, Dánsko) či Snartema (Nórsko) Nález z Upplandu bol datovaný na 

základe solidu Emperor Basiliscus (467-477) a J Werner teda predpokladal, že 

mohyla Žuráň nemohla byť navŕšená skôr ako r. 490 (Werner 1962, 107; Poulík 

1995, 67). Rovnako U. Näsman (1984) datuje podobné typy pohárov k roku 500 a 

radí ich k typu Eketorpsglas 6, ktorých produkcia je kladená do rozpätia konca 4. a 

počiatku 5. storočia a v Škandinávii sa vyskytujú do roku 550 (Näsman 1984, 59-

62, 103-109, map 6; Poulík 1995, 67). Pôvod žuráňskeho pohára hľadal na základe 

analógií a podobností J. Werner u pobrežia Pontes a v strednom Podunajsku 

(Werner 1962, 107; Poulík 1995, 66). 

 

Pohár zo zeleného skla s fasetami (obr. ZZ) typu Nyrup-Dybeck (Loskotová 2013, 

335) má analógiu Dybeck (Schonen, Švédsko) avšak tu šlo o ojedinelý nález bez 

chronologického významu (Rau 1973, 442, Taf. 93: 3-4). Podľa štýlu fasiet ale G. 

Ekholms uvažuje o výskute tohto typu v priebehu 4. storočia (1974; Poulík 1995, 

67). U. Näsman na základe tvaru kladie datáciu do obdobia 400 - 550 s možným 

používaním ešte v 2. polovici 6. storočia (Näsman 1984, 54). Novšie výskumy radia 

tieto typy k typu Snartemo vyskytujúce sa v 5. storočí (Jiřík – Kuchařík – Šmolíková 

– Vávra a kol. 2015, 188) Zaujímavým detailom je doklad reparácie nádoby (Poulík 

1995, 67, Abb. 42, 2-4, 9-10). Je zrejmé, že predmet bol využívaný i mimo svojho 

datačného zaradenia po dlhšiu dobu.  

 

Ďalšie predmety, ktoré datujú hrobku do staršieho obdobia sú korálky zo sklenenej 

hmoty, ktoré boli aktuálne predmetom bádania A. Mastykovej (2017). Korálky sú 

typickou výbavou na lokalitách Pohořelice a Horní Heršpice (Morava, Česká 

republika) či Sládkovičovo (Slovenská republika) datovaných rámcovo do obdobia 

konca 4. až počiatku 5. storočia. Bádateľka tak radí hrobku č. II do hunského 

obdobia, tj. stupňa C3-D1(300/320 - 400/410 n. l.; Mastyková 2017, 327, 332).  
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3.2.2. Kovové aplikácie  

Drobné kovové aplikácie nájdené v hrobke č. II (Obr. KK; Poulík 1953, Obr. 25, 

Tab. LI; Poulík 1995, Abb. 45, 69). pravdepodobne nepatrili ku garnitúre opasku, 

ale slúžili ako súčasť kovania nožíka a pochvy alebo ako kovania na miskovitých 

nádobách, podobne ako na lokalitách Szeged-Nagyszéksós a Apahida (Kiss 1982, 

Abb.3, 163-164; Poulík 1995, 68). A. Kiss na základe nálezu zlatej nádoby zo 

Semleul Silvanei (maď. Szil-Gyssomlyö) v Rumunsku ich datuje do polovice 5. 

storočia (Kiss 1982, 163). 

 

Prítomnosť nádob s aplikáciami z drahých kovov je spájaná s prostredím nobility, 

i rímsky diplomat Priscus pri návšteve hunského kráľovského dvora popisuje 

popíjanie vína z drevenej okovanej nádoby Attilom (Priscus Exc. de Leg. Rom. 3, 

podľa anglického prekladu Blockley 1983, 285). Čechách môžeme ich analógie 

nájsť v hrobe 10 (mužský; dve misky, bronz) a 3 (ženský, jedna miska, bronz) z 

Mochova (Korený – Kočárová – Frána 2008,  609). Nálezov misiek s jedným 

kusom kovania je pomerne veľké množstvo, no jedinou analógiou nezdobenej zlatej 

aplikácie je ženský hrob 17 z lokality Nocera-Umbra (Graenert 2000, Abb. 6:10,  

611). Tieto nálezy časovo určujú hrobku č. II do najskôr 2. polovice 5. a viac 

pravdepodobne 1. pol. 6. storočia. Poďla J. Poulíka ostatné nálezy drobných 

kovových predmetov odkazujú na jej zaradenie do 2. polovice 5. storočia (Poulík 

1995, 69).  

 

K iným nálezom kovových predmetov patrí šesť zlomkov železných fragmentov s 

otlačkami textilu a nálezy zlatých lamiel, ktoré budú ďalej predmetom detailného 

rozboru a interpretácie v kap. 4. a 5. 

 

3.2.3. Výrobky zo slonoviny 

Najvýraznejším predmetom z hrobky č. II sú nálezy zlomkov slonovinovej 

schránky s figurálnou výzdobou, ktorá predstavuje najstarší doklad kresťanstva na 
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Morave (Obr. KK; Poulík 1995; Abb. 49, 71; Abb. 50, 72; Abb. A, 97; Abb. B. 98). 

Z celkového počtu 80 kusov slonovinových fragmentov bolo pár z nich 

identifikovaných ako pozostatky pyxidy (Poulík 1953, 20-34; Pardyová 2012, 103). 

Guľaté alebo oválne pyxidy zo slonoviny s reliéfnou výzdobou po obvode a niekedy 

i na veku predstavujú luxusné dekoratívne predmety používané v antike ako 

schránky na šperky či drobné toaletné predmety (Pardyová 2012, 102) Klasické 

mytologické či profánne motívy boli v obľube najmä v 5. storočí, v 6. storočí máme 

doložených viac dokladov s kresťanskou tematikou. V prostredí strednej Európy 

patria medzi najcennejšie predmety vo vlastníctve vtedajších spoločenských elít. Z 

nášho prostredia sú známe len dva nálezy, a tou je chronologicky staršia pyxida z 

Kľačan (prelom 5. a 6. storočia; Čierne Kľačany u Nitry; Pardyová 2012, 103) a 

práve pyxida z hrobky č. II zo Žuráňa, ktorej výroba je mnohými bádateľmi kladená 

do 1. polovice 6. storočia (Poulík 1995, 74-75; Maříková-Vlčková 2008, 162; 

Pardyová 2012, 102-104). 

Postavy z hrobky č. II boli určené ako apoštol Peter - postava s poškodenou tvárou 

a špicatou bradou, postava s otvoreným kódexom v ľavej ruke - Kristus, naľavo od 

Krista pravdepodobne postava anjela a neurčená postava bez hlavy v palliu 

(Pardyová 2012, 103; Obr. 1-4, 163-164. Nie všetci autori však súhlasia s touto 

identifikáciou a stotožňujú postavu s bradou s apoštolom Pavlom, druhú postavu s 

archanjelom Michaelom (Kristom; Poulík 1995, 74 , a poslednú postavu bez 

dochovanej hlavy s apoštolom Petrom (Dekan 1981, 62-63; Kolník 1983, 65). 

Predpokladá sa, že vzhľadom na kvalitu klu bol po oboch bočných stranách vo 

výraznejších reliéfoch znázornený Kristus. Pre určenie tematiky výzdoby je 

dôležitý fragment s vyobrazením džbánu, ktorého sa dotýka palica. Ten odkazuje 

na epizódu Kristovho zázraku premeny voda na víno (Pardyová 2012, 164, Obr. 4 

vľavo). M. Pardyová poukazuje, že pri pôvodnej dokumentácii prof. Poulíka boli 

fragmenty vyfotografované obrátene, a tak tieto činnosti ostali nepovšimnuté 

(Poulík 1995, Abb. B. 3-4, 98; Pardyová 2012, 103, Obr. 4, 164). Rovnako 

zdôrazňuje, že pre malé množstvo dochovaných artefaktov a ich výraznú mobilitu 

je ťažké určiť presnú datáciu a pôvod slonovinových schránok.  

Pyxida zo žuráňskej hrobky ale s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z prvej 

polovice 6. storočia (Pardyová 2012, 104; Tejral 2017, 128), prípadne druhej 
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polovice 6. storočia až prvej polovice storočia 7. (Benda 1966) z dvorských dielní 

Konštantínopolu či Ravenny (Pardyová 2012, 106), pričom niektorí jej pôvod 

hľadajú i v sýrskej Antiochii (Benda 1966; Poulík 1995, 75; Maříková-Vlčková 

2008, 162). 

Ostatné fragmenty zo slonoviny nájdené v hrobke II, ktoré nemohli byť zaradené 

ako súčasti schránky, mohli slúžiť inému účelu v drobnom umení a to väčšinou ako 

šperky (Pardyová 2012, 102). 

 

 

3.3. Základná interpretácia komorovej hrobky č. II 

Vzhľadom na stratigrafiu miesta je možné stručne zhrnúť, že praveké mohyly M1-

3 sú najstaršími umelo vytvorenými násypmi na prírodnom mendipe. Ďalším 

vzniknutým hrobom bol pravdepodobne hrob č. 4, ktorého celistvosť narušila 

výstavba hrobky č. II. Pri ďalšej interpretácii mohyly Žuráň panuje u bádateľov 

značná nejednotnosť. Nie je úplne jasný vzťah kamennej kruhovej stavby (tzv. 

mauzólea, Poulík; či mohyly, Tejral 1997, 485, Unger – Velek 2017, 378) k 

hrobovým komorám I a II. Isté je len, že kamenná stavba postupne prekryla všetky 

praveké mohyly i komorové hrobky z doby sťahovania národov (Unger – Velek 

2017, 378). Podľa J. Poulíka hrobka č. I spadá do druhej polovice 5. storočia a 

mauzóleum je najmladšou stratigrafickou jednotkou, ktoré muselo vzniknúť pred 

odchodom Langobardov z územia Moravy (Poulík 1995, 75). J. Tejral na druhú 

stranu datuje hrobku č. I do konca 6. storočia (Tejral 1993, 487; Tejral 2017, 123).  

 

Zhodne nie je jasný i počet jedincov uložených v hroboch, kedy sú dané rozličné 

počty už v nálezovej správe (kap. 3.1.) a situáciu sťažujú i predmety z rôznych 

období (starožitnosti, Tejral 2017, 129) znemožňujúce presnú datáciu. Hrobka č. 

II., aj keď vykradnutá, ale prebádaná v rámci systematického výskumu, poskytovala 

bádateľom 20. storočia väčšie možnosti etnického zaradenia jej zosnulej. V polovici 

20. storočia sa pokúšali stotožniť obyvateľov hrobky č. I a II s historickými 

osobnosťami - Wachom a Silingou (Paulus Diaconius 1/21, podľa Králová 2017, 
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51-52; Preidel 1954, 170;  Mitscha-Märheim 1963, 120; Poulík 1995, 63), 

eventuálne ich predchodcami (Rodulfom; Werner 1962, 107-108). V úvahu prišli i 

slovanské etniká (Dekan 1981, 162-163), Herulovia (Werner 1962, 107-108; 

Menghin 1988, 24), Langobardi (Preidel 1954, 170;  Mitscha-Märheim 1963, 120;  

Tejral 1988, 358-360; Poulík 1995, 63).  

 

S postupom času a s novými pohľadmi i jednotlivý bádatelia menia svoje 

predchádzajúce tvrdenia. J. Tejral neskôr hovoril o príslušnosti k 

východogermánskemu kultúrnemu okruhu s pôvodom v Škandinávii (1993, 485-

487). V roku 2017 sa však interpretácia znova vracia k prvotnému spojeniu s 

Wachonom, Silingou a langobardsko-herulským prostredím, a to najmä vďaka 

antropologickým rozborom pozostatkov ženy z hrobu č. II. Časovo staršie predmety 

sú podľa názoru J. Tejrala starožitnosťami, ale vzhľadom na predbežnú 

antropologickú správu (Poulík 1953; NZ č.j. 548/98, 34-35) nejde vylúčiť ani 

prítomnosť starších hrobov v rovnakej hrobovej jame. Odlišnosti pohrebného rítu 

hľadá v jeho koreňoch u východogermánskych kmeňoch či Škandinávii (Tejral 

2017, 129). 
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4. Nálezy textílií a predmetov súvisiacich s textilnou 

výrobou  

 

Podľa dokumentácie J. Poulíka sa v tmavom zásype komorovej hrobky č. II 

nachádzali dislokované nálezy 180 - 25 cm nad jej dnom (Poulík 1953, NZ č.j. 

548/98, 19; Obr. 19; Poulík 1995, Abb. 38, 61), medzi ktorými boli identifikované 

nálezy textílií (pseudomorfy; kap. 4.1.) a predmetov súvisiacich s textilnou výrobou 

(zlaté lamely; kap. 4.2.). 

 

Väčšina textilných nálezov sa nachádzala vo výške 170 cm (36.-37.; Poulík 1953, 

NZ č.j. 548/98, 21) a to v koncentrácii dve (?) zlaté nite, zlomok kosti, farebného 

skla, keramiky a železa. Okrem zlatých nití sa v zhodnej nivelačnej vrstve 

nachádzali i ľudské kosti (zlomky lebky, rebier, stavcov, články prstov a 

neidentifikovateľné fragmenty), kúsok zlatého predmetu, kostené doštičky, zvyšky 

dreva, fragmenty železa a črepy nádob (Poulík 1953, NZ č.j. 548/98: 30.-39., 21; 

70.-76. a 80.-84., 22-23). 

Vo výške 155 cm sa našli zlaté nitky a kúsky železa (48.; Poulík 1953, NZ č.j. 

548/98, 22). Neďaleko predmetov bol identifikovaný i ľudský stavec.  

Železný predmet s otlačkom tkaniny bol zachytený vo výške 90 cm (3.; Poulík 

1953, NZ č.j. 548/98, 20) a pravdepodobne ho môžeme ako jediný presne stotožniť 

s predmetom inv. č. 812/3-63/54 (Poulík 1953, NZ č.j. 548/98 Tab. L, 23).  

Napokon bola vo výške 25 cm identifikovaná zlatá niť, ramenná kosť, dva zlomky 

keramiky a kus zvieracej kosti (1.; Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 20). 

  

Vo výpise predmetov (Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 23-34) sú sledované predmety 

uvedené ako:  

1. zlaté nitky; inv. č. 812/3-48/54 (95.; Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 29; Tab. LI/8). 

Pri porovnaní so súhrnným článkom z roku 1995 (95.; Poulík, 62) a tabuľkou LI sa 

v tomto prípade jednalo o gramatickú chybu (v originále nytky) a autor myslel nitky. 
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2. časť silne zhrdzavenej železnej doštičky, až 6 mm silnej, v ktorej je zachovaná 

tkanina z pomerne tenkých nití, tkaná v zložitej plátnovej a keprovej väzbe (podľa 

popisu J. Poulíka); inv. č. 812/3-63/54 (111.; Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 31; Tab. 

L/23). 

3. šesť zlomkov železných fragmentov s otlačkami textilu v hrdzi; inv. č. 812/3-78/54 

(129.; Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 33) 

4.  zlaté nitky; inv. č. 812/3-91/54 (134.; Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 34; Tab. LI) 

 

 

Obr. 8 Textilné nálezy a nálezy súvisiace s ich výrobou. Upravené podľa Poulík 1995, Abb. 

38, 61 
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4.1. Textilne-technologický rozbor fragmentov textilu na predmete 

inv. č. 812/3-78/54 a 812/3-63/54 

Predmet              

Základné informácie 

Predmet Zlomky železných predmetov s otlačkami tkaniny 

Lokalita Žuráň, k. ú. Podolí, o. Brno-venkov 

Nálezová súvislosti Mohylový násyp (parcela č. 384) – komorová hrobka č. II 

Datovanie Doba sťahovania národov – druhá polovica 5. storočia – prvá 

polovica 6. storočia n. l. 

Inv. č. 812/3-78/54 a 812/3-63-54 

Poznámka 6 zlomkov a jeden zlepený fragment z komorovej hrobky č. 

II 

Uloženie Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37, Brno-střed, 

ČR 

Supervízia Mgr. K. Urbanová 

Analýzu zhotovila V. Jakabová 

Lokalita                                              

Metodologický úvod: 

Základom spracovania textilných fragmentov je prevedenie textilne- 

technologického rozboru, ktorých výsledky prinášajú informácie o použitých 

surovinách a textilných technikách a sú dôležité pre poznanie úrovne a spôsobu 

zhotovenia textílií, rovnako ako pre poznanie možností ich interpretácie 

(Bravermanová – Březinová – Urbanová 2011, 103).  

Predbežná fotodokumentácia (fotoaparát Nikon Coolpix L840) šiestich fragmentov 

pod inv. č. 812/3-78/54 bola prevedená autorkou v priestoroch Moravského 

zemského múzea v Brne v roku 2017. Mikroskopické snímky boli zhotovené na 

prenosnom USB mikroskope Dino_Lite Basic AM2111 (so zväčšením 35 – 50x) 

a následne vyhodnotené pomocou programu Dino_Capture autorkou rozboru. Dva 

fragmenty pod inv. č 812/3-78/54 pracovne označené ako fr. č 2 a 6 boli vybraté 
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ako vhodné pre rozbor skenovacím elektrónovým mikroskopom JEOL JSM-

6490LV na Geologickom ústave Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity 

v Brne,  za pomoci doc. RNDr. Miroslava Králíka, Ph.D. Predmet inv. č. 812/3-

63/54 nie je ani v jednej zo správ spomenutý a tak predpokladám, že 

pravdepodobne nebol v roku 1953 ani analyzovaný. Jeho dokumentácia bola 

prevedená až Mgr. Kristýnou Urbanovou v rokoch 2008-2010 v rámci projektu GA 

UK „Oděv a textilní produkce v době římské a stěhování národů na území ČR“ 

(GAUK 3071/2008). Pre účely tejto práce už nebol k dispozícii, ale kvôli 

kompletnosti bol do analýzy zahrnutý. 

Prvý textilný rozbor na inv. č. 812/3-78/54 previedol v roku 1953 Ing. Jakubec 

z Vyššej textilne-priemyselnej školy v Brne (Poulík 1953, č.j. 548/98, 35) ako 

prílohu č. 5 (Jakubec 1953, č.j. 370/53) k nálezovej správe mohyly Žuráň o. Brno-

venkov (č. j. 547/98, inv. č. 812/3-3/5-812/3-107/54). Ten v Posudku o väzbě 

tkaniny z hrobky č. II  hovorí, že:  

„Z dodaného úlomku nalezeného při vykopávce ve starém hrobě jsem zjistil, že 

uvažovaná tkanina jest provázána třívazným keprem osnovním s třívazným keprem 

útkovým. Obě uvedené vazby se střídají v příčních pruzích. Vazby obou proužků 

(efektů) jdou v opačných směrech a pri střídanání efektů je dbáno ostrého 

provázání.  

Při značné dostavě v osnově a jejím větším napětím docílilo se toho, že útky 

v proužcích provázaných keprem útkovým (střídavě na líci i rubu) vystoupily nad 

úroveň osnovy a vytvořily tak výrazné, plastické proužky. 

Z ukázky je viděti, že již tehdy tkalci vedle ovládaní tkací techniky, základních 

vazeb, z části odvozených vazeb, znali vlastnosti používaných vazeb a dovedli 

vhodnou volbou hustoty nití a napětí nití výraznost vazeb na tkanine zvýšiti“ (Obr. 

9 ; Jakubec 1953, č.j. 370/53, príloha č. 5). 
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Obr. 9 uvažovaná väzba podľa Ing. Jakubca, č.j. 370/53 

 

Zatiaľ čo pri archeologický výkopových prácach v teréne sa nálezy javia byť 

v dobrom stave, obzvlášť krehký organický materiál rýchlo podlieha skaze a musí 

byť náležite zdokumentovaný a konzervovaný.  Dokumentácia textilných nálezov 

by mala byť prevedená osobou so zameraním na archeologický textil, aby sa vyhlo 

nesprávnym popisom a následnému publikovaniu zavádzajúcich informácií (Gillis 

– Nosch 2007, 11). O situácii v teréne Žuráne žiaľ nemáme žiadne detailné správy. 

 

Popis predmetov: 

Sedem železných fragmentov pod inventárnym číslom 812/3–78/54 a 812/3-63/54 

z hrobu č. II sú pracovne označené ako fragment č. (ďalej ako Fr. č.) 1-7. Najväčší 

zo zlomkov pod inventárnym číslom 812/3–78/54 je o rozmeroch cca 7 x 4 cm, 

najmenší cca 2,5 x 1,5 cm. Povrch fragmentov nie je fixovaný či inak 

konzervovaný. 

Fragment č. 7 pod inventárnym číslom 812/3–63/54 tvoria dva zlepené fragmenty 

bez konzervačnej správy. Maximálne rozmery sú cca 8,5 x 3,5 cm. Dva pôvodne 

oddelené zlomky boli zlepené neznámym spojivom pravdepodobne krátko po 

odobratí z terénu.  

V rôznych častiach povrchu Fr. č. 1-7 sú detekované fragmenty textilu. Kvôli silnej 

korózii predmetov nie je možné určiť pôvodný účel železných zlomkov. Jednotlivé 

fragmenty sa nachádzali v rôznych výškach v tmavej humóznej výplni hrobovej 

jamy hrobky č. II. (Obr. 8). 
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Popis a rozbor dochovaných textilných nálezov:  

Na povrchu železných dokumentovaných predmetov sú pri predbežnom pozorovaní 

lupou prítomné fragmenty textilu vhodné na textilne-technologický rozbor. 

Pracovne boli zlomky pomenované ako Fr. č. 1-7 (Tab. 1; Obr. 10). Väčšina 

fragmentov odpovedala nálezu jediného dochovaného typu textilu (pásikavý keper 

/ barred damask / rippenköper) okrem fragmentu č. 6, na ktorom sú identifikované 

dva typy tkanín (plátnová a pásikavý keper / barred damask / rippenköper).  

 

Fr. č. 
Stav 

dochovania 

Tex.-

tech. 

rozbor 

Metrické údaje 

fragmentu 

textilu (mm) 

 max. rozmery 
Obr. Tab. 

Dĺžka Šírka 

1 silne 

skorodovaný 
čiastočný 15 10 11, 12, 13 2 

2 silne 

skorodovaný 
čiastočný 37 21 

14, 15, 16; 

17 (SEM) 
3 

3 silne 

skorodovaný 
čiastočný 24 15 19, 20, 21 4 

4 silne 

skorodovaný 
čiastočný 19 18 22, 23, 24 5 

5 silne 

skorodovaný 
čiastočný 17 6 25, 26, 27 6 

6 silne 

skorodovaný 
čiastočný 9 11 

28, 29, 30; 

31, 34, 35 

(SEM) 

7 

7 silne 

skorodovaný 
čiastočný  75 47 36, 37 8 

Tab. 1 Popis a metrické údaje dochovaných fragmentov 
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Obr. 10 Grafické (Fr. 1-6) a fotografické (Fr. 7) znázornenie železných fragmentov s 

otlačkami textilu. Červenými šípkami vyznačený smer útkových nití. Na Fr. 6. bol 

identifikovaný typ väzby rozlíšený farebne. Grafika T. Chlup – V. Jakabová; Foto L. 

Káchová. 

  

4.1.1. Popis fragmentu č. 1 

Na povrchu fragmentu č. 1 sa nachádza vzorka textilu silne prestúpená koróziou. 

Kvôli značnej poškodenosti a zotrelosti povrchu bolo náročné určiť torziu nití. 

Obrázok c: Fragment č. 3. Obrázok f: Fragment č. 6. 
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Maximálna dĺžka predmetu je 69 mm a šírka 42 mm, z čoho maximálne rozmery 

otlačku textilu sú dĺžka 15 a šírka 10 mm (Tab. 2; Obr. 11, 12, 13). 

 

 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 1 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  

Dostava 1. Sústava nití /o/ 2. Sústava nití /u/ 

35-40 na cm 30 na cm 

Torzia nezreteľná nezreteľná 

Hrúbka 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,17–0,217 mm 0,2–0,266 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

neskúmaná neskúmaná 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Tab. 2 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 1 

 



 

 

47 

 

 

Obr. 11 Fragment č. 1. Foto V. Jakabová 

 

 

Obr. 12 Oblasť zachovania textilu s vyznačeným smerom plastických pásov. Grafika T. 

Chlup - V. Jakabová 
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Obr. 13 Fr. 1. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

35x. Foto V. Jakabová 

                          

4.1.2. Popis fragmentu č. 2 

Na povrchu fragmentu č. 2 sa nachádza vzorka textilu silne prestúpená koróziou. 

Maximálna dĺžka predmetu je 34 mm, šírka 30 mm, z čoho maximálne rozmery 

otlačku textilu sú dĺžka 37 a šírka 21 mm (Tab. 3; Obr. 14, 15, 16) Fr. č. 2 spolu s 

fr. č. 6 bol zvolený na analýzu textilnej suroviny za použitia skenovacieho 

elektrónového mikroskopu (Obr. 17). 

 

 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 2 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  

Dostava 1. Sústava nití /o/ 2. Sústava nití /u/ 
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35-40 na cm 30 na cm 

Torzia nezreteľná nezreteľná 

Hrúbka 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,21–0,233 mm 0,14–0,24 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

rastlinného pôvodu 

(pravdepodobne ľan) 

rastlinného pôvodu 

(pravdepodobne ľan) 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Tab. 3 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 2 

 

 

Obr. 14 Fragment č. 2. Foto V. Jakabová 
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Obr. 15 Oblasť zachovania textilu s vyznačeným smerom plastických pásov. Grafika T. 

Chlup - V. Jakabová 

 

 

Obr. 16 Fr. 2. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

35x. Foto V. Jakabová 
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Obr. 17 Fr. 2. Snímok SEM pri zväčšení 1,300x. I skrz značné poškodenie snímaného 

fragmentu sú zjavné charakteristické znaky rastlinného materiálu (1 - polygonálny 

prierez vlákien, 2 - kolienko?). Foto M. Králík 

 

Nami sledovaný jav na negatívnej pseudomorfe fr. č. 2 bola jej povrchová štruktúra 

za využitia topografickej analýzy SEM (Obr. 17). Kvôli obave zo straty informácií 

a poškodenia vzorku sme nepristúpili k jeho čisteniu pred meraním, keďže by 

mohlo dôjsť k opätovnému narušeniu povrchu fragmentu (Fischer 2010, 60) a 

navyše mineralizované formy takúto úpravu ani štandardne nevyžadujú (Goldstein 

et al. 1992, 549-550). Skreslenie snímku by mohla spôsobiť jeho kontaminácia 

napríklad živými organizmami, ktorá sa na ale fr. č. 2 nevyskytovala. 

Vzorka bola vložená do vákuovej komory pod urýchľovacím napätím trysky 15 kV. 

Prúd elektrónov teda dopadal na vzorku s energiou 15 keV, čo je nižšia hodnota z 

bežne používanej škály a nespôsobuje degradáciu vzorky (kap. 1.2.2.). Snímky z 

pozorovania boli vyhodnotené v rámci SEM. V rámci pozorovania sme 

identifikovali celulózové vlákno na základe jeho polygonálneho prierezu.  
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Pre bezpečné určenie pôvodného materiálu je nutné identifikovať širšiu škálu 

typických znakov (Catling – Grayson 1982, 1), niektorí bádatelia vylučujú 

akékoľvek povrchové charakteristiky pre určenie druhu, avšak označujú ich ako 

dostačujúce pre rozlíšenie rastlinného materiálu od vlny a bavlny (Suomela – 

Vajanto – Räisänen 2017, 2). Fragmenty z hrobky č. II už stratili akékoľvek 

organické štruktúry a i napriek faktu, že priečny profil bunky tvoriacej vlákno môže 

byť ovplyvnený rastom, tak pomáha pri určení pôvodnej suroviny (Catling – 

Grayson 1982, 4). 

Medzi uniformné znaky ľanu, konope a žihľavy ktoré sa môžu javiť ako rovnaké 

pod optickým mikroskopom patrí tzv. cross marking (priečne ryhovanie; Obr. 18) 

a dislocation (dislokácia, vykĺbenie; Suomela – Vajanto – Räisänen 2017, 2). Tieto 

pojmy boli vo výskume hojne, ale často nepresne či protichodne používané a ich 

zjednotenie, vysvetlenie a použitie v staršej literatúre zhrnuli až Dorothy Catling a 

John Grayson (1982, 1-4). Dislokácia nehrá žiadnu úlohu v bližšom určení pôvodu 

vlákna, keďže sa vyskytuje naprieč celej škále a môže byť výsledkom pôsobenia 

tlaku na rastlinu počas jej rastu (Catling – Grayson 1982, 1-2). Rovnako i priečne 

ryhovanie, ktoré nezasahuje do vnútornej štruktúry vlákna, môže vzniknúť podobne 

tlakom a nepomáha v bližšom určovaní (Catling – Grayson 1982, 4).  Na SEM 

snímkach sa môže javiť podobne ako rastlinné kolienko, ktoré sa u konopného 

vlákna nachádzajú častejšie, než u ľanu (Obr. 18; Catling – Grayson 1982, Tab. 5, 

69). Nám sa ho podarilo identifikovať len na jednom mieste vzorku (Obr. 17). 

 

Obr. 18 SEM snímok rastlinného vlákna so zreteľným ryhovaním na povrchu. Podľa 

Suomela – Vajanto – Räisänen 2017, Fig. 8, s 7 
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Fragmentárny stav zlomku aspoň poskytol možnosť nájdenia priečneho rezu vlákna 

bez jeho dodatočného poškodenia. Priečne rezy pozorované na vzorke v tvare 

polygonálu vylúčili vlnu z pomedzi možných pôvodných surovín (oválny prierez; 

Gleba, M. 2012, Fig. 1, 3646; Rast-Eicher – Bender Jørgenssen 2013, Fig. 19, 

1238). Priečne rezy ľanu sú oválneho tvaru s 5-6 stranami, s dvoma dlhšími 

stranami na seba protiľahlými (Catling – Grayson 1982, 16). U konope existujú 

veľké rozdiely v tvaroch, máva  4 - 5 -6 strán, a zatiaľ čo niektoré rezy sú oválne či 

guľaté nemusia vždy odpovedať obrysu buniek (Catling – Grayson 1982, 22) no 

kvôli jeho podobnosti s ľanom sú oba zvlášť extrémne obťažne určiteľné (Carr – 

Cruthers – Smith – Myers 2008, 84, Table 5, 69; Suomela – Vajanto – Räisänen 

2017, 4, Fig. 10-11, 8) Priečny rez žihľavy je úplne iný a to viac podobný bavlne - 

oválny až obličkovitý (s pretiahnutým lumenom, na fr. z hrobky II ale nezachovalý; 

Suomela – Vajanto – Räisänen 2017, 4). 

 

4.1.3. Popis fragmentu č. 3 

Na povrchu fragmentu č. 3 sa nachádza vzorka textilu silne prestúpená koróziou. 

Meraním bolo možno zistiť silu nití a typ väzby, ale povrch predmetu kvôli silnej 

poškodenosti neumožnil určenie ich torzie. Maximálna dĺžka 46 mm, šírka 27 mm,  

z čoho maximálne rozmery otlačku textilu sú dĺžka 24 a šírka 15 mm (Tab. 4; Obr. 

19, 20, 21). 

  

 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 3 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  

Dostava 1. Sústava nití /o/ 2. Sústava nití /u/ 

35-40 na cm 30 na cm 
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Torzia nezistená nezistená 

Hrúbka 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,183–0,227 mm 0,144–0,21 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

neskúmaná neskúmaná 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Tab. 4 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 3 

 

 

Obr. 19 Fragment č. 3. Foto V. Jakabová 
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Obr. 20 Oblasť zachovania textilu s vyznačeným smerom plastických pásov. Grafika T. 

Chlup - V. Jakabová 

 

 

Obr. 21 Fr. 3. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

35x. Foto V. Jakabová 
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4.1.4. Popis fragmentu č. 4 

Povrch fragmentu č. 4 je silne deštruovaný a neposkytuje takmer žiadne informácie 

o pôvodnom textile. Pravdepodobne sa jedná o typ tkaniny s plastickým efektom. 

Maximálna dĺžka predmetu 25 mm, šírka 24 mm,  z čoho maximálne rozmery 

otlačku textilu sú dĺžka 19 a šírka 18 mm (Tab. 5; Obr. 22, 23, 24). 

 

 Textilne–technologický rozbor Fr. č. 4 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  

Dostava 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

nezreteľná nezreteľná 

Torzia nezreteľná nezreteľná 

Hrúbka 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,158–0,208 mm 0,158–0,179 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

neskúmaná neskúmaná 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Tab. 5 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 4 
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Obr. 22 Fragment č. 4. Foto V. Jakabová 

 

 

Obr. 23 Oblasť zachovania textilu s vyznačeným smerom plastických pásov. Grafika T. 

Chlup - V. Jakabová 
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Obr. 24 Fr. 4. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

35x. Foto V. Jakabová 

 

4.1.5. Popis fragmentu č. 5 

Na povrchu fragmentu č. 5 sa nachádza vzorka textilu silne prestúpená koróziou. 

Maximálna dĺžka 18 mm, šírka 27 mm. V porovnaní s ostatnými fragmentmi kde 

sú textilné pseudomorfy  uniforme sú zlomky textilných otlačkov na fr. č. 5 vo 

väčšej miere roztrúsené po povrchu železného predmetu. Maximálne rozmery 

otlačku dochovanej textílie sú dĺžka 17 a šírka 6 mm (Tab. 6; Obr. 25, 26, 27). 

 

 Textilne–technologický rozbor Fr. č. 5 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  
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Dostava 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

35-40 na cm 30 na cm 

Torzia nezistená nezistená 

Hrúbka 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,179–0,255 mm 0,19–0,229 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití 2. Sústava nití 

nezistená nezistená 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Tab. 6 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 5 

 

 

Obr. 25 Fragment č. 5. Foto V. Jakabová 
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Obr. 26 Oblasť zachovania textilu s vyznačeným smerom plastických pásov. Grafika T. 

Chlup - V. Jakabová 

 

 

Obr. 27 Fr. 5. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

35x. Foto V. Jakabová 
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4.1.6. Popis fragmentu č. 6 

Na povrchu fragmentu č. 6 sa nachádza vzorka textilu silne prestúpená koróziou. 

Pri bližšom preskúmaní fragmentu boli zistené dva druhy tkaniny. Prvý typ je 

zhodný s fr. č. 1-5 a 7 (tkanina s plastickým vytkávaným dekorom - pásikavý keper 

/ barred damask / rippenköper), pričom u druhej určenej sa pravdepodobne jedná 

o plátnovú väzbu. Ide o jediný fragment s určenou sekundárnou väzbou a tak sa 

textilne – technologický rozbor zameral na práve túto oblasť. Maximálna dĺžka 

predmetu je 24 mm, šírka 16 mm. Rozmery otlačku textilu sú dĺžka 9 mm a šírka 

11 mm (Tab. 7; Obr. 28, 29, 30). Zhodne ako fragment 2 bol fragment 6 podrobený 

snímkovaniu pomocou elektrónového mikroskopu SEM za účelom určenia 

pôvodnej textilnej suroviny (Obr. 31, 34, 35). 

 

 Textilne – technologický rozbor Fr. č. 6 

Tkáčska väzba 
Plátnová väzba 

Dostava 

1. Sústava nití 2. Sústava nití 

50 na 1 cm 50 na 1 cm 

Torzia nezistená nezistená 

Hrúbka 

1. Sústava nití 2. Sústava nití 

0,119–0,145 mm 0,105–0,145 mm 

Textilná surovina 

1 Sústava nití 2 Sústava nití 

hodváb? hodváb? 
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Farba 

Hrdzavohnedá spôsobená 

koróziou železa, tmavá; 

lesklý povrch; pôvodná 

farba nezistená 

Hrdzavohnedá spôsobená 

koróziou železa, tmavá; 

lesklý povrch; pôvodná 

farba nezistená 

Tab. 7 Textilne-technologický rozbor Fr. č. 6 

 

 

Obr. 28 Fragment č. 6. Foto V. Jakabová 
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Obr. 29 Oblasť zachovania textilu v plátnovej väzbe. Grafika T. Chlup - V. Jakabová 

 

 

Obr. 30 Fr. 6. Snímky zhotovené na prenosnom USB mikroskope Dino_Lite so zväčšením 

50x. Viditeľné lesklé vlákna. Foto V. Jakabová 
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Obr. 31 Snímok SEM pri zväčšení 30x so zreteľnou plátnovou väzbou. Foto M. Králík 

 

Tvar priečneho rezu je mierne odlišný záležiac od druhu priadky morušovej a tiež 

od jednotlivých zámotkov (Obr. 32). Všeobecne môžeme ale povedať, že je 

trojuholníkového tvaru a vlákno má hladký, lesklý povrch (Obr. 33, 34). I tu však 

existujú výnimky a i jedno fibroínové vlákno môže mať rôzne prierezy od 

trojuholníkového po takmer okrúhly v závislosti na vrstve kokonu (Kozowski 2012, 

159).  

 

Obr. 32 Tvar priečneho rezu hodvábu rôznych druhov priadky morušovej. Podľa 

Kozowski 2012, Fig. 7.7, 158 
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Obr. 33 SEM hodvábnych vlákien. Podľa Hildebrandt (ed.) 2017, Fig. 2.13, 17; Autor 

fotografie J. Mark Kenoyer 

 

 

Obr. 34 Snímok SEM pri zväčšení 400x s viditeľnými vláknami hladkého, lesklého 

povrchu a trojuholníkovým priečnym rezom. Foto M. Králík 

 

Na snímke (Obr. 35) je zrejmá kontaminácia vzorky neznámymi živými 

organizmami. Keďže ióny kovu sú toxické pre mnoho mikroorganizmom a 

zamedzujú tak degradácii (Chen – Jakes – Foreman 1996,  219), môžeme 

konštatovať, že sa jedná o recentné znečistenie vzorky. 
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Obr. 35 Snímok SEM pri zväčšení 700x. Viditeľná recentná kontaminácia. Foto M. Králík 

 

4.1.7. Popis fragmentu č. 7 

Fr. č. 7 pod inv. č. 812/3-63/54 je najväčším dochovaným zlomkom s pozostatkom 

textilu vzniknutým spojením pôvodne dvoch kusov. Pseudomorfy textilu sa 

zachovali na väčšine plochy predmetu silne prestúpeného koróziou. Maximálna 

dĺžka predmetu je 85 mm, šírka 50 mm z čoho rozmery otlačku textilu - dĺžka 70 

mm a šírka 35 mm (Tab. 8; Obr. 36, 37). 

 

 Textilne–technologický rozbor Fr. č. 7 

Tkáčska väzba pásikavý keper (barred damask; 

rippenköper) - kombinácia 

útkového a osnovného kepru 2/1  

Dostava 1. Sústava nití /o/     2.   Sústava nití /u/ 

35 - 40 na cm 30 na cm 
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Torzia S a Z Z 

Hrúbka 1. Sústava nití     2.   Sústava nití 

~ 0,26 mm ~ 0,25 mm 

Textilná surovina 1. Sústava nití     2.   Sústava nití 

nezistená nezistená 

Farba Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Hrdzavohnedá 

spôsobená koróziou 

železa; pôvodná farba 

nezistená 

Poznámka Dokumentácia Mgr. Kristýna Urbanová, projekt GA 

UK 3071/2008 „Oděv a textilní produkce v době 

římské a stěhování národů na území ČR“ 

Tab. 8 Textilne–technologický rozbor Fr. č. 7 

 

Jediný fr. č. 7 poskytol dostatočne veľkú plochu pre pozorovanie dostavy (Obr. 36), 

a to zvlášť torzie nití (Obr. 37). Zistili sme, že v osnove sú prítomné ako nite v Z- 

tak v S-zákrute, ale na danej vzorke sme nespozorovali žiadnu pravidelnosť v 

obmenách torzie. 
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Obr. 36 Fragment č. 7 so zreteľnou väzbou pásikavého kepru (barred damask / 

rippenköper). Foto L. Káchová 
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Obr. 37 Detail na torziu nití oboch smerov na Fr. č. 7. Foto K. Urbanová 
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4.2. Rozbor na predmetoch inv. č. 812/3-48/54 a 812/3-91/54  - zlaté 

lamely 

 

Základné informácie 

Predmet zlaté lamely 

Lokalita Žuráň, k. ú. Podolí, o. Brno-venkov 

Nálezová súvislosti Mohylový násyp (parcela č. 384) – komorová hrobka č. II 

Datovanie Doba sťahovania národov – druhá polovica 5. storočia – prvá 

polovica 6. storočia n. l. 

Inv. č. 812/3-48/54 a 812/3-91/54 

Poznámka zväzok zlatých lamiel a menšie zlomky z komorovej hrobky 

č. 2  

Uloženie Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37, Brno-střed, 

ČR 

Analýzu kovu 

zhotovil                     

Ing. J. Josef  (2010); zadávateľ Mgr. K. Urbanová 

Dokumentácia                                  V. Jakabová 

   

Zlaté lamely z hrobky č. II sa nachádzali v rôznych stratigrafických výškach (Obr. 

8) a to ako dôsledok druhotného otvorenia hrobky pri jej vykradnutí. V roku 2010 

bola v rámci projektu GAUK 3071/2008 “Oděv textilní produkce v českých zemích 

v době římské a v době stěhování národů” prevedená röntgen-fluorescenčná 

analýza na najväčšom zväzku lamiel, ktorej výsledky budú predstavené ďalej v 

texte. V roku 2017 bola  autorkou práce prevedená dokumentácia a merania 

menších zlatých zlomkov. Pri dokumentácii a spracovaní nálezov bola povšimnutá 

nejasnosť v objeme lamiel a ich odlišnom počte od roku 1953 (Obr. 38) kvôli čomu 

k nim nebolo možné jasne priradiť ich inv. č. 
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Obr. 38 Stav množstva zlatých lamiel od výskumu v roku 1948. Zhotovila V. Jakabová 

 

Metodológia  

Kvalitatívnu prvkovú analýzu kovov vykonával Ing. J. Josef v roku 2010 v rámci 

projektu GAUK 3071/2008 ktorého zadávateľkou bola Mgr. K. Urbanová.  

Analýza bola prevedená prístrojom X Flash 3001 pomocou RTG žiarenia za prúdu 

a času expozície 50kV, 498 μA, 240 s. Vplyvom nerovnosti a hrúbky povrchu bola 

intenzita fluorescenčného žiarenia rôzna (Obr. 39, 40, 41).  

 

Obr. 39 Miesto prevedenia analýzy. Foto J. Jozef 2010 
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Intenzita signálu je uvedená v stĺpci Net (Obr. 40). Intenzita žiarenia závisí na 

atómovom čísle prvku, ale je ovplyvňovaná prítomnosťou iných prvkov. Ďalej je 

ovplyvňovaná čistotou (koróziou) a hrubosťou (hustotou) analyzovaného povrchu. 

Pokiaľ nie je spektrum získané z čistého kovového povrchu, je výsledné spektrum 

u archeologického nálezu skreslené odlišným zložením koróznych produktov, ktoré 

obsahujú prvky kovu a prvky pochádzajúce z pôdneho prostredia.  

 

 

Obr. 40 Kvalitatívna prvková analýza zlatých lamiel. Intenzita signálu jednotlivých prvkov 

je uvedená v kolónke Net. Zvýraznené pre zlato. Podľa J. Jozef 2010 

 

V koróznych vrstvách medených zliatin je väčšinou vyšší obsah zinku, olova a cínu 

oproti vlastnému kovu. V pôdnom prostredí obsahuje korózna vrstva zasa železo, 

vápnik, draslík, kremík, titán, síru, fosfor aj. Obsah železa môže súvisieť i s tesnou 

blízkosťou železných predmetov, kedy dochádza k depozícii jeho koróznych 

produktov na povrch skúmaného artefaktu (častejšie u predmetov vyhotovených z 

medených zliatin). Bez prepočtu tak nie je možné priamo porovnávať jednotlivé 

spektrá a určovať koncentráciu prvkov. 

Na základe spektra (Obr. 40, 41) konštatoval Ing. J. Jozef, že lamely boli 

vyhotovené zo zlata. Pokiaľ by išlo iba o pozlátené predmety, tak by došlo v 

hrobovom prostredí k prieniku koróznych produktov skrz pozlátenie na povrch 

lamiel (Jozef 2010). 
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Obr. 41 Kvalitatívna prvková analýza zlatých lamiel. Intenzita signálu jednotlivých prvkov. 

Podľa J. Jozef 2010 

 

Fotodokumentácia (fotoaparát Nikon Coolpix L840) menších zlomkov bola 

prevedená autorkou v priestoroch Moravského zemského múzea v Brne v roku 

2017. Mikroskopické snímky boli zhotovené na prenosnom USB mikroskope 

Dino_Lite Basic AM2111 (so zväčšením 20 - 40x) a následne vyhodnotené 

pomocou programu Dino_Capture autorkou rozboru.  

Nálezová správa (Poulík 1953, NZ č.j. 548/98) neobsahuje detaily uloženia zlatých 

lamiel v rámci hrobky. Rovnako nie je jasné, či boli pôvodne nájdené v stave (tzn. 

zväzku; Obr. 38), v akom sme ich mali k dispozícii pri dokumentácii. Domnievame 

sa, že všetky fragmenty zlatých lamiel boli z hrobového kontextu vyňaté zvlášť a 

následne pretvorené a spojené do jedného, prípadne dvoch zväzkov. 

Pri dokumentácii v roku 2017 boli detailne dokumentované menšie zlomky, 

pravdepodobne uvoľnené z pôvodne väčšieho zväzku (Obr. 38; Poulík 1953, NZ 

č.j. 548/98, 34; Tab. LI/8). Dĺžka týchto menších lamiel bola odhadovaná na ~ 

159,1 cm, zatiaľ čo dĺžka veľkého zväzku na ~ 212 cm. Celková dĺžka zlatých 

lamiel je teda približne 371,1 cm (Tab. 9). Priemerná šírka jednotlivých lamiel sa 

pohybovala okolo 0,482 mm a neobsahovali a boli vystrihnuté zo zlatého pliešku o 

hrúbke približne 0,133 mm.   
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 Metrické údaje zlatých lamiel 

šírka (mm) hrúbka (mm) 

Priemer  0,482 0,133 

Celková dĺžka (mm) ~ 3711 

Tab. 9 Metrické údaje zlatých lamiel 

 

Tieto zlaté lamely boli využívané pri tkaní na doštičkovom stave pri technike 

nazývanej brokátovanie, čo je technika, kedy je útok vpracovávaný do tkanice ešte 

v procese výroby (Owen-Crocker – Coatsworth – Hayward 2012, 97; Giostra – 

Anelli 2012, 345). Sekundárny útok inej farby či materiálu mohol byť vtkaný do 

tkanicového pásu, čím sa zdôraznil útkový vzor. Využívali sa pri tom buď lamely 

vystrihnuté z kovového pliešku (ako vidíme na príklade zo Žuráňa), ktoré sú 

datačne staršie, alebo nite ovinuté okolo organického jadra tzv. dracúny (Walton 

Rogers 2007, 96). I napriek značnej fragmentácii boli na niektorých zlomkoch zo 

hrobky č. II (Obr. 42) zjavné otlačky – priehlbiny po pôvodných osnovných nitiach, 

spôsobených pravdepodobne zatkávaním do ozdobných brokátovaných tkaníc. 

Pôvodný ornament je niekedy možné rekonštruovať práve na základe negatívnych 

otlačkov (Obr. 44; Walton Rogers 2007, 96), no vzhľadom na dochovanie tkaníc z 

hrobky č. II je takáto rekonštrukcia veľmi obťažná (Obr. 43). Možné je len 

konštatovať, že s prihliadnutím na analogické nálezy brokátovaných tkaníc sa 

mohlo jednať o geometrický vzor (kap. 5. Interpretácie a analógie). U lamiel zo 

Žuráňa sa jednalo pravdepodobne o konštantný útok - tzn. zlaté lamely prechádzali 

celou šírkou tkanice (porovnaj Obr. 42 a Obr. 46), ktorá sa tak odhadom mohla 

pohybovať od 6 - 10 mm (Obr. 42). 
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Obr. 42 Zlaté lamely a ich odhadovaná šírka. Snímky zhotovené na prenosnom USB 

mikroskope Dino_Lite so zväčšením 25x. Foto V. Jakabová 
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Obr. 43 Zlaté lamely - snaha o zrekonštruovanie vzoru pomocou negatívnych otlačkov. 

Kresba K. Urbanová - V. Jakabová 

 

 

 
Obr. 44 Brokátovanie. Vzor tkanice je možno vyzistiť na základe malých priehlbín na 

lamele. 6. storočie, rôzne lokality, Britské ostrovy. Poďla Walton Rogers 2007, Figure 

3.30, 97 
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Obr. 45 Zlatý útok s viditeľnými otlačkami vzoru z hrobu 3 z kostola sv. Petra v 

Straubingu (Nederbayern). Podľa Walter – Peek – Gillich 2008,  23 

 

 

 

Obr. 46 Brokátovaná tkanica konštantnej šírky. Podľa  Giostra – Anelli 2012, 352, Fig. 

21 

 

 

 

 

Obr. 47 Brokátovaná tkanica  variabilnej šírky. Podľa Giostra – Anelli 2012, 354, Fig. 

22 
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5. Interpretácia a analógie 

 

V komorovej hrobke č. II zo Žuráňa sa na fragmentoch kovových predmetov našli 

pseudomorfy textílií dvoch typov. Prvým a zreteľným bola tkanina s plastickým 

efektom, experimentom potvrdená ako tzv. pásikavý keper (barred damask / 

rippenköper), utkanej z rastlinného materiálu. Druhým, mierne minimalistickým, 

ale predsa prítomným, bol fragment v plátnovej väzbe pravdepodobne zhotovený z 

hodvábu, čo predstavuje vôbec prvý nález z tohto materiálu z prostredia Českej 

republiky v dobe sťahovania národov. Vzhľadom na fakt, že výrobná surovina z 

dochovaného fondu textilných nálezov v ČR (Tab. 10) nie je takmer v žiadnom 

predošlom prípade určená - a to buď z dôvodu starého výskumu alebo skrátka stavu 

dochovania, ktorý to neumožňuje - sú obe zistenia pôvodného materiálu 

jedinečným fragmentom do mozaiky poznania doby sťahovania národov. Zlaté 

“nite”, ktorých počet a stav sa od doby výskumu značne zmenil, boli útkovými 

lamelami pôvodne tkanice zhotovenej na doštičkách technikou brokátovania.  

 

 

5.1. Analógie k textilným nálezom 

5.1.1. Pásikavý keper alebo barred damask / rippenköper  

V Európe do obdobia stredoveku evidujeme vyše 40 nálezov tkaniny typu pásikavý 

keper (barred damask, Ciszuk 2004, 107-114; rippenköper, Hundt 1966, 100), kedy 

sa tento typ pomaly vytráca (Tidow 1998, 131). Prevažná väčšina týchto nálezov 

však pochádza z južného Nemecka a východného Švajčiarska z hrobových 

kontextov datovaných do 6. a 7. storočia (Bender Jørgensen 1992, 78; Tidow 1998, 

131, 135; Grömer – Rast-Eicher 2019, 102). Medzi mladšími tkaninami je päť 

kusok z Lotyšska - pravdepodobne všetky z 11. storočia  (Tidow 1998, 132; Zarina 

1990, 107). Takmer všetky sú tkané v kombinácii útkového 1/2 a osnovného 2/1 

kepru prevažne z ľanového materiálu (Tidow 1998, 132; Priest-Dorman 2005, 4) 
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utkané v jednonitke s Z-zákrutom (Tidow 1998, 132; Gutsmiedl-Schühmann 2010, 

353). Zatiaľ jedinú známu výnimku v rámci torzie nití tvorí nález práve z lokality 

Žuráň hrobky č. II, kedy boli identifikované osnovné nite v Z i S zákrute, čo však 

nerušilo výsledný plastický efekt (pozri kap. 6.3. Vlastný experiment). Jediné 

známe dva fragmenty z vlny pochádzajú z lokality Kirchheim am Ries (hrob 196, 

Z-torzia osnovy i útku, 20/18 niti/cm) a Markoberdorf v Allgäu (hrob 12, Z-torzia 

osnovy i útku, 17/20 nití/cm; Tidow 1998, 132). Ďalšie nálezy pochádzajú zo 7. 

storočia z lokality Fehraltorf (Švajčiarsko; Rast-Eicher, 2017, 33), Ellg 

(Švajčiarsko; Windler 1994, 104; Tidow 1998, 131), Niederstotzingen (hrob 12 a 

26, Nemecko; Hundt 1967, 13; Tidow 1998, 131), 3 rôzne tkaniny pochádzajú z 

franského pohrebiska Alach-Erfurt (Nemecko; Farke 1990, 157), z hrobu 189 z 

lokality Baar-Früebergstrasse (Švajčiarsko; Grömer – Rast-Eicher 2019, 98). Starší 

nález z 1. tretiny 6. storočia pochádza z lokality Aschheim-Bajuwarenring. Tu sa 

fragmenty nachádzali na zlomkoch železných súčastí opaskovej garnitúry (Obr. 48; 

ženský hrob 11w, Z-torzia osnovy i útku, hrúbka nití okolo 0,2 mm, dostava 24/22 

nití/cm. Gutsmiedl-Schühmann 2010, 351-353). 

 

Podľa dostupnej literatúry sa u niektorých vyššie zmienených lokalít vyslovene 

jedná o pásikavý keper (barred damask / rippenköper),  avšak podľa K. Grömer a 

A. Rast-Eicher sú tieto nálezy kombinované s iným vzorom tzv. rybej kosti 

(herringbone twill, lokality Fehraltorf, Ellg, Niederstotzingen), čo má byť prejavom 

Alamanských vplyvov (Grömer – Rast-Eicher 2019, 95). 

 

Ranné nálezy z 2. st. n. l. ukazujú, že tkaniny typu pásikavého kepru (barred 

damask / rippenköper) expandovali z oblastí Egypta a v 6. - 7. storočí je pomerne 

typickým nálezom bohatších hrobov najmä v oblasti južného Nemecka a 

Švajčiarska (Grömer – Rast-Eicher 2019, 102). Novo prezentovaný nález z hrobky 

č. II zo Žuráňa (rastlinné vlákno, osnova v Z/S torzii, útok v S torzii, 35/40 a 30 

nití/cm, hrúbka nití ~ 0,25 mm) ale ukazuje, že takéto typy sa vyskytovali i v 

stredodunajskej oblasti osídlenej prevážne langobardskými (ale i gepidskými a 

herulskými) kmeňmi (Tejral 1982, 194-196). Nález tkaniny typu pásikavý keper 
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(barred damask / rippenköper) je v našich končinách síce výnimočným, ale 

rozhodne sa nejedná o jediný doklad luxusných tkanín v dobe sťahovania národov 

u nás (Tab. 10). Doklady textílií z Prahy-Zličína obsahovali podobne vysoký počet 

nití v dostave (20 nití/cm, Př. č. 8, Březinová 2007, nepubl.; 15 nití/cm, inv. č. 

A550232; 13-17 nití/cm, inv. č. A550233, Urbanová 2017, nepubl.) a i nález 

zložitej väzby diamantového kepru z Prahy-Podbaby (20-24/10 nití/cm; inv. č. A 

609, A 610, 38054 a A 600/100; Korený – Kostka – Urbanová 2010, 380, 383-385) 

dokazuje, že tieto jemné tkaniny nemuseli nutne znamenať import. Nie je teda 

možné priradiť túto tkaninu k prejavu (Grömer – Rast-Eicher 2019, 102-103), resp. 

neprejavu, konkrétneho etnika či geografickej oblasti 6.-7. storočia. 

 

 
Obr. 48 3D-sken tkaniny z hrobu č. 11w z Aschheim-Bajuwarenring; upravené 

v správnom smere útku podľa Nowak-Böck - Peek - Pfeifer-Schäller 2005, Fig. 9, 13 

 

 

5.1.2. Hodvábne plátno  

V priebehu vlády cisára Justiniána I (527-565) sa hodváb a komodity z neho 

vyrobené stali významných luxusným artiklom v ekonomike Byzantského 

kráľovstva. Legenda z dvoch písomných prameňov zo 6. storočia  hovorí o príkaze 

dvom kresťanským mníchom, ktorý sa mali priučiť umeniu výroby a prepašovať 

vajíčka priadky morušovej z oblasti Sasánskej ríše v Perzii, hlavného dodávateľa 
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hodvábu Východorímskej ríši. Vzhľadom na to, že výroba v oblasti Sýrii i Malej 

Ázii už prebiehala, šlo pravdepodobne o dovoz druhu s kvalitnejším vláknom 

kokónu (Jacoby 2008, 421-422).  

 

Distribúcia hodvábu obyvateľom ríše bola veľmi kontrolovaná a určená len 

vysokým spoločenským hodnostárom (kommerkiarioi), a to za účelom stanovenia 

“hierarchie skrz odev”. Dopyt po hodvábe však narastal, a tak bola ríša i napriek 

snahám o vytvorenie monopolu závislá na subdodávkach hodvábnej suroviny. 

Obľúbenosť tkanín a hodvábnych výrobkov vyústila i v jej obchod mimo ríšu do 

oblastí Barbarika (Jacoby 2008, 422; Ylmaz 2019, nečíslované) kde, z hľadiska 

archeológie, končila ako luxusný artikel v pohrebnej výbave najvyšších 

spoločenských vrstiev. Konštantínopol ostal monopolom vo výrobe i po stratení 

provincie v prospech Arabskej ríše v 7. storočí, a jeho výroba pokračovala 

nepretržite až do 13. storočia (Jacoby 2008, 422-423). 

 

Z prostredia Európy v sledovanom období sú najluxusnejšou kolekciou 

hodvábnych látok kráľovské hrobky merovejskej dynastie v parížskej katedrále 

Saint-Denis. Najvýznamnejšou osobou, ktorú sa podarilo identifikovať na základe 

zlatého prsteňa s nápisom REGINE ARNEGVNDIS, bola královna Arnegonda, 

jedna z manželiek kráľa Chlotara I. (511-561), uloženej v hrobke 49 (Périn 2009, 

69). Historické pramene hovoria o Arnegunde, sestre Ingundy (prvej manželky 

Chlotara I) ako o druhej manželka kráľa a matke ich syna Chilpericha (Gregor z 

Tours, kniha štvrtá/III, podľa českého prekladu Kincl 2006, 134-135). Arnegunda 

bola nových antropologických rozborov zomrela približne ako 60 ročná okolo roku 

580. Jej dlhý vrchný šat s predným otvorom (tunika) bol ušitý z hodvábneho plátna 

s prevažujúcim útkom farbeného na purpurovo, prepásaného koženým opasok 

vyšívaným hodvábnymi niťami a vybavený zlatými a striebornými garnitúrami. 

Obvodové lemy tuniky boli lemované tkanicou vytkávanou červenými hodvábnymi 

niťami a manžety boli zdobené modrým a žltým samitom importovaným z Perzie a 

zlatými výšivkami. Hlavu jej pokrývala zlatom brokátovaná tkanica a hodvábny 

závoj pripevnený zlatými ihlicami, tkaný zo samita červenej a zlatej farby 
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dovezeného z oblasti Stredomoria (Desrosiers – Rast-Eicher 2012, 6; porovnaj 

Périn 2009, 69, Fig. 1, 70; Fig. 2, 71; Fig. 3, 73 a Desrosiers – Rast-Eicher 2012, 

Fig. 5, 6). Celkovo sa v bazilike doložilo osem lepšie doložených útržkov 

hodvábnych látok dovezených z oblastí Stredomoria, Perzie i Číny, z ktorých 

niektoré boli výnimočných kvalít - až 115/50 nití na cm (Desrosiers – Rast-Eicher 

2012, 4). 

 

 

5. 2. Lamely  

Pôvodná interpretácia zlatých lamiel z hrobky č. II o nich hovorila ako o 

brokátovanej látke pôvodom z Byzancie (Poulík 1953, NZ č.j. 548/98, 35) a 

rovnaké názory sa prezentovali i v súhrnnej publikácii z roku 1995 (Poulík, 70). I 

ďalšie bádania sa opierali o nekritické preberanie tejto interpretácie (napr. Tejral 

1993, 487; Droberjar 2002, 394; Loskotová 2013, 335; Tejral 2017, 128). 

Vzhľadom ale k rozmerom lamiel a niekoľkým fragmentom sa domnievame, že šlo 

o inú textilnú techniku. Na niektorých zlomkoch je zrejmé pretlačenie po 

osnovných nitiach, čo interpretujeme ako doplnkové útkové nite pri výrobe tkaníc 

tkaných na doštičkovom stave a možno i pozostatok samotnej tkanice.  

 

Technika, kedy útok je vpracovávaný do tkanice ešte v procese výroby, sa nazýva 

brokátovanie, ktoré  sa rozšírilo z rímskeho sveta na sever do Európy. Tieto časovo 

i materiálne veľmi náročné brokátované tkanice sa objavujú v anglosaských 

oblastiach a v Nemecku v 4. - 7. storočí n. l. (Nockert 1991, 83; Owen-Crocker – 

Coatsworth – Hayward 2012, 96-97). Hlavný útok zvykol byť rovnakého materiálu, 

ako osnova (ibidem) zatiaľ čo doplnkový útok inej farby či materiálu mohol byť 

vtkaný do osnovy tkanicového pásu, čím sa zdôraznil útkový vzor (Walton Rogers 

2007, 96). Výrazne kontrastné a okázalé sú doplnkové útkové nite vyrobené zo zlata 

(Owen-Crocker – Coatsworth – Hayward 2012, 98) a šírka takejto tkanice sa 

pohybovala okolo 1-2 cm (Walter – Peek – Gillich 2008, 16-17) Napokon, zlatom 

pretkávanú čelenku obsahovala i kráľovská hrobka Kolínskej katedrály, v ktorej 

podľa všetkého spočívala manželka franského kráľa Theudeberta I. Wisigarda 
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(dcéra Wacha a jeho druhej manželky Austrigusy; Gregor z Tours, kniha III/10, 

podľa českého prekladu Kincl 2006, 124; Doppelfeld - Pirling 1966, 11;  Nockert 

1991, 85). 

Je možné zhrnúť, že v Európe rovnako ako Británii sa objavujú vysekávané zlaté 

lamely v elitných ženských hroboch 6. a mužských 7. storočia (Walton Rogers 

2007, 96), v 8. storočí už nastupujú nite s dušou (dracúny) obtáčané okolo 

organického jadra (Walton Rogers 2007, 97). Technológia a s tým i móda prenikala 

do nášho prostredia niekedy v priebehu 5. storočia n. l. v dobe rozkvetu 

Východorímskej ríše, a to ako importovaný luxusný tovar z Konštantínopola. 

Predpokladá sa ale pomerne rýchly vznik vlastnej organizovanej výrobnej tradície 

už na konci storočia, čo sa odzrkadľuje najmä na využívaní vysekávaných lamiel 

(bez duše; Giostra – Anelli  2012, 345, 350-351, 354). To, že šlo nepochybne o 

cennú komoditu informuje i v 6. storočí pasáž z piatej knihy Gregora z Tours o 

krádeži zlatom pretkávaného opasku a jeho znehodnotení rozstrihaním (Gregor z 

Tours, kniha V/18, podľa českého prekladu Kincl 2006, 201; Urbanová – Půlpán 

2016, kapitola 6, nečíslované). 

V ranných obdobiach 6. a 7. storočia sa ku tkaniu využívali nite vystrihnuté zo 

zlatého plechu tj. bez duše (lamely) ako pozostatok galsko-rímskej tradície 

(Crowf'oot – Hawkes 1967, 55; Walton Rogers 2007, 96). Najväčšie množstvo 

nálezov tohto typu pochádza z lokality Tablow Barrow (7. storočie, 

Buckinghamshire; Crowf'oot – Hawkes 1967, 80; Walton Rogers 2007, 96) no 

objavujú sa na viacerých britských lokalitách v Kente (6. storočie), Chessell Down 

(6. storočie; ostrov Wight), a Holywell Row (6. storočie; Mildenhall, Suffolk; 

Walton Rogers 2007, 96). Všetky spomínané ženské hroby z 6. storočia obsahovali 

stopy po tkaniciach v oblasti hrudníka a hlavy, interpretované ako lemy čeleniek či 

závojov (ibidem). V 7. storočí už nachádzame takéto tkanice i v elitných mužských 

hroboch na lokalite Taplow (hrob Bu2) a Prittlewell (Essex) ako súčasti opaska či 

oviniek (ibidem). Dokladom lemovania plášťov vzorovanými tkanicami je nález z 

mužského hrobu č. 143 z Greding-Grosshöbingu (Nemecko) spadajúceho do 7. 

storočia. Zosnulý bol pochovaný s výbavou zloženou okrem iného z rozmerného 

plášťa na ľavej strane spínaného sponou, ktorého lemy boli podľa dochovaných 

zlatých nití ozdobené brokátovými tkanicami. Pretkávané zlatými niťami mohli byť 
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i ovinky, ako vidíme na pohrebisku v Alburg-Straubing (Niederbayern; Walter – 

Peek – Gillich 2008, 16-17). Tak ako v tomto a iných prípadoch sú zlaté lamely 

jediným dochovaným odkazom na prítomnosť karetkových pásov (Walter – Peek – 

Gillich 2008, 14-15).  

Z prostredia Škandinávie sa stretávame s so zlatým brokátovaním oboch typov od 

5. storočia až do doby vikinskej (Nockert 1991, 83) napr. na lokalite Lovön (Ekerö, 

Švédsko) a Birka (Ekerö, Švédsko). Nálezy z pohrebiska Lovön ale neposkytujú 

informácie o ich pôvodnom využití, vzore či technike (Arwidsson 1962, 113). V 

dobe vikinskej sú tkanice vytkávané kovovým útkom bežným a dobre zachovalým 

nálezom s možnosťou replikácie ich geometrického vzoru, slúžiaceho najčastejšie 

ako lemy odevu (Geijer 1938, 75). 

Bazilika Saint Denis v Paríži bola miestom posledného odpočinku merovejskej 

aristokracie a poskytla mnoho dokladov luxusného ženského i mužského odevu. 

Minimálne 20 sarkofágov obsahovalo doklady brokátových tkaníc (France-Lanord 

1975, 15). Absolútne výnimočným bol mužský hrob č. 37 ktorý obsahoval až 25 m 

zlatých lamiel o priemere 0,3 - 0,5 mm i dracúnov omotaných okolo hodvábneho 

jadra. Tieto brokátované tkanice sa nachádzali ako ozdoba odevu v rôznych 

častiach tela (France-Lanord 1975, 16-17) a podľa novších rozborov obsahovala 

brokátovanú čelenku i hrobka kráľovnej Arnegundy (Desrosiers – Rast-Eicher 

2012, 6). 

 

 

5.3. Interpretácia textilných nálezov a nálezov súvisiacich s textilnou 

výrobou z hrobky č. II zo Žuráňa 

Interpretácia tkaniny v ženských hrobových kontextoch 5. - 6.  storočia sa opiera o 

ich dochovanie v prevažne dolnej časti opaskových garnitúr či v okolí lúčika spôn 

a broží ako pozostatok po vrchnom šate - tunike alebo otvorenom kabátci (Grömer 

– Rast-Eicher 2019, 97). Variabilita odevu a odevných tradícií je ale v dobe 

sťahovania národov veľmi pestrá a v mnohých prípadoch i subjektívneho 

charakteru pochovaného jedinca, nesúceho si so sebou i tradície sebe vlastné, či z 
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rodného regiónu. Je ale možné konštatovať, že uloženie spôn v oblasti hrudníka a 

panvy je typickým prejavom langobardsko-merovejského okruhu (Frankovia, 

Durynkovia, Langobardi aj.; Tejral 1982, 82). V mladších obdobiach 7. storočia už 

spony nutne neplnia úlohu predmetu potrebného pre vytvorenie odevu, ale majú 

skôr dekoratívnu funkciu (Urbanová 2011, 40; Grömer – Rast-Eicher 2019, 98). 

 

Nevylúpený hrob 11(w) z bavorskej lokality Aschheim-Bajuwarenring datovaný do 

1. tretiny 6. storočia (525-550 n. l.; Gutsmiedl-Schühmann 2010, 354) patril žene 

vo veku 33-39 rokov drobnej, 162 cm vysokej postavy spolu s pozostatkami dieťaťa 

vo veku 1-4 roky (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 351-354, Tab. 158, 159A). Okrem 

diskovitých spôn so vsadenými polodrahokamami u krku, vtáčích esovitých spôn, 

súprave korálok, spôn v panvovej oblasti, kľúču a rôznych opaskových garnitúr, 

záveskov a zvieracích kostí,  sa v hrobovej výbave nachádzali i textílie nájdené v 

koróznych vrstvách spínadiel odevu. Netradičný bol i počet celkovo štyroch 

praslenov v oblasti panvy a prítomnosť kruhových konských uzdičiek vo forme 

opaskových záveskov (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 353). Na pozlátenej 

striebornej esovitej vtáčej spone sa našli zvyšky tkaniny v plátnovej väzbe z 

nezisteného materiálu. Osnovné nite v Z i S zákrute sa striedali v pravidelnom 

intervale po piatich nitiach a ich sila nití sa pohybovala od 0,2 - 0,5 mm. Útkové 

nite sa rovnako striedali v Z i S zákrute pravidelne po šiestich nitiach a ich hrúbka 

bola rovnako 0,2 - 0,5 mm. Dostava sa teda pohybovala v počte 20 a 30 nití / cm2 v 

osnove a útku, tvoriace tak veľmi jemnú tkaninu, ktorá sa nachádzala spolu s časťou 

koženého remienka v oblasti vinutia i zachycovača spony, ktorá bola takto 

pravdepodobne opravovaná a fixovaná (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 351-352, 

Farbtafel XXIII).  

Tri pozlátené esovité spony (Gutsmiedl-Schühmann 2010, Farbtafel XXII) boli 

vyňaté v bloku spolu s inými železnými predmetmi. Prekvapivo na žiadnej z nich 

neboli zaznamenané stopy po lúčiku, čo viedlo autorku k záveru, že pochovaná 

nemohla spony nosiť tradičným spôsobom, aspoň nie v dobe svojej smrti. To 

podkladá i nájdením stôp dvoch textílií (látky v plátnovej väzbe a typu barred 

damask / rippenköper) ako na železných predmetoch, tak v okolitom bloku pôdy, 

čo interpretuje ako pozostatok po vrecúšku v ktorom mohli byť predmety uchované 
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v dobe uloženia do hrobu. Fragment veľmi jemnej tkaniny v plátnovej väzbe o 

dostave 24/20-24 nití/cm2  a hrúbke nití 0.3-0,4 s Z a S osnovom a útkom približne 

odpovedá vyššie popísanému nálezu (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 353, 8.13).  

Druhá tkanina nájdená v pôdnom bloku a na predmetoch bola typu pásikavého 

kepru (barred damask / rippenköper), prezentovaná a chybne popisovaná ako 

kombinácia keprovej a plátnovej väzby striedajúcej sa vždy po troch výmenách 

útku. Tá sa nachádzala na niektorých železných predmetoch a i na predmete z 

farebného kovu (Gutsmiedl-Schühmann 2010, Nr. 5 a 7A), pôvodne asi ako súčasti 

garnitúry opaska. V dostave o počte 24/22 nití/cm2  boli všetky nite osnovy i útku v 

Z zákrute. Hrúbka osnovných nití sa pohybovala od 0,3 - 0,5 mm, útkových okolo 

0,2 (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 353, 8.13). Keďže dochované fragmenty boli 

uchované na rôznych predmetoch súvisiacich s tvarovaním odevu, je možné ich 

spájať s pôvodným krojom. 

 

Písomné pramene spomínajú látky s plastickým efektom nosené Vizigótskymi 

kmeňmi usadenými v 6. storočí n. l. v dnešnom Španielsku. Biskup Izidor zo Sevilly 

spomína vo svojich Etymológiách plášť, ktorý “vlieva svoje vlny do vlajúcich 

záhybov” (Isidor Ethymologiae, De palliis feminarum, podľa anglického prekladu 

Barney – Lewis  – Beach 2006, 19, 25; Grömer – Rast-Eicher 2019, 98-99) 

 

Langobardské pohrebisko v Holubicích na Morave, ktorého počiatok sa kladie do 

druhej polovice 5. storočia - počiatku 6. storočia, nachádzajúce sa v neveľkej 

vzdialenosti od mohyly Žuráň (do 5 km; pozri kap. 2.2.) poskytuje možnosti 

interpretácie vzhľadu odevu na základe nevylúpeného ženského hrobu č. 95 

(Čižmář 2011, 210, 212; Abb. 43, 215). V oblasti krku sa nachádzala súprava 

sklenených korálok, dve väčšie korále boli identifikované nižšie v hrudnej oblasti. 

Všetky 4 spony sa nachádzali in situ, dve drobné doštičkovité spony ležali na hrudi 

a dve spony s polkruhovitou záhlavnou doštičkou s kolíkmi v oblasti panvy. Takéto 

usporiadanie je typickým pre západogermánsku-merovejskú módu (Čižmář 2011, 

134-135). Dve doštičkovité spony mohli spínať odev v oblasti krku a hrudi, nižšie 

sa nachádzala železná pracka koženého či látkového opaska alebo závesku, ktoré 
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mohli obsahovať i radu ďalších ozdôb alebo vecí dennej potreby, čo je časté vo 

Franskom a Alamanskom prostredí, ale nie sú tak bežné v dnešnom Bavorsku, 

Rakúsku a Maďarsku (ibidem). Koncentrácia viacerých nálezov u ľavého boku 

môže naznačovať i ich primárne umiestnenie na tomto mieste, ale i zosunutie 

predmetov postmortálnymi procesmi, pôvodne visiacich na remeňoch opasku (nôž, 

hrebeň a neurčený bronzový a železný predmet). Spony v oblasti stehien naznačujú 

pôvodné spínanie otvoreného kabátca. Netradičným je prítomnosť bronzovej ihlice 

a skleneného korálku u ľavej holennej kosti, čo môžeme vysvetliť buď 

postmortálnymi procesmi alebo prítomnosťou (či neprítomnosťou) milodaru. 

Kombinácia dvoch malých a dvoch veľkých spôn je charakteristickým znakom 

stupňa 3 (525-600; Čižmář 2011, 135).  

 

Z oblasti Čiech nachádzame pár analogických dokladov a i možností interpretácie 

vzhľadu odevu langobardsko-merovejského okruhu napríklad v ženskom hrobe č. 

1 z Zvoleněvsi u Slaného, ktorý obsahoval dve párové spony v panvovej oblasti. V 

hrobovej výbave sa okrem spôn nachádzal i železný kľúč a krúžok, nožík, 

strieborný krúžok a jantárový korálok zhodne pochádzajúce z prvej polovice 6. 

storočia (Urbanová 2011, 39). Predpokladá sa, že ženský kroj z neskorej fázy 

sťahovania národov tvorila tunika a jej rôzne variácie, ktoré sa nosili v kombinácii 

s plášťom, opaskom a jeho doplnkami (Urbanová 2011, 40, obr. 8a, 47). Väčšinou 

jednoduchý opasok bol zakončený prackou a vybavený rôznymi kruhovými 

záveskami, ktorý slúžil i pre zavesenie vecí dennej potreby (nožík, nožnice, 

ihelníčky, prasleny, amulety etc.; Urbanová 2011, 40-41). Kostrové pohrebiská v 

Prahe-Podbabe a Záluží u Čelákovic obsahovali niekoľko obmien jednoduchých 

opaskov, ktoré boli zdobené kovovými krúžkami praktickej i dekoratívnej funkcie 

(Urbanová 2011, 41, obr. 8b, 48). Na kruhových záveskoch z hrobu XIV. z Prahy-

Podbaby sa vďaka koróznym procesom bronzu dochovali otlačky textilu štvôr-

väznej keprovej väzby 2/2, tzv. diamantového (Korený – Kostka – Urbanová 2010, 

383; inv. č. A 609; obr. 10-12, 381-382; ibidem, 384, inv. č. A 610; ibidem, 384, 

inv. č. A 600/001) i nedefinovaných väzieb (ibidem 384, inv. č. 38054). Z týchto 

hrobových kontextov kedy sa spony nachádzali v blízkosti kolien vyplýva, že boli 

zavesované na remeňoch opaska a strácali svoju praktickú funkciu spínadla odevu. 
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Otázkou však naďalej ostáva, do akej miery sú hrobové celky i odrazom bežného, 

každodenného života (Urbanová 2011, 41). 

 

Všetky fragmenty textilu sa našli v blízkosti kovových fragmentov - možno súčastí 

opaska či jeho garnitúry. Dôležitou súčasťou kroja boli zložité konštrukcie 

opaskov. U žien sa skladali z jedného či viacerých jednoduchých pásov 

zakončených prackou, na ktoré sa upevňovali rôzne veci dennej potreby (nože, 

nožnice, ihelníčky, prasleny, či amulety). V prostredí Českej republiky sa 

nestretávame s tak zdobenými záveskami aké máme doložené napríklad na území 

dnešného Nemecka či Francúzska, kde sú zavesené desiatky predmetov a i vreckára 

zdobené kovovými nášivkami. Kostrové pohrebiská v Prahe-Podbabe i Záluží u 

Čelákovic obsahovali niekoľko variant  jednoduchých opaskov tvorených jemne 

zdobenými či úplne nedekorovanými krúžkami, niekedy i so stopami po uchytení. 

Opasky mohli byť zakončené o dlhými remeňmi splývajúcimi až k polovici lýtok. 

Drobné kovania týchto remeňov bývali vyrobené z bronzu alebo drahých kovov a 

zakončené nákončiami listovitých tvarov, podobne ako vidíme na remeňoch 

punčoch. Z nich viseli na remeňoch upevnené i dekoratívne “spony”, ktoré už 

stratili svoju praktickú funkciu. 

Muži i ženy nosili kožené vreckáre opatrené prackou na zopnutie alebo zložitejšie 

dekorované zdobenými kovaniami po stranách i po povrchu. Fragmenty kapsy z 

hrobu 160 z lokality Greding-Grosshöbing (Nemecko) obsahovali fragmenty 

zdobenia povrchu vtáčími pierkami i obšívaním povrchu kusom textílie. Taštičky 

kapsy a rôzne vačky mohli byť vyrobené i z iných organickým materiálov ako 

napríklad z travín, kôry či lyka (Urbanová – Půlpán 2016, kapitola 6, nečíslované). 

 

Textílie z hrobky č. II zo Žuráňa mohli byť podľa všetkého súčasťou odevu 

spoločensky vysoko postavenej ženy, ktorej odev bol ušitý z látky s plastickým 

efektom typu pásikavého kepru (barred damask / rippenköper). Na základe 

dokladov hodvábu na fragmente č. 6 sa mohlo jednať o vrstvený šat, ktorý je 

doložený na lokalite Aschheim-Bajuwarenring (hrob 11w) alebo v kráľovskej 

hrobke 49 z katedrály Saint-Denis. Obe tieto lokality sú zaujímavé, keďže 
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poskytujú analógie ako k pásikavému kepru (Aschheim-Bajuwarenring), či 

vrstveniu šiat a zlatému brokátovaniu (Saint-Denis), ale i sa odlišujú v prípade 

spôsobu vyhotovenia plastického efektu na odeve. Zatiaľ čo na lokalite Aschheim-

Bajuwarenring sa jedná o efekt vytvorený tkaním, fragmenty zo Saint-Denis boli 

vytvorené mechanicky, čiže technikou nazývanou plissé (Grömer – Rast-Eicher 

2019, 102-103). Nálezová situácia na lokalite Aschheim-Bajuwarenring s 

dochovanou opaskovou garnitúrou a záveskami ukazuje na toto vrstvenie v strednej 

oblasti tela, a i hrob č. 95 z Holubíc obsahoval dvojicu spôn v panvovej oblasti. 

Zlaté lamely mohli byť súčasťou brokátovanej tkanice, avšak ich nálezová situácia 

nedovoľuje bližšie určenie funkcie.  
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6. Experimentálna časť 

 

6.1. Stav textilnej produkcie v dobe sťahovania národov v ČR 

Pre porovnanie technologickej vyspelosti tkáčskeho remesla a možností domácej 

(lokálnej) výroby tkanín zo Žuráňa je potrebné poznať textílie, ktoré sa zachovali 

na území Českej republiky v sledovanom období (Tab. 10). K tomuto účelu slúži 

základná analýza všetkých dochovaných fragmentov. Bolo analyzovaných 24 

doposiaľ známych vzoriek z 12 lokalít, ktoré poukazujú na nasledujúce skutočnosti. 

 

Skúmané tkaniny je možno rozdeliť do niekoľko kategórií podľa jemnosti ich 

prevedenia. Najčastejšie sa stretávame s veľmi jemnými a jemnými látkami. 

Jemnosť 5 nálezov nebolo možné určiť (Graf 1). Kvalitu tkanín na základe počtu 

nití v dostave sme posudzovali na základe systému K. Grömer (2010, 120), takto: 

veľmi jemná: nad 15 nití; jemná: 11 - 15 nití; stredne hrubá: 6 - 10 nití; hrubá: 1 - 

5 nití; nezaraditeľné: bez údajov. 

 

 
Graf 1 Jemnosť tkanín z celkového počtu nálezov 24ks na území ČR 
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Vo väzbách značne prevažovala plátnová väzba, tvoriaca viac než polovicu celého 

nálezového fondu. V iných väzbách sa vyskytoval keper v rôznych obmenách (Graf 

2). 

 
Graf 2 Pomery väzieb z celkového počtu nálezov 24ks na území ČR 

Z torzií (zákrutu) nití bola najčastejšie Z/Z, nasledovala Z/S a ⅓ fondu nemohla 

byť vzhľadom k stavu dochovania určená (Graf 3). 

 

 
Graf 3 Torzie nití z celkového počtu nálezov 24ks na území ČR 
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Textilná surovina mohla byť určiteľná len v 8 prípadoch. V 7 šlo o rastlinný 

materiál, v jednom prípade s veľkým otáznikov o hodváb. Aj keď nebolo doložené  

živočíšne vlákno ako je vlna, nie je veľmi pravdepodobné, že by sa v minulosti 

nevyužívalo (Tab. 10). 

 

Stav dochovania textilných fragmentov nedovoľuje ich presnú interpretáciu. 

Vzhľadom na fragmentárnosť textilných pozostatkov sa mohlo jednať o zvyšky 

kroja, doplnkov, obalov či rôznych váčkov. Minimálne v prípade zličínskych 

nálezov sa jednalo o súčasti odevu z veľmi jemného plátna, a i na lokalitách Praha-

Podbaba, Praha-Radotín, Záluží u Čelákovic, Radonice n. Ohří, Nový Šaldorf sú 

fragmenty textilu skorodované na spodných častiach opaskov a opaskovej 

garnitúry. V blízkosti aplikácií vreckára bol v Prahe-Zličíne dochovaný jedinečný 

nález tkanice zhotovenej na doštičkovom stave. Fragmentárne nálezy pseudomorf 

z lokality Žuráň mohli byť rovnako súčasťou odevu zosnulej a ich bližší rozbor a 

interpretácia sa nachádza v kap. 4.1. a 5.1. 

U nálezu skaných nití v Zvoleněvsi u Slaného sa jednalo šnúrku slúžiacu na 

reparáciu spôn.  

V niektorých prípadoch (Vyškov, Světec u Bíliny a Klučov) sa mohlo jednať o 

textilné obaly či váčky predmetov vložených do hrobu ako milodary.  

Z kultúrnej vrstvy pochádza nález otlačku tkaniny na keramickom fragmente z 

Černčic, ktorý sa mohol na povrch dostať náhodou v procese výroby.  

Importom bol možný nález hodvábu zo Žuráňa, detailnejšie rozobraný v kap. 4.2. 

a 5.2. 

Všetky nálezy z doby sťahovania národov s najväčšou pravdepodobnosťou 

vykazujú domáci pôvod. Plátnové a keprové väzby spolu s ich odvodenými 

väzbami je možné utkať na vertikálnom tkáčskom stave, ako ukázali experimenty 

(Březinová – Urbanová 2010, 65-69). Ako je to v prípade nálezu technicky zložitej 

väzby pásikavého kepru (barred damask / rippenköper) zo Žuráňa je otázkou, na 

ktorú odpovie experiment (pozri kap. 6.3.). 
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Tab. 10 Stav textilnej produkcie v dobe sťahovania národov v ČR 
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6.2. Textilná produkcia v dobe sťahovania národov v Čechách a na 

Morave  

6.2.1. Tkáčske stavy 

Proces tkania je vykonávaný na konkrétnom type tkáčskeho stavu, ktorý pomáha 

udržať systém v rozdelení osnovných a útkových nití a poskytuje určitý stupeň 

mechanizácie a automatizácie tkáčskeho procesu (Uhlár 1963, 329; Gleba – 

Mannering 2012, 14). Pre obdobie sťahovania národov je uvažované o existencii 

dvoch typov tkáčskych stavov – vertikálny tkáčsky stav s osnovnými niťami 

zaťaženými závažiami (Obr. 49) a vertikálny tubulárny tkáčsky stav (Obr. 50), kde 

je osnova vypnutá medzi dve horizontálne valce (Urbanová 2013, 68). O 

prítomnosti horizontálnych stavov (osnovné nite sú napnuté na dve základné tyče 

upevnené na pevnom podklade v horizontálnej polohe) sa v našom prostredí v 

danom období neuvažuje (Poppová Urbanová a, 9-10; Gleba – Mannering 2012, 

16). 

 

Prítomnosť tkáčskych stavov je ťažko doložiteľná, v archeologických dokladoch je 

najlepšou možnosťou identifikácie vertikálneho tkáčskeho stavu s osnovnými 

niťami zaťaženými závažiami práve nález väčšieho množstva tkáčskych závaží in 

situ. Kvôli ich konštrukcii zhotovenej z organických materiálov ktoré ľahko 

podliehajú skaze sa môžeme spoliehať len na nepriame indikácie ich prítomnosti v 

objekte, a to hlavne na koncentrácie tkáčskych závaží, najlepšie v rovine, spolu so 

stĺpovými jamkami. Tie dokopy naznačujú nie len prítomnosť samotných krosien, 

ale i ich približné rozpätie, čo poskytuje ďalšie informácie o tkanine (napr. max. 

šírka) či procese výroby (boli obsluhované jednou či viacerými osobami; Gleba – 

Mannering 2012, 15-16; Verberg 2019, 1).  

 

Dôležitou súčasťou tkáčskeho stavu sú brdá, pomocné horizontálne tyče, na ktoré 

pomocou niteniek naviažeme osnovné nite požadovanom systéme ktorý v priebehu 
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tkania korigujeme pomocou bidiel. Takto upevnené nite sa stávajú súčasťou 

prošlupového zariadenia. Brdo môže byť na bidlách vytiahnuté a vytvárať 

“prošlup” či “zivu” pre útok (vpred smerom k tkáčke) alebo zložené smerom k stavu 

(od tkáčky; Uhlár 1963, 336, Poppová Urbanová a, 10; Gleba – Mannering 2012, 

14-15). Vyťahovaním bŕd s naviazanými osnovnými niťami a pretkávaním s útkom 

tvoríme samotný vzor. Ich presný počet závisí od komplikovanosti vzoru, ktorý 

plánujeme tkať. Miesto kríženia osnovnej a útkovej nite sa nazýva väzný bod 

(Arsenjevová – Wolfová 2005, 37).  

 

 
Obr. 49 Vertikálny tkáčsky stav zaťažení závažiami. Podľa Grömer 2016, Fig. 74, 132 

 

Alternatívou k stavu s osnovou zaťaženou závažiami je vertikálny tubulárny 

tkáčsky stav s osnovou napnutou medzi dve horizontálne brdá (Obr. 50), kde sa 

vytvorenie prošlupu (zivy) pre útok dosiahlo pomocou tzv. prohozného ramena 

(Poppová Urbanová a, 11). Na rozdiel od stavu so závažiami je tubulárny stav 

archeologicky takmer nedoložiteľný (Gleba – Mannering 2012, 16), o jeho 

rozšírení do rímskej ríše z východného Stredomoria sa dozvedáme z písomných 

prameňov (Barber 1991, 116). Aj keď primárne s týmto typom stavu tkáčske 

závažia nespájame, pár kusov mohlo zaťažovať spodné brdo pre lepšie napnutie 

osnovy (Barber 1991, 113-115). Každopádne mohli byť oba typy v dobe 
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sťahovania národov vzhľadom na absenciu nálezov tkáčskych závaží užívané 

paralelne, a to až do obdobia stredoveku (Březinová 1997, 132). 

 
Obr. 50 Vertikálny tubulárny tkáčsky stav s osnovou napnutou dvomi horizontálnymi 

brdami. Podľa Grömer 2016, Fig. 79, 138 

 

6.2.2. Tkáčske závažia  

v ČR, Lokality: Praha-Kobylisy Ženíškova stodola; Praha-Kobylisy, Březiněveská 

ulice objekt č. 527/2009; Březno u Loun, polozemnica 13, 17, 43, 52. Neisté 

lokality: Soběsuky objekt č. 1243/86; Březno u Loun, polozemnica 30.  

 

Výskyt závaží v archeologických kontextoch je jedným z hlavných nepriamych 

indikátorov prítomnosti textilnej výroby a úrovne dosiahnutej technológie. Pokiaľ 

však neboli nájdené v rade (Barber 1991, 92-93), často nie je možné jednoznačne 

určiť či závažia boli súčasťou textilnej výroby alebo inej činnosti (napr. ako súčasť 

rybárskych sietí, stabilizačný prvok roštu pri varení apod.; Barber 1991, 97; Gleba 

– Mannering 2012, 15) a ich interpretácia sa musí opierať o širší nálezový kontext. 
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Väčšinou boli vyrobené z hliny a ich absencia v archeologických kontextoch sa 

občas vysvetľuje ako dôsledok ich nekvalitného výpalu, ak vôbec (Sklenář 1998, 

41-42; Belanová-Štolcová 2012, 325), výnimočne máme tento jav doložený na sade 

závaží z Prahy-Kobylís Březiněveské ulice (Frolík – Jílek – Jiřík – Urbanová, 2011, 

426). V dobe sťahovania národov sa na území Českej republiky vyskytujú hlavne 

pyramídové (Praha-Kobylisy Ženíškova stodola, Prahy-Kobylisy Březiněveská 

ulice, Březno u Loun polozemica 17), prípadne diskovité a guľovité tvary (Březno 

u Loun polozemica 13, 43). Účel závažia z polozemnice 30 z Března nie je jasný a 

o zatiaľ najväčšom nájdenom súbore z lokality Soběsuky bola publikovaná iba 

zmienka. Závažia slúžia na vypnutie osnovy upevnením osnovných nití 

vodorovným otvorom v závaží (Sklenář 1998, 41). 

 

Pre dobu sťahovania národov na území Českej republiky je nálezov tkáčskych 

závaží málo, konkrétne nálezy poznáme iba zo štyroch lokalít (Soběsuky, Praha-

Kobylisy Ženíškova stodola, Praha-Kobylisy Březiněveská ulice a Březno u Loun). 

 

Najväčšia kumulácia tkáčskych závaží indikujúca tkáčsky stav sa nachádzala na 

lokalite Soběsuky v objekte č. 1243/86 interpretovaného ako zahĺbená chata. Pri 

deštrukcii kamennej pece bola odkrytá koncentrácia približne 30 ks závaží, 

keramických fragmentov a kostených nálezov, avšak bližšie nálezové okolnosti a 

údaje o predmetoch do dnešných dní neboli publikované (Jílek – Vokolek – Beková 

– Bek – Urbanová – Horník 2015, 93). 

 

V roku 1936 bol nájdený väčší súbor 12 ks tkáčskych závaží na lokalite Praha-

Kobylisy Ženíškova stodola z jedného objektu tzv. “merovejskej jamy”. Všetky boli 

pyramídového tvaru so štvorcovou základňou a dobre vypálené. Ich maximálna 

výška bola 11,8 cm, šírka 8,8 a váha v rozmedzí od 0,44 - 0,624 kg. Zaujímavým 

detailom boli značky rôznych tvarov nachádzajúce sa minimálne na polovici 

dochovanej sady (obr. XY; inv. č. H1 46577-46588; Frolík – Jílek – Jiřík – 

Urbanová, 2011, 441-443). 
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Obr. 51 Praha-Kobylisy, Ženíškova stodola. Nález z roku 1936. Tkáčske závažie inv. č. 

H1 46582 so značkami - vpichmi - na bočnej strane predmetu. Frolík – Jílek – Jiřík – 

Urbanová, 2011, 441 

Z prostredia Prahy-Kobylís sa nejedná o ojedinelý nález súboru závaží z jedného 

objektu. Súbor závaží poznáme z Březiněveské ulice z objektu 527/2009 

interpretovaného ako zahĺbená chata, kde medzi kolovými jamkami KJ534 a 551 

bola odkrytá koncentrácia 9 ks tkáčskych závaží či ich väčších fragmentov (obr. 

XY; Frolík – Jílek – Jiřík – Urbanová, 2011, 423). Nekompletne dochované závažia 

pravdepodobne pyramidálneho tvaru boli vyrobené z miestnej hliny s prímesou 

štrku a piesku boli nekvalitne vypálené, takže pri manipulácií v teréne sa rozpadali. 

Ich maximálna dochovaná výška bola 10 cm, šírka u postavy 8,8 cm a váha 454g 

(Frolík – Jílek – Jiřík – Urbanová, 2011, tab. 5; obr. 16; 427). 

 

 
Obr. 52 Praha-Kobylisy, Březiněveská ulice. Chata - obj. 527. Oranžovou vyznačené 

miesto koncentrácie tkáčskych závaží. Frolík – Jílek – Jiřík – Urbanová, 2011, 425 
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Obr. 53 Praha-Kobylisy, Březiněveská ulice. Chata - obj. 527. Koncentrácia tkáčskych 

závaží u západnej steny objektu. Pohľad z východu. Frolík – Jílek – Jiřík – Urbanová, 

2011, 426 

 

Z mladšej fázy lokality Březno u Loun boli odkryté nálezy diskovitých tkáčskych 

závaží v celkovo piatich objektoch (polozemnice 13, 17, 30?, 43, 52; Pleinerová 

2007, 72, 107). Vo väčšine objektov sa nachádzali závažia diskovitého prípadne 

guľovitého tvaru, okrem nálezu z polozemnice 17 kde bol odkrytý fragment 

pyramídového závažia (Pleinerová 2007, 26). Najväčšiu koncentráciu závaží 

obsahoval inventár chaty č. 13 o celkovom počte 4 ks diskovitých závaží spolu s 

niekoľkými bližšie nešpecifikovanými menšími zlomkami. Priemer závaží sa 

pohyboval v rozmedzí 9 - 10 cm (Pleinerová 2007, 24, 107). Ďalší nález 

diskovitého závažia spolu s praslenom pochádza z polozemnice 43 (Pleinerová 

2007, 30). Pomerne netradičného tvaru boli 2-3 slabo vypálené exempláre z 

polozemnice 52. Pôvodne guľovité závažie bolo z dvoch protiľahlých strán zkosené 

a opatrené otvorom (Pleinerová 2007, 38-39). Otáznym je nález 7 cm vysokého 

závažia z pieskovca z polozemnice 30, ktoré bolo možno súčasťou rybárskych sietí 

(Pleinerová 2007, 80).  
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6.2.3. Tkáčske mečíky  

v ČR, Lokality: Hostivice (2ks); Mochov, hrob 3; Praha-Dejvice(Podbaba), hrob 

XIV; Záluží, hrob 27/XXII. Neisté lokality: Duchcov, Roztoky u Prahy.  

 

Tkáčsky mečík alebo meč (Obr. 54) je pomocným nástrojom pri tkaní na 

vertikálnom tkáčskom stave či na iných typoch stavov pred-tkáčskych techník 

(Březinová 2007, 89), ktorý slúžil k lepšiemu prirazeniu útkovej nite k osnovným 

nitiam, či oprave vzniknutých chýb. Býva výbavou ženských hrobov v závere doby 

rímskej a v dobe sťahovania národov (Korený – Kostka – Urbanová 2010, 382) 

spájaný s nobilitou (Korený – Kostka – Urbanová 2010, 383). Vyrobený bol buď z 

organického materiálu (drevo, kosť) alebo kovu. Veľkosť mečíka závisela od 

potreby tkáčok, z etnografických paralel poznáme drevené tkáčske mečíky o dĺžke 

cirka 20 cm, ale i polmetrová až metrové meče (Korený – Kostka – Urbanová 2010, 

381). Zatiaľ čo tvarom pripomína meč alebo dlhý nôž (sax) s jednou hranou čepele 

zaoblenou a druhou rovnou (Březinová 2007, 89, Obr. XXV) prípadne s 

obojstranným ostrím (Svoboda 1965, 205), jeho špička je pre lepšiu manipuláciu s 

osnovnými niťami väčšinou vybavená tupým hrotom.  

 

Z územia Čiech poznáme 5 nálezov tkáčskych mečov z 4 lokalít (Obr. 54), neistými 

nálezmi sú predmety z lokality Duchcov a Roztoky u Prahy. Mečíky z lokality 

Záluží (hrob 27/XXII), Mochov (hrob 3) a Praha-Dejvice (hrob XIV; Korený – 

Kostka – Urbanová 2010, Tab. 2, 381; Obr. 14/1-3, 384) i novšie nálezy dvoch 

mečíkov z Hostivíc (Korený 2013, 61) boli vyrobené zo železa. Majú obojstranné 

čepele šošovkovitého prierezu zakončené tupým tŕňom. Rukoväť bola 

pravdepodobne z organického materiálu, v jednom prípade vybavená spätnými 

hrotmi (Praha-Dejvice hrob XIV; Korený – Kostka – Urbanová 2010, 382). 

Rozmery mečíkov variujú od dĺžky 30 cm (Záluží) do 44 cm (Mochov), šírka čepele 

sa pohybuje od 29 - 48 mm s hrúbkou od 3 - 6 mm. Celková hmotnosť dochovaných 

exemplárov je 114 - 353 g (ibidem).  
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Od bežného tvaru mečíkov sa líši nález z hrobu z Prahy-Roztok (Obr. 54/1; Korený 

– Kostka – Urbanová 2010, Obr. 14/4, 384). Nástroj je hrubší, dlhší, s mierne 

prehnutou čepeľou a s výrazným hrotom na špici približne rovnakej dĺžky ako 

rukoväť, pripomínajúci skôr obojstranný nôž (česky poříz). Neistou je i 

interpretácia nálezu z Duchcova, kedy situáciu v hrobovej jame nepoznáme 

(Korený – Kostka – Urbanová 2010, 383). Dva nálezy tkáčskych mečíkov z 

Hostivíc nie sú ešte bližšie publikované.  

 

 
Obr. 54 Tkáčske mečíky z Čiech. 1 - Záluží u Čelákovic; 2 - Mochov; 3 - Praha-Dejvice a 

4 – obojstranný nôž (poříz)? Z Prahy-Roztok. Podľa Korený - Kostka - Urbanová 2010, 

Obr. 14/1-3, 384; Foto L. Káchová 

 

 

6.3. Vlastný experiment  

Tkanina zo Žuráňa bola utkaná v pásikavom kepre (barred damask / rippenköper) 

tj. v kombinácii útkového a osnovného kepru 2/1 (Obr 55). Väčšina osnovných nití 

(jednonitka) bola spriadaná v S torzii (Tab. 8, Obr. 37), zatiaľ čo útková niť 

(jednonitka) bola spriadaná v Z torzii. Všetky doložený fragmenty pásikavého 

kepru (kap. 5) boli utkané z nití v Z-zákrute, avšak náš experiment dokázal, že torzia 

nití nemá vplyv na tvorbu plastického efektu (Obr. 61). Je teda otázne, aké veľké 

fragmenty tkaniny boli v ostatných prípadoch uchované a je možné, že vzorka len 

nezachytila túto anomáliu v zákrute. 
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Obr. 55 Schematické znázornenie pásikavého kepru (barred damask / rippenköper). Podľa 

Priest-Dorman 2015 

 

Osnovné i útkové nite sa pohybovali v rozmedzí 0,21 - 0,22 mm, čo znamená, že 

výsledná tkanina bola veľmi jemná - jej dostava bola tvorená 35-40 niťami na cm. 

Vzhľadom k ostatným nálezom z doby sťahovania národov z prostredia Českej 

republiky patrila k unikátnym výrobkom (Tab. 10). Plastický vzor prúžkov bol 

vytvorený pravidelným striedaním útkového kepru (vždy 3 útkové nite) a 

osnovného kepru 2/1 (opäť vždy 3 útkové nite). Na jeden centimeter tak vychádzalo 

9 plastických prúžkov, vytvárajúcich sa na lícovej i rubovej strane (Obr. 61). 

Pôvodný materiál bol pravdepodobne rastlinného pôvodu (kap. 4.1., fr. č. 2), ale 

známe sú i nálezy z vlny (kap. 5.1). Predpokladali sme, že tento typ tkaniny je 

možné utkať na dobovo používaných typoch tkáčskych stavov (viacbrdý vertikálny 

tkáčsky stav s osnovnými niťami zaťaženými závažiami a viacbrdý tubulárny 

tkáčsky stav), no v žiadnej dostupnej publikácii sme na takúto replikáciu nenarazili. 

Rozhodli sme sa preto túto hypotézu overiť, a náš experiment túto domnienku 

potvrdil (kap. 6.3.1.5).  

 

Rozhodli sme sa overiť hypotézu a utkať vzorku o šírke 10 cm. Vzhľadom k väčšej 

šírke použitého materiálu tkanina síce neodpovedala pôvodným metrickým 

údajom, ale zostane zachovaný technologický postup. Cieľom experimentu nebola 

snaha replikovať pôvodnú tkaninu v rámci metrických údajov, ale zistiť možnosti 

a limity výroby tohto typu tkaniny na dobových tkáčskych stavoch.  
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Pred začiatkom tkania sme sa venovali teoretickej príprave (kap. 5. a 6.) a príprave 

schématu väzby (Obr. 62). Pri určovaní väzby sme porovnávali dve interpretácie 

väzby tkaniny, a to ako kombinácia útkového a osnovného kepru 2/1 (Jakubec 

1953, č.j. 370/53, príloha č. 5) alebo ako kombinácia plátnovej väzby a osnovného 

kepru 2/1 (Gutsmiedl-Schühmann 2010, 351-353). Vzhľadom na novší výskum D. 

Gutsmiedl-Schühmann (2010) a ráz tkaniny zo Žuráňa (vzhľad vyrovnaného 

plátna) sme sa rozhodli pre vyskúšanie väzby v kombinácii plátna a kepru. 

Výsledná vzorka však ani po viacerých pokusoch, zmenách v naviazaní a systéme 

prehadzovania bŕd či väčšom zaťažení osnovných nití nevytvárala žiadaný 

plastický efekt (Obr. 56). Rozhodli sme sa preto využiť nákres C. Priest-Dorman 

(Obr. 55; 2000, 5; pre naše účely upravený výstup toho istého autora z roku 2015), 

vychádzajúcej z popisu L. Bender Jørgenssen (1991, 13-14, Fig. 1e, 12), ktorý je 

totožný s uvažovanou väzbou Ing. Jakubca (1953, č.j. 370/53, príloha č. 5).  

 

 
Obr. 56 Výsledný vzhľad tkaniny pri kombinácii plátnovej a keprovej väzby 2/1 podľa 

určenia Gutsmiedl-Schühmann 2010. Foto V. Jakabová 
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6.3.1. Postup experimentu 

6.3.1.1. Výber typu stavu a jeho popis 

Pri rekonštrukcii tkáčskeho stavu sme vychádzali zo syntézy dochovaných nálezov 

nástrojov spojiteľných s textilnou výrobou. Zvolili sme preto tkáčsky stav o šírke 1 

m, čo odpovedá nálezov in situ závaží zo skúmaného obdobia. Pre tkanie sme 

použili drevený vertikálny tkáčsky stav s 3 brdami (Obr. 57) a k zarážaniu útkovej 

nite drevenú repliku tkáčskeho mečíka zo Záluží u Čelákovic (Obr. 58). 

 

 

Obr. 57 Vertikálny tkáčsky stav s 3 brdami spolu i s finálnou tkaninou. Foto V. Jakabová 
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Obr. 58 Drevená replika tkáčskeho mečíka zo Záluží u Čelákovic a drevený hrebeň. Foto 

V. Jakabová 

 

6.3.1.2.Výber vhodných závaží a ich popis  

Samotné tkáčske závažia použité pri experimente boli pyramídového tvaru 

vyrobené na základe závaží z lokality Praha-Kobylisy (vinařický stupeň) o 

rozmeroch ~ 11 x 7 x 5 cm a váhe od ~ 500 - 650 g (Obr. 59). V prípade 

nedostatočného vypnutia osnovy sme mali pripravené i dodatočné ľahšie závažia 

pyramídového tvaru obdobnej veľkosti a váhe od ~ 300 - 420 g (ibidem). 

 

Obr. 59 Závažia použité pre experiment na základe závaží z lokality Praha-Kobylisy. 

Foto V. Jakabová 
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6.3.1.3. Výber suroviny a jej popis 

I napriek tomu, že originálna textília bola utkaná pravdepodobne z rastlinného 

materiálu, sme pre tkanie zvolili materiál živočíšneho pôvodu (vlna 2Z/S) 

v zhodnej torzii osnovných i útkových nití. V rámci nášho experimentu nehral 

materiál tak významnú úlohu. Obdobné nálezy pásikavého kepru (barred damask / 

rippenköper) sú známe vo vlne i v ľane (kap. 5.1.1.; Grömer – Rast-Eicher 2019, 

89) a cieľom pokusu bolo zistiť možnosti a limity výroby za použitia dostupnej 

technológie v dobe sťahovania národov. Pre zvýraznenie plastického efektu na 

tkanine sme použili v osnove i útku ako vlnu bielej farby tak kombináciu bielej 

osnovnej a hnedej útkovej nite (Obr. 60). 

 

 

Obr. 60 Vybraný materiál z vlny vo farebných kombináciách. Foto V. Jakabová 

 

6.3.1.4. Konečný postup práce  

Osnovné nite v S torzii (62 nití) boli naviazané priamo na osnovný val pomocou 

líščej slučky v šírke 10 cm a dĺžke 200 cm. 
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Po naviazaní osnovných nití na val sme ich zaťažili závažiami o váhe > 1000g v 

počte 10-11 nití na závažie. Celkovo bolo potrebných 15 ks závaží v rôznych 

počtoch vzhľadom k ich váhe (Obr. 59). Pre lepšie vyrovnanie väzby sme osnovné 

nite v dolnej časti stavu rovnomerne rozdelili naviazaním na niť uchytenou k 

postranniciam. Takéto rozdelenie a zaťaženie osnovných nití zaistilo správne 

vypnutie osnovy a čistú tvorbu prošlupu (zivy) v ďalších krokoch tkania. 

Tretím krokom bolo naviazanie osnovných nití do niteniek prošlupového 

zariadenia. Brdá sme označili číslicami 1-3 od horného k spodnému a osnovné nite 

1-62 zľava doprava. Všetky osnovné nite sme potom naviazali podľa vopred 

pripraveného plánu (Obr. 62). 

Posledným krokom bolo samotné tkanie. To zahrňovalo prehadzovanie 

jednotlivých bŕd pre vytváranie prošlupu (zivy) a zatkávanie a uťahovanie útkovej 

nite. Brdá sa prehadzovali podľa vopred určeného systému, v ktorom bolo 

stanovených 6 základných pozícií bŕd:  

1. poloha - 1. brdo hore (na vidlici), 2. brdo dole (mimo vidlice), 3. brdo 

dole 

2. poloha - 1. brdo dole, 2. brdo hore, 3. brdo dole 

3. poloha - 1. brdo dole, 2. brdo dole, 3. brdo hore 

- týmto systémom pretkávania sa vytváral dojem vyrovnaného plátna (v 

skutočnosti útkový keper) jemne vystupujúceho z povrchu tkaniny na 

lícnej strane (osnovný keper 2/1 na rube) 

4. poloha - 1. brdo hore, 2. brdo hore, 3. brdo dole 

5. poloha - 1. brdo hore, 2. brdo dole, 3. brdo hore 

6. poloha - 1. brdo dole, 2. brdo hore, 3. brdo hore 

- týmito pozíciami sme dosiahli vznik osnovného kepru 2/1 ubiehajúceho 

z ľavej doprava na lícnej strane (“vyrovnané plátno” - útkový keper na 

rube) 

Opakovaným striedaním troch riadkov útkového kepru (dojem plátna) a troch 

riadkov osnovného kepru 2/1 sme dosiahli plastického efektu na tkanine vo forme 
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vodorovných pásikov (Obr. 61). K uťahovaniu osnovy i útku sme použili tkáčskeho 

mečíku. Drevený tkáčsky hrebeň (Obr. 58) sme použili iba veľmi sporadicky, 

osnova bola napnutá dostatočne, prošlup (ziva) sa tvoril čisto a rýchlo a dotiahnutie 

iba mečíkom postačovalo. I napriek tomu, že pre vlastný experiment bol použitý 

drevený tkací mečík, z našich skúseností môžeme potvrdiť že kovový by netrhal 

osnovné nite. 

6.3.1.5.Výsledok experimentu 

Výsledok experimentu bol úspešný a takúto väzbu bolo možné utkať na dobových 

vertikálnych tkáčskych stavoch s osnovou zaťaženou závažiami. Rovnako 

nevylučujeme úspešné použitie tubulárneho tkáčskeho stavu, kde je technológia 

tkania takmer identická (okrem spôsobu naviazania osnovy na tkáčsky rám). Pri 

práci s viacbrdým vertikálnym tkáčskym stavom vybaveným vidlicami stačila pri 

takto malom vzorku obsluha jednej tkáčky. Ako najdôležitejší krok vidíme 

schematicky správne naviazanie osnovných nití do niteniek prošlupového 

zariadenia. Samotný vzor je potom možno docieliť až troma rôznymi kombináciami 

6. základných pozícií bŕd (Obr. 63), ale prípadné chyby v systéme naviazania by sa 

odstraňovali len veľmi obťažne. Praktickými pri rozdeľovaní osnovných nití v 

prípade chyby v prošlupe (zivy) sú langobardské tkáčske mečíky s tŕňom (kap. 

6.2.3.), ktorých drevenú repliku zo Záluží u Čelákovic sme použili pre náš 

experiment (Obr. 58). V rámci pokusu sme tkali len malé rozmery tkaniny (cca 5x5 

cm; Obr. 61) postačujúce pre demonštráciu výrobného postupu. Vzorka 1 a 3 

(ibidem) je vzorkou utkanou podľa schémy Priest-Dorman (2000, 5), vzorka 2 a 4 

(ibidem) je utkaná v inom systéme prehadzovania bŕd (Obr. 63), ale tvorí rovnaký 

efekt. Detail na vzorke 2 (Obr. 66), ktorý úplne neodpovedal efektu na náleze zo 

Žuráňa, nám umožnil lepšie pochopenie fungovania väzby a malá zmena v 

postupnosti bŕd už tento defekt odstránila. Výsledkom je tkanina o štyroch vzorkách 

(Obr. 61) líšiacich sa vo farbe útku a v prehadzovaní bŕd, tvoriaca vzor látky z 

hrobky č. II. Plastický efekt je najlepšie podčiarknutý, ak je farba osnovných i 

útkových nití zhodná (Obr. 61/3-4). 

 

 



 

 

110 

 

 

Obr. 61 Rub a líc pásikavého kepru utkaného behom experimentu. Vzorka 1 a 3 je 

vzorkou utkanou podľa schémy Priest-Dorman (2000, 5), vzorka 2 a 4 je utkaná v inom 

systéme prehadzovania bŕd (pozri Obr. 63), ale tvorí rovnaký efekt. Foto V. Jakabová 
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Obr. 62 Podolí-Žuráň. Schéma väzby pásikavého kepru (barred damask / rippenköper). 

V. Jakabová 
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Obr. 63 Možné poradia bŕd v rámci jedného naviazania. V. Jakabová 

 

V prípade, že osnovné nite naviažeme podľa schémy (Obr. 62) sú k dispozícii tri 

rôzne základné polohy bŕd pre dosiahnutie plastického efektu (Obr. 63). Jednička -

1 predstavuje prehadzovanie na základe systému C. Priest-Dorman (Obr. 63/1; 

2015), ktorého prenesený zápis vyzerá takto: 1-2 / 1-3 / 2-3 (keper) 1 / 2 / 3 

(“plátno”), kde číslice označujú brdá vytiahnuté smerom k tkáčke. Vizuálne si  

môžeme proces tkania predstaviť nasledovne:  

 

Obr. 64 Vizualizácia správneho procesu tkania. V. Jakabová 
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Je nutné si uvedomiť, že tkanie je opakovane prebiehajúci sled úkonov, ktorého 

kroky sa navzájom ovplyvňujú. Na obrázku vyššie (Obr. 64) vidíme, že žiaden krok 

zo šiestich základných pozícií vzájomne nekoliduje. Nazvali sme to pravidlo jednej 

bunky, kedy je nutné, aby pre správne fungovanie vzorku neobsahovala bunka 

rovnakú číslicu viackrát. K tejto myšlienke nás priviedlo povšimnutie defektu (Obr. 

66) v priebehu tkania. Táto časť bola prevedená na základe tejto postupnosti: 3-1 / 

3-2 / 2-1 (keper) 3 / 2 / 1 (“plátno”), kedy znova číslice označujú brdá vytiahnuté 

smerom k tkáčke. Po oprave postupnosti v prehadzovaní jednotlivých bŕd na 3 / 1 / 

2 (“plátno”), už vzor pásikavého kepru pokračoval bez chýb (Obr. 63/2). Celý 

proces si môžeme vizuálne predstaviť takto: 

 

Obr. 65 Pochopenie fungovania väzby. Vizualizácia procesu tkania. V. Jakabová 

 

 

Obr. 66 Chyba, ktorá následne viedla k pochopeniu fungovania väzby. Foto V. Jakabová 
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Poradie označené číslicou 3 (Obr. 63/3) je ďalšou z možností prehadzovania bŕd 

pre vytvorenie osnovného kepru obiehajúceho sprava, ktorého prenesený zápis 

vyzerá takto: 2-3 / 2-1 / 1-3 (keper) 2 / 3 / 1 (“plátno”) – brdá hore. V teoretickej 

rovine v rámci pravidla jednej bunky funguje, v rámci nášho experimentu už nebol 

prakticky overený. 
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7. Zhrnutie 

 

Mohyla Žuráň je výraznou dominantou v krajine, a inak tomu nebolo ani v dobe 

sťahovania národov. V okolí lokality sa nachádza množstvo väčších či menších 

pohrebísk a nové výskumy pomaly odhaľujú i sídliská zhodného obdobia, 

vymedzeného na Morave stupňom E (500/510 - cca 568; Droberjar 2008, 170). 

I napriek tomu, že prvé amatérske výskumy tu prebehli pred vyše 150 rokmi a bola 

pri nich odkrytá hrobka I, a od systematického výskumu celej mohyly uplynulo už 

vyše 70 rokov, nie je otázka pôvodu a identity jedincov pochovaných v hrobkách z 

doby sťahovania národov I a II uspokojivo vyriešená dodnes. 

Nové antropologické analýzy ostatkov kňažnej zo Žuráňa prevedené v roku 2006 

znovu otvárajú možnosti interpretácie tejto hrobky. Záplava analýz, geofyzikálnych 

prospekcií i povrchových zberov len dokazuje záujem bádateľov o vyriešenie 

„žuráňskej záhady“. Do tejto mozaiky prispievajú i analýzy textilných fragmentov 

a predmetov súvisiacich s textilnou výrobou. 

Miesto svojho posledného odpočinku tu našla žena významného spoločenského 

postavenia, čo dokazuje i jej uloženie v komorovej hrobke s drevenou výdrevou a 

krytím (označovanej ako hrobka II), ako i to nález slonovinovej pyxidy z dvorských 

dielní Konštantínopolu či Ravenny. Vo výbave mohla mať misku s aplikáciou zo 

zlatého pliešku, i niekoľko sklenených čaší. Odená bola v jemných látkach z 

pásikavého kepru a možno i hodvábu, zlaté lamely mohli byť súčasťou 

brokátovanej tkanice, pravdepodobne pôvodne čelenky, či ako lem šiat alebo 

závoja. Vylúpenie hrobky krátko po jej uložení však znemožňuje bližšie a 

detailnejšie určenie výzoru kroju, ako i jej pôvodného bohatstva. Niektorí bádatelia 

pripisujú bohatstvo z hrobky č. II poslednej manželke langobardského kráľa 

Wacha, Silinge, ktorá zomrela niekedy v prvej polovici 6. storočia. Vzhľadom na 

chronologicky rôzne predmety v hrobovej výbave, radiace hrobku do obdobia od 

počiatku 5. storočia do prvej polovice 6. storočia, sú nálezy tkanín i predmetov 

súvisiacich s textilnou výrobou cenný vodítkom pri presnejšom určení hrobky. 

Analogické nálezy tkanín a zlatých lamiel posúvajú datovanie nie skôr ako k prvej 

tretine 6. storočia n. l. 
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Typ textílie nájdenej v hrobke II, konkrétne pásikavého kepru (barred damask / 

rippenköper), je v našom prostredí úplne jedinečnou. Vzhľadom na to, že v žiadnej 

publikácii sme sa s podobným vzorom či rekonštrukciou nestretli, rozhodli sme sa 

ju pomocou experimentu reprodukovať. Našou hlavnou otázkou pritom bolo či 

takáto látka mohla byť i produktom lokálnej výroby, alebo bolo nutné použitie inej 

technológie, čo by odkazovalo na import. Experiment bol úspešný a pásikavý keper 

(barred damask / rippenköper) sa nám podarilo vyrobiť na stavoch doložených v 

našom kultúrnom prostredí. Je tak zrejmé, že výroba a zručnosť lokálneho 

obyvateľstva bola na vysokej úrovni, schopná výroby kvalitných, veľmi jemných 

látok. Ako vidíme z analógií, lokálneho, alebo aspoň veľmi kultúrne blízkeho, 

pôvodu mohla byť i tkanica zhotovená s pomocou doplnkového útku zo zlatých 

lamiel. 
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8. Záver 

 

Pri skúmaní hrobky č. II z mohyly Žuráň sa pozornosť bádateľov sústreďovala 

najmä na luxusné nálezy predmetov zo slonoviny, aplikácie z drahých kovov či 

sklenených nádob. Nové výskumy skúmajú ostatky ženy z hrobky č. II, 

geofyzikálne prospekcie sa snažia zistiť, či bola mohyla kompletne informačne 

vyťažená a povrchové zbery hľadajú osídlenie, ktoré mohlo súvisieť s komorovými 

hrobkami z doby sťahovania národov. 

 

Žiadna pozornosť sa ale nevenovala nálezom textílií a zlatých lamiel a ich novým, 

kritickým interpretovaním. Preskúmanie fragmentov textilných pseudomorf a 

artefaktov súvisiacich s textilnou výrobou – lamiel, nám dovoľuje ich 

reinterpretáciu. To nám umožňujú nálezy pásikavého kepru (barred damask / 

rippenköper), typu väzby vytvoreného striedaným útkového a osnovného kepru 2/1 

vždy po troch riadkoch. Tento typ väzby nie je v prostredí Európy v dobe 

sťahovania národov veľmi častým nálezom a jeho najbližšia analógia je doložená v 

bavorskom pohrebisku v Aschheim-Bajuwarenring (hrob 11w), datovaného do 

rozpätia 525 – 550 n. l. Experiment preukázal možnosť utkať takúto tkaninu na 

lokálnom type stavu a i jej analogické nálezy dokladajú obľúbenosť tohto typu látky 

najmä v oblasti južného Nemecka a Švajčiarska v 6.-7. storočí n. l. 

 Použitie elektrónového mikroskopu umožnilo určenie textilnej suroviny. Na 

fragmentoch boli identifikované dva typy, jeden rastlinného pôvodu, druhým je 

pravdepodobne hodváb. Tkanina pásikavého kepru (barred damask / rippenköper) 

je utkaná z rastlinného materiálu a ako sme už poukázali mohla byť vyrobená 

lokálne. Na druhú stranu druhý typ tkaniny bol utkaný vo veľmi jemnej hodvábnej 

plátnovej väzbe. Látka takejto kvality pochádzala z dovozu, ktorého monopol v 

distribúcii smerom do Európy sa nachádzal v Konštantínopole – možného miesta 

výroby i slonovinovej pyxidy. 

Z nálezov textílií a predmetov súvisiacich s ich výrobou sa najväčšej pozornosti 

dostávalo práve zlatým nitiam „z honosného brokátu“. Lamely nájdené v hrobke č. 

II však boli súčasťou úplne inej textilnej techniky. Tkanice slúžiace ako čelenky či 
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lemy odevu boli vyrábané na doštičkovom stave technikou brokátovania, kedy sú 

nasekané lamely využívané k zvýrazneniu najčastejšie geometrického, útkového 

vzoru. Kvalitatívna prvková analýza nálezov z hrobky č. II potvrdila, že lamely boli 

z rýdzeho zlata. Táto technika je časovo i materiálne veľmi náročná a výrobky ňou 

vytvorené môžu mať i exotický pôvod. Heuristickým bádaním sme ale podložili, že 

vekovo staršie lamely rovnakého typu ako v hrobke č. II mohli byť vyrábané i v 

priestoroch Európy koncom 5. - 7. storočia. I napriek jej materiálnej náročnosti sa 

totiž nejedná o extrémne technologicky zložitú techniku. 

 

Podľa antropologického rozboru mohli byť textílie i predmety súvisiace s ich 

výrobou súčasťou odevu ženy vysokého spoločenského postavenia. Poznatky 

nadobudnuté pri skúmaní textilných pozostatkov dopomohli k bližšiemu 

chronologickému zaradeniu hrobky a upresnili terminologické nezrovnalosti v ich 

výklade. V budúcnosti apelujeme na častejšie využitie textilných analýz v 

archeologickom bádaní. Jedná sa o rozbory kombinujúce širokú škálu výskumných 

metód poskytujúce rozmanité informácie o artefaktoch, ktoré sa na prvý pohľad 

môžu javiť ako chronologicky nie veľmi citlivé. Rozbory prevedené v tejto práci 

však poukazujú na ich veľký potenciál vo výskume, a nálezom textílií by sa mala 

venovať pozornosť, akú si tieto jedinečné nálezy právom zaslúžia. 
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9. Summary 

Chapter 1 – Introduction and Methodology (cf. 1 Úvod – Metodológia, pp. 9-18)  

This work deals with the re-examination of the textile finds and the tools 

accompanying their production from the Chamber Grave II in Žuráň near Podolí, 

district Brno-venkov in Moravian region of the Czech Republic. After the 

documentation of the collection items via the camera (Nikon Coolpix L840) and 

portable USB stereomicroscope (Dino_Lite Basic AM2111) with magnification 

around 25-50x, and their evaluation through program Dino_Capture by the author 

of this thesis, the 6 specimens with the mineralised remains of an organic material 

– textile pseudomorphs – together with the golden lamellas were assessed to be 

suitable for the basic textile analysis (cf. Chapter 4). The textile documentation 

usually comprises as much as possible of the following: description, condition of 

the fibres, dimensions, present colour, fibre type, yarn counts per cm, spin, angle 

of twist of the yarns, description of plied yarns, diameter of yarns, weave technique, 

faults, diagnostic features (Gillis – Nosch 2007). In the case of the samples from 

Žuráň barrow, the majority of aforementioned was documented with the results 

presented in Chapter 4.1. for the textile pseudomorphs (cf. Tab. 1-8). However, 

some of the features could not be observed due to the nature of the remains (present 

colour, faults, diagnostic features). The fibre type on the samples was apparent in 

the few cases (cf. Chapter 4.1. / Fr. 2, Fr. 6). The spin and angle of twist of the 

yarns were not measured since it is visible on just the one specimen fragment (cf. 

Chapter 4.1. / Fr. 7) which was a part of an earlier unpublished documentation 

(Project GAUK 3071/2008). For the sake of the unity, Fr. 7 was included in this 

thesis but was no longer available for the newer observation by the author. Plied 

yarns have not occurred within the inspected samples. Chapter 4.2. deals with the 

documentation and evaluation of remains of the golden lamellas, whose qualitative 

element analysis was performed in 2010 and whose results are for the first time 

presented in the framework of this thesis. 

 

Chapter 2 – Žuráň, Background and History (cf. 2. Žuráň, pp. 19-29) 
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The very first archaeological excavation in the Morava region took place in 1850-

1853 when the first chamber grave from Žuráň barrow, now named Chamber grave 

I, was uncovered by Peter von Chlumetzky (1853). Almost one hundred years later 

the entirety of the mound was excavated under the direction of Jozef Poulík (1948-

1950). Except for the location of the Chamber grave I (Migration period [Obr. 6; 

second half of the 5th century AD?]), the excavation uncovered three additional 

mounds from the late Bronze age (podolská culture, around 1000-800 BC), one 

undefined grave without grave goods, and Chamber grave II, whose pseudomorphs 

of textiles and golden lamellas are further investigated in this thesis (cf. Chapter 4 

& Chapter 5). The stratigraphically youngest object, the so called mausoleum, 

enormous construction of 65 m in diameter and possibly 12 metres high (Unger – 

Velek 2017) constructed of stone and clay imported from the greater distance (4 and 

1 km away from the barrow; Poulík 1995) was raised over the prehistoric mounds. 

The Žuráň barrow was and still is the dominate feature in the nearby landscape 

(Obr. 3). It is surrounded by many burials dating to the late phase of Migration 

period (Obr. 5, phase E [500/510 ~ 568 AD], Droberjar 2008, 170). We are 

observing an overall lack of the settlements in the given region and even though the 

question about their appearance has not yet been sufficiently answered, even within 

the microregion of the Žuráň barrow (Obr. 5/1), though less than 5 km away, a 

settlement object has been identified (Obr. 5/2, Podolí distr. Brno-venkov) taken 

together with one of the largest burial sites in the region (Obr. 5/3, Holubice distr. 

Vyškov), a picture of a habitational landscape emerges. The general lack of the 

settlement objects has been explained as a result of the state of preservation 

(Mildenberger 1959) or material culture which is not as chronologically sensitive 

(Schmidt 1961; Čižmář 1997). However, the research aiming to solve this task, 

especially the ones trying to identify the settlement connected to the mound burial, 

is up-to-date question (pe. Unger 2006; Hašek – Tomešek – Unger 2008; Vágner – 

Zeman 2016; Unger – Velek 2017). 

 

Chapter 3 – Chamber Grave II (cf. Komorová hrobka č. II, pp. 30-38) 
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The identification and interpretation of the buried individuals has not been 

sufficiently executed, mainly due to the re-opening and spoliation of the graves 

shortly after the deposition. The latest anthropological examination of skeletal 

remains of a princess from the Chamber grave II (Drozdová – Unger – Smrčka – 

Němečková – Krupa 2009) showed that the burial belonged to a woman who was 

approximately 40 years old around the time of death whose pelvic region show 

traces of childbirth. The square-shaped defect was detected on her left pelvic bone 

at the centre of the acetabulum (Obr. 7). The tomography and histology 

demonstrated that damage originated in vivo and can be associated with the death 

within the 4 – 10 days of the injury. According to some researchers, an injury might 

have been caused by a violent episode and a spear of the Ango type dated to the first 

half of the 6th century AD could have caused the damage (Tejral 2017). 

Among the the most spectacular finds from the Chamber grave II was a blue glass 

beaker bearing a Greek inscription similar to the type Eketorpsglas 6, which 

production is place to the end of 4th to around year 550 AD (Näsman 1984; Poulík 

1995). Another cup crafted from a green glass with facets was of 5th century 

Snartemo type (Jiřík – Kuchařík – Šmolíková – Vávra a kol. 2015) showing traces 

of multiple repairs and thus possibly longer time of use. Additional burial offering 

were the glass beads, which chronological classification is of the (hunnic) phase 

C3-D1 (300/320-400/410 n. l.; Mastyková 2017). Other examples of luxurious 

objects were discovered such as a golden fitting possibly from a wooden bowl, and 

other undefined objects made out of silver, which suggest that the grave dates to the 

time between the second half of the 5th to the first half of 6th century AD (Korený – 

Kočárová – Frána 2008). The most pompous object was an ivory pyxis with a 

religious scene probably imported from Constantinople or Ravenna and dated to the 

first half of 6th century AD (Pardyová 2012). 

 

Chapter 4 – The Textile Finds and Tools Accompanying their Production (cf. 4. 

Nálezy textílií a predmetov súvisiacich s textilnou výrobou, pp. 39-77) & Chapter 

5 – Interpretations and Analogies (cf. 5. Interpretácie a analógie, pp. 78-89) 
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Little to no attention was paid to the textile finds and the tools connected to their 

production excavated from Chamber grave II. Some consideration was given to the 

golden lamellas, which resulted in their misinterpretation and its uncritical 

acceptance in earlier literature as a brocade fabric (pe. Tejral 2017). Instead, the 

gold lamellas were part of a completely different textile technique as an additional 

weft in goldbrocading (cf. Chapter 4.2.), which is a decorative technique on a 

textile where the weft of a different colour or material is woven into the surface of 

the band raising its pattern. This technique is performed on tablet cards 

(tabletweaving; Owen-Crocker – Coatsworth – Hayward 2012). The results of the 

quantitative roentgen fluorescence analysis (RFA) showed that the lamellas were 

made from pure gold (Obr. 39-41). In some cases (Obr. 44) the originally woven 

pattern can be revealed by the resultant dips left in the gold filament as a result of 

the weaving process (Walton Rogers 2007). In the case of the remains from Žuráň 

such an identification could not be performed due to their fragmentary state of the 

preservation (cf. Chapter 4.2.; Obr. 42-43). According to the analogies (cf. Chapter 

5. 2.) goldbrocading made with golden lamellas (not golden threads, which are of 

a younger date) are present as a part of veils or headbands in elite women’s graves 

from the 6th century in the UK and Europe. Brocaded bands may have also been a 

part of a jacket border, belt or stockings. The early finds marking the appearance of 

goldbrocading in Europe are assumed to be imported products, but a specialized 

local production was established at the end of the 5th century AD (Giostra – Anelli 

2012). 

Examination of the mineralised textile form of organic material – pseudomorphs – 

from the Chamber grave II provided the groundwork for the basic textile analysis 

(cf. Chapter 4.1.). The metric details of each fragment are summarised in Tab. 1. 

Generally, two types of weave are present on the pseudomorphs, meaning it is 

possible that the original clothing had been layered. One was of a pleated textile 

type barred damask, where the pleats were created in the weave (cf. Chapter 6.3.) 

thus producing a three-dimensional structure. This weave was created utilizing the 

fibres of plants (Obr. 17) in a very fine quality (35-40/30 threads/cm). Interestingly, 

a thread torsion of Z- and S- twist was detected in the warp (Tab. 8; Obr. 37), 

meaning that it is the only example of barred damask in a combined torsion (cf. 
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Chapter 5.1.1.). Experimental reproduction performed at the end of this work 

showed that S-torsion had no disturbing effect on the creation of the three-

dimensional, pleated structures (Obr. 62). Barred damask in Europe is more 

common in the rich graves of the 6th – 7th century AD (cf. Chapter 5.1.1.), with the 

closest analogy to the Žuráň at the locality Aschheim-Bajuwarenring (grave 11w; 

Gutsmiedl-Schühmann 2010) dated to the first third of the 6th century AD.  

A second kind of yarn was detected on Fr. 6 and interpreted as a possible silk woven 

into a very fine, tabby weave (50/50 threads / cm; cf. Chapter 4.1.6), which was 

possibly an import from Constantinople, the centre of (re)distribution of silk further 

to the Europe. The finds of barred damask together with silk tabby are unique in 

the given area (Tab. 10). The identification of both yarn materials was conducted 

on the two best preserved samples (Fr. 2, cf. Chapter 4.1.2.; Fr. 6, cf. Chapter 

4.1.6.) by using Scanning Electron Microscopy (SEM). 

Based upon the evaluation of the state of textile production in the Migration period 

in the area now known as Czech Republic (cf. Chapter 6.1.; Graf 1-3, Tab. 10), the 

analogies (cf. Chapter 5.) and the appearance of Chamber grave II (cf. Chapter 3.) 

it is concluded that the textile finds (pseudomorphs) and the tools accompanying 

their production (gold lamellas) were part of a burial dress of woman of high social 

status. She may have been dressed in a very fine cloths from barred damask and 

silk tabby, with a goldbrocaded band which perhaps served as a headband, veil or 

as a decorative border of a garment. The lost integrity of Chamber grave II hinders 

a more detailed identification of burial clothing or its original wealth. 

Some researchers have associated (p.e. Mitscha-Märheim 1963, Loskotová 2013, 

Tejral 2017) the wealth of the burial to the last wife of Wacho’s, Silinga, whom 

died sometime in the first half of the 6th century AD. Taking into account the 

chronological variety of the items placed in the burial, the outcomes of the textile 

analysis could be of valuable help in a more precise classification. As a result of the 

textile examination, identical analogical finds of the textiles together with the 

lamellas, the dating of Chamber grave II can be chronologically placed more 

towards the first third of the 6th century AD (525 – 550 AD). 
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Chapter 6 – Experimental Part (cf. 6. Experimentálna časť, pp. 90-114) 

Since there has been a lack of an experimental weaving utilizing locally known 

weaving looms and the tools connected to local textile production during the 

Migration period, chapter 6 (cf. Chapter 6) deals with the technological background 

and experimental results of a weaving attempt. The goal of the experiment was to 

determine the possibilities and the limits of the local technology using the replicas 

of tools of the given period. Also, the interpretation of the weave from grave 11w 

(Aschheim-Bajuwarenring) describing it as a combination of tabby and twill 

resulting in the pleated effect (Gutsmiedl-Schühmann 2010) was proven to be 

incorrect (Obr. 56). The chapter provides an overview of all known finds from the 

given period (Tab. 10) presented together with the scheme for barred damask (Obr. 

55, 62) and fully detailing the steps of the experiment (cf. Chapter 6.3.). The 

successful weaving of a barred damask (Obr. 61) demonstrates the possibility that 

the excavated material may have been of local production. 

 

Chapter 7 – Summary (cf. 7. Zhrnutie, pp. 115-116) 

Chapter 8 – Conclusion (cf. 8. Záver, pp. 117-118) 

Chapter 10 – Sources and Literature (cf. 10. Pramene a zdroje, pp. ) 

Chapter 11 – List of Figures (cf. 11. Zoznam obrazového materiálu, pp. ) 
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10.    Pramene a zdroje 

 

Pramene: 

Gregor z Tours: Kincl, J. 2006: O boji králů a údělu spravedlivých. Řehoř z 

Tours: Historiarum libri decem (Historia Francorum). Praha. 

Isidor zo Sevilly: Barney, S. A. - Lewis, W. J. - Beach, J. A. 2006: The 

Etymologies of Isidore of Seville. Isidor: Etymologiae, De palliis feminarum. 

Cambridge. 

Paulus Diaconius: Králová, M. 2017: Rané dějiny Langobardů v prvních dvou 

knihách Paula Diacona: úvodní studie, překlad a komentář. Magisterská 

diplomová práca, Univerzita Karlova, Praha, ID 167219. 

Priscus z Pania: Blockley, R. C. 1983: The fragmentary classicising historians of 

the later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. 2. Text, 

translation and historiographical Notes. Arca: Classical and Medieval Texts, 

Papers and Monographs 10. Francis Cairns. 

Chlumetzky, P. 1853: Bericht über die Ausgrabungen bei Bellowitz. Schriften der 

historisch-statistischen Sektion der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft Brünn 

5. Brünn. 

 

Nálezové správy: 

Poulík, J. 1953: Podolí o. Brno-venkov. Archiv Archeologického ústavu AV ČR, 

Brno, v. v. i, č. j. 547/98, inv. č. 812/3-3/5-812/3-107/54.  

Jakubec, ? 1953: Podolí o. Brno-venkov. Příloha 5. Posudek o vazbě tkaniny z 

hrobky č. II. [Nepublikovaná správa]. Archiv Archeologického ústavu AV ČR, 

Brno, v. v. i, č.j. 370/53. In: J. Poulík, Podolí o. Brno-venkov. Nálezová zpráva 

uložená v Archivu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i, č. j. 547/98, inv. 

č. 812/3-3/5-812/3-107/54. 

 

Nepublikované správy: 
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Březinová, H. 2007: Analýza textilních fragmentů dochovaných na železných 

předmětech z archeologického výzkumu ve Zličínském dvoře v Praze 5. 

[Nepublikovaná správa]. Archív Labrys, o. p. s. 

Urbanová, K. 2008-2010: Projekt GAUK 3071/2008: „Oděv textilní produkce v 

českých zemích v době římské a v době stěhování národů. [Nepublikovaná správa]. 
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