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Úvod 

 

    Ve své diplomové práci „Námořní obchod v severním 

Černomoří v byzantské době“ se věnuji různým tématům, která 

se týkají námořního obchodu v době od založení Konstantinopole 

do jejího dobytí Turky v roce 1453. Časově jsem svou práci tedy 

ohraničila délkou „života“ hlavního města Byzantské říše, 

přičemž se věnuji zejména době, kdy konstantinopolští císařové 

mohli jen vzpomínat na zašlou slávu impéria. Ještě v 10. století 

byla Byzantská říše opravdovou námořní mocností, 

středomořským hegemonem. Současně se z válek a chaosů 

vzpamatovávala bývalá západní část antické Římské říše a od   

11. století se začaly prosazovat zájmy západních států i ve 

východní polovině Středomoří a pro Byzantskou říši započal 

ústup ze slávy, který byl dovršen tragickou událostí, dobytím 

Konstantinopole křižáky v roce 1204.  

    Ačkoli západní mocnosti nedokázaly udržet Konstantinopol 

déle než 57 let, byzantští císaři ani po znovudobytí svého 

hlavního města nenastolili dřívější suverenitu. Různá území říše 

se postupně dostávala pod cizí, neřeckou nadvládu, a to jak 

západní (Benátčané, Normané), tak východní (Turci). Obchodní 

záležitosti Byzantské říše byly v rukou italských měst, která si 

užívala různých výhod, zejména neplacení daní. Ani v zahraniční 

politice nebyli Byzantinci právě úspěšní, kontakty se západními 

státy byly nadlouho přerušeny z důvodů náboženských (schizma, 

spor o „filioque“) a Turci na východě nebyli přístupní dohodám, 

spokojili se až s dobytím Konstantinopole a faktickým zničením 

Byzantské říše, ze které už v polovině 15. století stejně zůstalo jen 

malé území v okolí Města, Morejský despotát na Peloponésu 

s hlavním městem Mystrou a Trapezuntské císařství na jižním 

pobřeží Černého moře, které bylo ale na Byzantské říši nezávislé.  
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    Černé moře a jeho pobřeží bylo významné dávno předtím, než 

byla založena nejen Konstantinopol, ale dokonce i než bylo 

založeno staré řecké město Byzantion, jehož polohu si vybral 

Konstantin Veliký pro své nové hlavní město namísto Říma.        

O Černém moři si vyprávěli staří Řekové už ve svých bájích, na 

jeho pobřeží, do Kolchidy, se vypravil Íásón pro zlaté rouno, tady 

byla i pravlast bojovných Amazonek.  

    Kromě bájných národů a činů hrdinů bylo Černomoří důležité 

pro Řeky jako obilnice. Na úrodných územích na jeho březích 

byly zakládány kolonie řeckých městských států, které nedostatek 

půdy a přelidněnost donutily hledat nová území. Na těch  

samých místech, kde bývaly staré řecké kolonie, byla o staletí 

později zakládána byzantská města nebo italské obchodní stanice.     

    Černé moře je důležitou obchodní křižovatkou i v dnešní době 

a nejinak tomu bylo v dobách minulých, kdy mořské vlny 

brázdily veslice či plachetnice namísto dnešních tankerů.  

    Pro plavbu starověkých námořníků, kteří volili většinou cestu 

podél pobřeží, byla velmi výhodná poloha poloostrova Krym, 

který severojižním směrem dosahuje téměř do poloviny šířky 

Černého moře. Na strategickém místě Krymu byl založen 

Chersonésos, staré řecké město, které zdědili po svých předcích 

Byzantinci a jako jediné území v severním Černomoří ho dokázali 

udržet téměř až do posledních chvil říše. Chersonésos je dnes 

velmi důležitým archeologickým nalezištěm, a to proto, že po 

zničení města Tatary na konci 14. století nebylo toto území 

obydleno až do doby vlády Kateřiny Veliké, která si uvědomila 

strategickou polohu místa a na její příkaz zde byl založen nový 

válečný přístav, Sevastopol. Díky přírodním podmínkám je 

sevastopolský přístav i město položeno východněji než leží 

starověký Chersonésos, který tak může být archeologicky 
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zkoumán bez jakýchkoli omezujících elementů, např. moderní 

zástavby.  

 

    Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, které jsou 

věnovány historii severního Černomoří v dané době a historii 

italských námořních republik, které v námořním obchodě nejen 

v Černomoří, ale v celé Byzantské říši hrály snad nejvýznamnější 

roli. Tato první, řekněme „historická“ část je zakončena stručným 

pojednáním o námořním obchodu. Samostatnou kapitolu jsem 

věnovala městu Chersonésos jakožto jedinému významnému 

byzantskému přístavu na Krymu. Další část pojednává o vývoji 

stavby lodí a o rozvoji lodní dopravy. Zkoumání technologických 

změn při stavbě lodí je založeno především na studiu lodních 

vraků, které známe zejména ze Středomoří, ale i z Černomoří. 

Součástí této kapitoly je tedy také historie a stručný úvod do 

metod podmořské archeologie a přes tento „můstek“ se 

dostaneme k onomu zdroji poznání stavebních metod lodí, totiž 

ke kapitole o lodních vracích. Lodě samozřejmě nejezdily prázdné 

a nikoli nejméně důležitou, ačkoli poslední, je kapitola o 

keramice, která bývala hlavním lodním nákladem. Právě námořní 

obchod hrál hlavní roli v rozšiřování různých typů keramiky. 

Poslední kapitola je věnována jak glazované, tak i hrubé 

keramice, která se vyskytovala v Černomoří.  

    Do příloh jsem zařadila zhodnocení své účasti na projektu 

„Black Sea Shipwreck Research Project“, kterého jsem se 

zúčastnila v létě roku 2006 a také krátkou kapitolu o raně 

křesťanských fragmentech transportních amfor, které patří do 

sbírky ÚKAR.   
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1.1 Stručné dějiny severního Černomoří (330-1453) 

 

     Když císař Konstantin přenesl v roce 330 vládu ze západu na 

východ, velmi tak pomohl rozpadu Římské říše na západní a 

východní polovinu. Definitivní rozdělení provedl v roce 395 císař 

Theodosios, když vládu nad západní polovinou svěřil svému 

synu Honoriovi a východní polovině měl vládnout druhý syn 

Arkadios.  

     Konstantinova volba pro nové hlavní město padla na starou 

řeckou osadu Byzantion.  

     Byzantion bylo založeno Megarou v polovině 7. století př. Kr. 

Své jméno osada získala snad podle Byza, vládce Megary. Hlavní 

výhodou byla geografická poloha, toto místo je křižovatkou mezi 

Egejským mořem a Černým mořem, kde byly úrodné stepi, stejně 

jako je hranicí mezi Evropu a Asií. Konstantinopol byla také ze tří 

stran, severní, východní a jižní, chráněna mořem. Jen západní 

strana byla slabinou, postupně zde byly budovány silné hradby 

na ochranu města.  

    Po přenesení hlavního města z Říma do Konstantinopole 

(přejmenované na počest zakladatele nového hlavního města) se 

Konstantinopol stala pro obyvatele Římské říše „Novým 

Římem“, nikoli tedy nástupcem Říma, ale jím samým. Obyvatelé 

Římské říše, která měla hlavní město v Konstantinopoli, nazývali 

sami sebe „Romaioi“, Římané. Od starého Říma se nové hlavní 

město lišilo zejména tím, že stálo na řeckém území, bylo 

obklopeno řeckou kulturou, ve které se udržovaly tradice 

helénismu.  
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1.1.1 Národy severního Černomoří 

 

    Byzantská říše mívala po celém pobřeží Černého moře 

vojenské posádky, ale již v Prokopiově době (6. století) to 

neplatilo. Největší císař Prokopiovy doby, Justinián, však 

dokázal zlepšit komunikaci mezi Černomořím a Konstantinopolí. 

V Trapezuntu nechal postavit akvadukt, v Pantikapaiu a 

Chersonésu byly opraveny hradby.  

    Byzantská říše se vždy snažila zabránit ostatním, aby mohli 

využívat Černé moře. Krym byl, podle Prokopia, „nejzazší 

hranicí Byzantské říše“1. Tato hranice ovšem nebyla nijak daleko 

od samotné Konstantinopole.  

    Vnitrozemí severního Černomoří bylo už v Konstantinově 

době mimo sféru vlivu byzantské říše. Tam žili, podle představ 

Byzantinců, barbaři. Přesto bylo třeba vycházet s nimi v dobrém, 

jinak by představovali velkou hrozbu jak pro byzantské území na 

Krymu (Chersonésos), tak i pro hlavní město, Konstantinopol.                                                                              

V severních stepích žily různé kmeny, které postupně přicházely 

ze stepí asijských. Kmenové skupiny byly založené na 

pasteveckém nebo polopasteveckém způsobu života, 

obchodovaly s městy a byly ovlivněny setkáními s Řeky, Slovany 

i Germány. Byzantinci mezi těmito nomádskými kmeny nedělali 

žádné velké rozdíly. Ještě v 6. století byly národy severních stepí 

Byzantinci nazývány prostě „Skýthové“.  

 

Gótové 

    Původní Skýthové byli vytlačeni Sarmaty a po nich přicházely 

do oblasti další kmeny, většinou z východu, ale i odjinud.  

    Např. Gótové, důležitý prvek v historii severního Černomoří, 

přišli do oblasti ze severozápadu. Jejich příchod byl násilný a byl 

                                                 
1
  Prokopios, Stavby, 3.7.1-10. 
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doprovázen boji s tamním obyvatelstvem, např. se Sarmaty.          

Ve třetím století podnikaly gótské skupiny přes Krym nájezdy na 

jihozápadní Kavkaz, do jižního Černomoří a do  provincií 

Thrákie, Makedonie a Řecko. V roce 268 útočili i na Byzantion, 

ale útok byl odražen.   

    Ve 4. století byli Gótové hlavní vojenskou silou v oblasti mezi 

Donem a Dunajem. Nebyli ovšem jednotní. Je známo 12 gótských 

skupin, jednou z nich je skupina krymských Gótů, kteří sídlili 

v Doru, v horách na jihozápadě poloostrova. Další skupina Gótů 

byla u Azovského moře. Tyto skupiny jsou v oblasti 

archeologicky doloženy po roce 400.  

 

Hunové 

    V poslední čtvrtině 4. století přišli do oblasti severního 

Černomoří a severního Kavkazu Hunové a do konce 4. století 

tuto oblast ovládli. V severním Černomoří v té době sídlily dvě 

gótské skupiny: Tetraxité u Kimmerijského Bosporu a krymští 

Gótové. Je ovšem možné, že tyto gótské skupiny měly faktickou 

nezávislost, protože sídlily v odlehlých končinách.  

    Hunové byli v roce 469 poraženi východořímským vojskem.  

 

Nomádi 

    Od 60. let 5. století začaly do prostoru černomořských stepí 

přicházet kmeny středoasijských nomádů (Ogurové a Sabirové), 

a tím se změnilo etnické a politické uspořádání na severní hranici 

Byzantské říše.  

    Po zániku hunské říše byly v severním Černomoří dominantní 

výše zmíněné kmeny, zvláště Bulhaři, Kutrigurové a Utigurové 

(názvy kmenů se vzájemně překrývají, v žádném z pramenů se 

neobjevují všechny). 
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    V 5. století proběhla v nomádských stepních kmenech 

centralizace a vytvořily se velké kmenové svazy nebo spíše volné 

konfederace různých kmenů, které byly velmi politicky 

nestabilní. Byzantská říše nedokázala mezi těmito kmeny najít 

nějakého spolehlivého spojence, který by byl dostatečně silný, 

aby  pro ni mohl uklidňovat ostatní kmeny.  

    Z první poloviny 6. století známe dva velké kmenové svazy-

kutrigurský na západě (severně od Azovského moře) a utigurský 

na východě (východně od Azovského moře).  

    Na Krymu stále žili krymští  Gótové, svou nezávislost si 

udrželi až do 6. století.  

 

Turkité 

    V 6. století omezeně operovaly v černomořských stepích 

turkické kmeny. S Byzantskou říší byly obchodně a diplomaticky 

spojeny. Toto přátelství trvalo do roku 576, kdy Turkité zaútočili 

na Bospor, protože Byzanc uzavřela o dva roky dřív spojenectví 

s Avary, kteří byli úhlavními nepřáteli Turkitů.  

    Turkické kmeny byly poraženy na přelomu 6. a 7. století 

ogurskými a sabirskými kmeny. 

 

Avaři 

    Avaři se v oblasti objevili po polovině 6. století (558). 

V severním Černomoří utvořili silný kmenový svaz a bojovali se 

slovanským kmenem Antů, poté došli k Dunaji a k Tise, kde 

vytvořili základnu pro boj s Byzantskou říší.   

    Byzantská říše s nimi ovšem uzavřela spojenectví kvůli snaze 

udržet mír na své severní hranici a využívala je k bojům se 

Slovany i s kmeny Kutrigurů a Utigurů. Někteří Slované ale 

uzavřeli s Avary spojenectví a útočili na Byzantskou říši 

společně.  V roce 626 oblehli Konstantinopol a útočili po zemi i 
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po moři. Slovanské lodě ovšem nebyly pro byzantské 

námořnictvo nebezpečné a byly zničeny. Po tomto neúspěšném 

útoku skončilo také slovansko-avarské spojenectví.  

    Avaři pak bojovali s Kutrigury a Utigury a poté, co rozbili tyto 

kmenové svazy, byli v 7. století poraženi Byzancí a uchýlili se na 

západ, na území dnešního Maďarska. 

 

Slované 

    První kmeny Slovanů přišly do oblasti na začátku 6. století. 

V roce 518 se v oblasti východně od Karpat, směrem k Dunaji a 

k Černému moři, usídlil kmen Antů.  

    Slované původně sídlili v oblasti mezi Dněprem a Dněstrem, a 

právě díky těmto řekám mohli být v kontaktu s vyspělejšími 

kulturami jihu. Hlavní obchodní tepnou byl Borysthénés 

(Dněpr).  

   V první polovině 6. století podnikali útočné a loupeživé 

nájezdy na byzantská území, postupně se usadili na Balkáně, 

Peloponésu i v Malé Asii. V roce 681 vznikl spojením 

slovanských a protobulharských kmenů silný stát, který se 

postupně poslovanštil. 

   V 8.-10. století obývali Slované, kromě jiných, i rozsáhlá území 

v povodí řek Volhy, Dněstru, Dněpru i Dunaje, od Finského 

zálivu po Černé moře.  Tady žil kmen Tiverců.  

 

Rusové 

    Během první poloviny 9. století útočili Rusové na jižní Krym a 

maloasijské pobřeží Černého moře. 18. 6. 860 přistáli dokonce u 

Konstantinopole, kterou ale neoblehli a po šesti týdnech odtáhli. 

Na zpáteční cestě bylo jejich loďstvo v Černém moři zničeno. 

    Byzantská říše kvůli ruskému  nebezpečí posílila spojenectví 

s Chazary.  
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    Kolem Kyjeva se v 9. stol. zformoval nový stát-Kyjevská Rus. 

Druhé centrum bylo v Novgorodu. V roce 882 byla města 

sjednocena novgorodským knížetem Olegem a vznikl silný stát, 

který ohrožoval Byzanc.  Oleg přenesl sídlo do Kyjeva, připojil 

okolní slovanské kmeny, bojoval s Chazary a dělal výpravy na 

Konstantinopol. Z Kyjeva vedla do Konstantinopole velmi dobrá 

cesta po Dněpru a přes Černé moře, která se používala jak pro 

obchodní, tak i pro válečné účely.  Nakonec Byzanc v roce 911 

uzavřela s Olegem smlouvu, která Rusům zaručovala 

obchodovat v Konstantinopoli bez placení cla. Smlouva byla už 

v roce 944 zmírněna ve prospěch Byzance a Rusové se stali 

byzantskými spojenci. Posílali Byzanci vojsko a bojovali 

v byzantském zájmu, např. s Bulhary na Dunaji a s Chazary na 

Krymu.   

    Díky tomu, že se situace uklidnila,  mohl být provozován 

obchod mezi Konstantinopolí a Baltem. Obchodovalo se 

s jantarem, kožešinami a otroky. Kyjev vzkvétal a v roce 988 se 

nechal kníže Vladimír pokřtít, za což získal za manželku sestru 

byzantského císaře Basileia II. Annu.  

    Po Vladimírovi vládl kyjevské Rusi Jaroslav Moudrý. Doba 

vlády těchto dvou panovníků znamenala největší rozkvět této 

oblasti, knížectví bylo velmi mocným státem. Po smrti Jaroslava 

v roce 1054 se říše rozpadla na několik částí, v první polovině    

12. století ji ještě dokázal sjednotit Vladimír Monomachos, ovšem 

ve druhé polovině 12. století se rozpadla na naprosto nezávislá 

knížectví.    

 

Chazaři 

    Od 7. do 10. století bylo nejmocnějším černomořským státem 

Chazarské království. Leželo ve stepích severně                                

a severovýchodně od jeho pobřeží, Chazaři ovládali území od 
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řeky Volhy ke Krymu a otevřeli obchodní spojení mezi 

Konstantinopolí a Černým mořem. Chazaři byli obchodními 

prostředníky mezi západem a střední Asií.  

    V 10. století byla moc a síla Chazarské říše oslabována boji 

s Pečeněhy a s Rusy. Chazarská říše pak zcela zanikla po bojích 

s ruským knížetem Svjatoslavem a jméno se zachovalo jen 

v mapách středověkých námořníků, pluli-li na Krym, nazývali 

poloostrov „Gazaria“.  

 

Pečeněhové 

   Kmen Pečeněhů byl usídlen jižně od kyjevské Rusi. Kvůli 

strachu z Rusů  Byzanc uzavřela s Pečeněhy spojeneckou 

smlouvu.  

  V 10. století věnoval byzantský císař Konstantin VII. 

Porfyrogennetos velkou péči udržení míru s Pečeněhy. Mír byl 

třeba, aby zůstal bezpečný Chersonésos a aby si tak Byzanc 

mohla udržet v této oblasti vliv. Chersonésos zprostředkovával 

obchod s kůžemi a voskem ze stepí, naopak importováno bylo 

luxusní zboží.  

 

Kumáni 

    V 11. a 12. století se v černomořské oblasti objevili Kumáni, 

kteří ve druhé polovině 12. století ovládli Černomoří a pobřeží 

Azovského moře, následkem čehož prudce poklesl obchod mezi 

Rusí a Byzancí a severní pobřeží Černomoří bylo pro Byzanc 

ztraceno, kromě Chersonésu.  

 

Italové 

    Na přelomu 11. a 12. století začíná být  Byzantská říše 

ohrožována zájmy západních mocností-Normanů, Italů, 

Francouzů, Němců i papežského státu. Až do čtvrté křižácké 
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výpravy se byzantským diplomatům dařilo odvracet nebezpečí, 

ale v roce 1204, s velkou podporou Benátského dóžete, byla 

Konstantinopol dobyta. Byzantští císaři ustanovili exilové vlády 

v Níkaji a v Trapezuntu. Níkajští v roce 1261 osvobodili 

Konstantinopol (tentokrát s podporou Janovanů). Z bývalé 

velkolepé říše se stala jen nepříliš významná mocnost nad 

úžinami, jejíž ekonomika i zahraniční obchod byly v rukou Italů a 

Černomoří bylo mimo kontrolu říše. Tím ovšem také začala 

obrovská hospodářská aktivita, která probíhala na celém pobřeží 

Černomoří. Do konce 13. století si italští obchodníci vybudovali 

v oblasti Černomoří a východního Středomoří vlastní obchodní 

impérium. Jejich příchod do Černomoří znamenal pro pobřežní 

města nový impuls a na konci 13. století byla po celém pobřeží 

živá města, většinou postavená na základech starých řeckých 

kolonií.2 

 

Tataři 

    Od 13. století byla většina krymského severního vnitrozemí  

kontrolována Tatary. Italové s nimi vyjednali právo zakládat své 

čtvrti v pobřežních městech, Tataři žili i mezi Italy za hradbami 

měst. V roce 1227 se Tatarsko-mongolská říše rozkládala od 

pobřeží Číny až k Černému moři a toto období, 13. a 14. století,  

tzv. Pax Mongolica, bylo pro Černomoří obdobím stability a 

rozvoje.  

 

Osmané 

    Ve 14. stol. se objevil nový ohrožující element-turkický kmen 

Osmanů. V roce 1453 padla Konstantinopol, ale na 

Černomořském pobřeží ještě Turkům odolávalo Byzantské 

Trapezuntské císařství, které se vzdalo až v roce 1461.  

                                                 
2
 Problematice italských námořních republik se věnuje kapitola 1.2.  
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1.2 Italské námořní republiky 

 

    Rozmach italských městských republik byl dán celkovým 

vzestupným trendem, který od 10. století probíhal v západní 

Evropě. Existují tři možné důvody, které společně přispěly 

k vzestupu italských republik a současnému úpadku byzantské 

moci3. 

    Prvním důvodem jsou změny v ekonomii. Byzantská říše 

zatížila námořní obchod vysokými cly a konfiskovala obchodní 

lodě pro válečné účely, to ale úplně nevysvětluje vzestup 

italských republik 

    Druhým důvodem jsou změny ve stavební technologii, 

v konstrukci lodí4. Antický typ mušlové konstrukce se změnil 

ve skeletonovou, která byla mnohem levnější, stavba byla méně 

časově náročná a bylo možno použít dubové dřevo. Díky tomu 

se mohly stavět větší lodě, které byly schopné vykonávat delší 

cesty. Tyto změny ale pomalu probíhaly v celém Středomoří, 

nejen v Itálii.  

    Třetím důvodem jsou rozdíly mezi západní a východní 

společností a rozdílná mentalita obyvatel západu a východu. 

Obchodníci na východě zřejmě nepožívali nějakou zvláštní 

vážnost a pro vyšší vrstvy bylo nepřiměřené věnovat se 

obchodu, tato tvrzení jsou ale diskutabilní, protože pro ně 

nemáme dostatek důkazů ani pramenů.  

    Tyto tři uvedené důvody tedy nevysvětlují přesný důvod 

italského vzestupu a byzantského pádu, ale mohou být jeho 

součástí.  

 

                                                 
3
 Viz O. Tůma, The Puzzle of a Decline and a Rise: the Byzantines and the Italians on the Sea, in: 

Byzantinoslavica 54 (1993), str. 53-57. 
4
 Viz níže, kap. 3.1.1 
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Italské námořní republiky se vždy uvádějí v pořadí Amalfi, 

Pisa, Janov, Benátky, podle časové posloupnosti jejich 

dominance. Kromě těchto 4 „hlavních“, tj. nejmocnějších měst, 

existovala ještě jiná, menší města, která byla také nezávislá a 

také byla námořními republikami, ačkoli méně důležitými. 

V Itálii to jsou města Gaeta, Ancona, Molffeta a Trani, 

k námořním reublikám jsou počítána i dalmatská města Zara a 

Ragusa.  

    V dalších kapitolách se budu věnovat krátce Amalfi a dále 

Pise, Janovu a Benátkám, jejichž přítomnost a vliv na Černomoří 

byla ve středověku zásadní.  

 

1.2.1 Amalfi 

 
    Město Amalfi leží v Kampánii nedaleko Salerna. V době, kdy 

ostatní námořní republiky ještě neexistovaly, již bylo důležitým 

obchodním přístavem, který spojoval východ se západem.  

    Na začátku 7. století bylo Amalfi součástí neapolského 

vévodství, brzy se ale stalo nezávislým městem. Město má 

strategickou polohu a pod svou nadvládu se ho snažilo získat 

více mocností, mezi nimi i Byzantská říše. Amalfi se ale snažilo 

zůstat samostatné, znakem emancipace a důležitosti Amalfi jako 

námořního přístavu je fakt, že v roce 812 přijelo několik galér 

z Amalfi pomoci byzantskému guvernérovi Gregoriovi do 

Syrakús v konfliktu s Araby.  

    Amalfi bylo nezávislou republikou od 7. století do roku 1075, 

největšího rozkvětu dosáhlo kolem roku 1000, kdy konkurovalo 

Pise i Janovu. V roce 1075 se Amalfi dostalo pod správu 

Normanů, ale stále mělo značnou samostatnost. Ta byla 

ukončena Pisany, kteří město obléhali v letech 1133, 1135 a 1137, 

kdy Amalfi konečně obsadili, což vedlo k jeho úpadku.  
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1.2.2 Pisa 

 

    Toskánské město Pisa v antice těžilo ze své polohy jediného 

přístavu mezi Janovem a Ostií. Pisa byla římskou námořní 

základnou v bojích s Ligury, Galy a Karthaginci. V roce 89 př. 

Kr. se Pisa stala městem (municipiem), poté císař Augustus 

nechal postavit hradby. V době římského císařství byla Pisa 

poměrně důležitým přístavem a již od roku 313 sídlem biskupa.     

    Po Římanech vládli v Pise Byzantinci a Lombarďané, po jejich 

porážce se stala součástí Toskánského vévodství s hlavním 

městem Luccou.  

    V 9. století začala Pisa zvětšovat svou námořní flotilu, 

popudem k tomu byla přítomnost Arabů v regionu, s nimiž Pisa 

vedla soustavné války. Průběhem 10. století rostl význam a 

námořní síla města, vrchol a největší rozkvět zažila Pisa v 11. a 

ve 12. století. V této době Pisa dobyla Korsiku a některá města 

na Sicílii včetně Palerma, kde pisané získali zlatý poklad.  

    V roce 1060 svedla Pisa svou první válku s Janovem, ve které 

zvítězila, čímž stabilizovala svou námořní moc. Na konci 11. 

století pisané dobyli Mahdíju, podíleli se na křižáckých 

výpravách a získali území a obchodní kolonie ve východním 

Středomoří. Ve 12. století byla Pisa mocnější než samotné 

Benátky, např. čtvrť pisánských obchodníků v Konstantinopoli 

čítala kolem 1000 obyvatel.  

    V letech 1119-1133 vedla Pisa nepřetržité války s Janovem, 

kterému Pisa překážela v jeho vlastních obchodních plánech. 

Tyto války neměly vítěze a Pisa v roce 1136 dokázala dobýt 

Amalfi, čímž vojenskou silou vyrovnala Janovu. V této době 

byla Pisa na vrcholu své moci.  

    Moc Pisy, která dále narůstala v 60. letech 12. století, vedla 

k další válce s Janovem. Válka začala v roce 1165 v jižní Francii 
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a trvala až do roku 1175 a opět neměla vítěze, proto byla v roce 

1180 podepsána smlouva o vzájemném neútočení. Pisa se ovšem 

našla jiného soupeře, který již byl nad její síly. Byly to Benátky.     

    V roce 1199 byla Pisa Benátkami poražena a v roce 1206 byla 

mezi těmito dvěma městy podepsána spojenecká smlouva, která 

byla namířena proti Janovu.  

    V roce 1238 byla ale papežem ustanovena Benátsko-janovská 

aliance, která byla namířena i proti Pise. Pisa se útokům 

papežské aliance ubránila a v rozhodujících bitvách zvítězila, 

ale byla exkomunikována z církve.  

    Úpadek Pisy byl odstartován porážkou v roce 1284 v námořní 

bitvě u Melorie, kdy byla pisánská flotila poražena početně 

slabší, ale lépe takticky vedenou janovskou flotilou. Z této 

porážky se Pisa nedokázala vzpamatovat. V roce 1290 zničili 

Janované přístav v Pise. Obchod sice fungoval dál, ale 

v mnohem menším měřítku. Mezinárodně Pisa ztratila dvou 

důležitost.  

    Pisa byla nejméně mocnou z italských námořních republik, 

přesto i ona dokázala získat od Byzantinců zvýhodňující 

koncese a měla své obchodní stanice v zálivu Zlatý roh 

v Konstantinopoli,  

 

1.2.3 Janov 

 

    Janov je hlavní město Ligurie. Jeho historie sahá do 

předřímských dob, kdy bylo město obydleno kmenem Ligurů, 

v 6. a 5. století př. Kr. zde byli také Řekové.  

    V římské době byl Janov zastíněn městy Marseilles  a 

Savonou a městská práva získal až po druhé punské válce. Po 

pádu Římské říše byl Janov obýván Ostrogóty, Byzantinci, 

Lombarďany a od roku 773 Franky. V následujících staletích žil 
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Janov jako průměrné italské město. V roce 934 byl po útoku 

Arabů přestavěn.  

    Vznik nezávislé republiky se datuje do počátku 11. století, 

kdy se Janov stal důležitým přístavem a obchodním centrem. 

Během křižáckých výprav zajišťoval přepravu rytířů, vojsk a 

zásob na východ a tím získal mnoho důležitých kontaktů, 

privilegií a území ve východním Středomoří. Po dobytí 

Konstantinopole v roce 1204 a útěku byzantského císaře do 

Níkáje se Janov stal spojencem právě exilového císařství a v roce 

1261 pomohl císaři znovu dobýt Konstantinopol. Za tuto pomoc 

Janov získal velká obchodní privilegia a území v egejské i 

černomořské oblasti.  

    Hlavním obchodní protivníkem Janova bylo město Pisa. Obě 

města spolu vedly války, v nichž byl nakonec úspěšnější Janov, 

rozhodující bitva, která Pisu de facto zničila, se udála v roce 

1284 u Melorie.  

    Úpadek Janova přišel ve 14. století, italská města musela čelit 

útokům Francouzů, Janov byl navíc v dlouhotrvající válce 

s Benátkami a vzestup Turků na východě zničil janovská území 

v Černém a částečně i v Egejském moři. Porážka v bitvě u 

Chioggie v roce 1380, kde zvítězily Benátky, znamenala 

definitivní úpadek janovské námořní republiky.  

 

1.2.4 Benátky 

 

    Benátky byly založeny na začátku  8. století na ostrůvcích 

v Benátské laguně, mezi deltami řek Pádu na jihu a Piavy na 

severu. V roce 828 byly do Benátek přineseny ostatky sv. Marka, 

čímž se velmi vyzdvihla prestiž tohoto města.  
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    Od 10. do 12. století se Benátky rozvíjely v silný městský stát, 

který se stal námořní mocností. Díky strategické pozici byly 

Benátky důležitým obchodním přístavem mezi západem a 

zbytkem světa, zejména pro obchod s hedvábím, kořením a 

obilím. V roce 1094 proběhl v Benátkách obřad „zásnub 

s mořem“, což mělo předznamenat budoucnost města jako 

námořní velmoci. Postupně Benátky získaly kontrolu nad 

námořními cestami z Malé Asie do Evropy.  

 

    Na začátku 12. století byly v Benátkách postaveny loděnice-

Arsenal, kde byly stavěny lodě pod kontrolou a s podporou 

benátských vládců. Během 12. století ovládly Benátky Jadran, na 

pevnině ovládaly území až k průsmyku Brenner, přes který vedla 

obchodní cesta do Německa. Další budování námořní říše 

pokračovalo ovládnutím některých egejských ostrovů (např. 

Kypru, Kréty) a získáváním území v Malé Asii.  

    Benátky byly spojencem Byzantské říše a poté, co se jejich 

loďstvo stalo mocným (zřejmě díky ochraně námořních cest před 

piráty), začala Byzantská říše na benátském loďstvu záviset. Už 

v 9. století získaly Benátky obchodní privilegia výměnou za 

námořní ochranu Konstantinopole, v roce 10825 záruky absolutní 

svobody v obchodování, byly osvobozeny od celních předpisů a 

později získaly právo zakládat kolonie. V době křižáckých výprav 

ovšem myslely více než na ochranu Byzance na její plundrování. 

Po roce 1204, kdy byla Byzantská říše rozdělena, získaly Benátky 

3/8 jejího území včetně pobřeží Černého moře.  

    Benátky byly velmi aktivní při křižáckých výpravách již od 

počátků a právě cíl 4. křižácké výpravy byl dílem benátského 

dóžete Enrica Dandola, který poté, co rytíři neměli peníze na 

                                                 
5
 Datace tzv. „zlaté buly“ není úplně jasná, další zvažovaná data jsou 1084 nebo 1092. viz Tůma, O., The Dating 

of Alexius´s Chrysobul to the Venetians: 1082, 1084 or 1092?, in: Byzantinoslavica 42 (1981), str. 171-185. 
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zaplacení za přepravu do Jeruzaléma, nasměroval křižácká vojska 

nejdříve proti svému nepříteli Zadaru (Zaře) a poté i proti 

Konstantinopoli, se kterou měly Benátky nevyřízené účty: v roce 

1182 tam totiž došlo při protizápadních nepokojích k masakru 

benátských obyvatel Konstantinopole.  

    Po dobytí Konstantinopole v roce 1204 bylo město plundrováno 

a mnoho pokladů se dostalo právě do Benátek, příkladem budiž 

bronzové sochy koní, které jsou dnes v Benátkách.  

    V roce 1380 Benátky porazily Janov a získaly tak jeho postavení 

námořního hegemona.  

    Po roce 1453 Benátky soustavně bojovaly s Turky, kteří pomalu 

dobývali ta řecká území, která ještě zůstávala pod nadvládou 

západoevropanů.  

 

    V Černém moři vytvořily Janov a Benátky kondominium, 

přesto dokázali Janované ve 13. století vytvořit v této oblasti 

vlastní obchodní impérium. Měli své konzuly v Sinopé a 

v Trapezuntu, v dnešní Suchumi, u ústí Dunaje a Dněpru a 

v Kaffě. Benátčané vlastnili obchodní stanice v Taně na Donu a 

v Soldai.  

    Centrum janovské moci bylo v Kaffě na Krymu. Kaffa měla 

volený senát, úředníky a hlavního konzula, který měl jmenovat 

konzuly ostatních černomořských kolonií. Kaffa se ovšem zapsala 

do historie jako město, ze kterého byl do západní Evropy 

přivezen v roce 1348 mor, na který v příštích padesáti letech 

zemřelo v Evropě 25 miliónů lidi.  
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1.3 Námořní obchod a politické podmínky ve Středomoří  

a v Černomoří  

 
    Po pádu římské říše v roce 476 bylo centrum obchodu a 

námořnictví na východě a Byzantská říše byla silnou mocností. 

Už v 5. a i v 6. století se obchodu dařilo, obchodovalo se s vínem a 

olejem, s kořením, hedvábím a šperky (dálkový obchod s Čínou, 

Persií a Indií), dále s vlnou, kovy, mramorem, dřevem, látkou a 

luxusními předměty, což byly komodity vnitřního obchodu, 

kterému svědčila poměrně hustá síť měst, stabilní měna, spojení 

se Středomořím a nízká cla.  

    Byzantská říše převzala po Římské říši odpovědnost za 

udržování pořádku na moři a v roce 600 byla většina pobřeží 

Středozemního moře pod ochranou byzantského císaře, stejně 

jako námořní obchodní cesty. Tato stabilita, kterou nastolil císař 

Justinián, byla přerušena příchodem Arabů, kteří se po roce 630 

rychle rozpínali do oblastí Středomoří, v roce 645 dobyli 

Alexandrii a zabrali  jihovýchodní pobřeží Středozemního moře, 

čímž vzali Byzanci bohaté provincie a současně stála říše před 

hrozbou, že nepřítel ovládne Středomoří. Proto začala být 

v Byzanci budována námořní armáda a změnila se i 

administrativa, aby bylo možné chránit byzantská území účinněji.    

V 7. století byla Konstantinopol a hlavní obchodní cesty 

v Egejském moři chráněny flotilami těžkých dromonos, později 

mělo každé thema svou vlastní flotilu s velkou mírou 

nezávislosti. Tento systém, který zajišťoval účinnou ochranu proti 

pirátům, fungoval od poloviny 8. století. 

    V obchodě se v 7. století objevuje tendence k soběstačnosti, 

spojená s demografickými, politickými a vojenskými problémy 

zmíněnými výše. Města prožívala úpadek, zhoršoval se stav silnic 

a cesta do Středomoří byla ohrožována piráty. Proto se 
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mezinárodní obchod začal soustředit více na sever a obchodní 

cesty nově vedly přes Černé moře (viz níže).  

 

    Jak už bylo řečeno, v roce 645 byla dobyta Alexandrie Araby a 

Byzantská říše musela čelit silnému soupeři, se kterým bojovala o 

východní Středomoří. Zpočátku byli úspěšnější Arabové a v roce 

655 byla byzantská flotila poražena menší arabskou, ale o 100 let 

později, v roce 747, dokázalo byzantské loďstvo totálně zničit 

arabskou flotilu a po tomto vítězství následovalo 75 let míru na 

moři, což velmi pomohlo rozvoji námořního obchodu.     

Byzantská říše dokázala vybudovat silnou námořní armádu a 

současně podporovala námořní obchod, protože vojenská flotila 

byla závislá na obchodní flotile-čím více peněz se vybralo na 

daních, tím více peněz se mohlo věnovat na vojenské 

námořnictvo. Vznikaly nové typy lodí a staré se přizpůsobovaly 

novým potřebám, např. galéra se stala praktickou obchodní lodí 

díky své rychlosti.  

    Objem námořního obchodu se v 6.-8. století snížil, protože 

ekonomická náročnost pořízení lodi byla vysoká a lodě byly třeba 

hlavně pro válečné účely. Probíhal ovšem námořní obchod 

s Orientem, odkud se přes Černé moře dováželo luxusní zboží.  

    Na přelomu 8. a 9. století se arabská námořní moc opět 

vzmáhala, vrcholem bylo, když Arabové dobyli Krétu a mohli tak 

kontrolovat obchodní cesty ze západu do Egypta a do 

východního Středomoří. Obchod se přesunul z byzantských na 

arabské lodě a Byzantská říše ztratila zdroj financí pro svou 

námořní flotilu, nemohla se dál starat o bezpečnost obchodních 

cest na moři, tudíž se začalo rozmáhat pirátství. Kromě Arabů ve 

Středozemním moři muselo byzantské námořnictvo čelit i ruské 

flotile v Černém moři. Byzantská říše se snažila soustavně bojovat 

s Araby a získat zpět ztracená území, což se podařilo v roce 961, 
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kdy byla znovu získána Kréta. Díky tomu a i díky pacifikaci Rusů 

byla znovu otevřena námořní cesta přes Černomoří, obchod měl 

příležitost vzkvétat a Byzantská říše znovu prožívala vzestup, 

ovšem nikoli v námořním zahraničním obchodu.   

 

    V 10. století se začaly prosazovat italské námořní republiky, ale 

ty prozatím nebyly pro Byzanc nepřátelskou hrozbou, ačkoli se již 

začaly účastnit námořního obchodu. Ke vzestupu námořních 

republik a k vlastnímu úpadku napomohli sami byzantští císaři 

udílením obchodních koncesí cizincům. Byzantská říše sice 

porazila Araby a zajistila mír ve Středomoří, ale sama tohoto 

vítězství nedokázala využít. Byzantští obchodníci nevyjížděli za 

hranice říše a zahraniční obchod se zcela dostal do rukou cizinců. 

    V evropském měřítku nastala renesance obchodu (Kniha 

eparchů z Konstantinopole dokazuje existenci mnoha různých 

obchodů a řemesel, které byly regulovány a omezovány státem). 

Centrem mezinárodního obchodu se Sýrií, Itálií, Rusy i Bulhary 

byla Konstantinopol. Z oblasti Pontu se dováželo lněné oblečení.  

    Už na konci 10. století byl byzantský zahraniční obchod závislý 

na benátských lodích. Benátčané byli prostředníci mezi 

Byzantskou říší, západní Evropou a Araby.  Další námořní 

velmoci, ačkoli „pouhá“ města, Pisa a Janov, se také velmi 

angažovaly v obchodě z východu. Přes Konstantinopol se na 

západ dováželo především luxusní zboží, ze západu na východ se 

dováželo především dřevo, železo a otroci. Obchod s otroky 

spojoval již od vyhnání Metodějových žáků území (bývalé) Velké 

Moravy s Byzantskou říší.  Obchodním prostředníkem byly 

ovšem Benátky.  

    Obchod s otroky se velkou měrou podílel na celkovém objemu 

obchodu námořních republik ve středověku. Benátčané prodávali 

otroky zejména do Arábie, a to už od 9. století. Takový obchod 
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byl sice zakázán, ale zákazy byly obcházeny. V 11. století Benátky 

čerpaly otroky zejména z Dalmácie a z Istrie. Pozemnímu 

obchodu s otroky se věnovali především Židé, kteří otroky 

dopravovali k moři a prodávali Benátčanům. Židé měl pro tento 

účel postavené své obchodní stanice podél bývalých římských 

obchodních cest na území dnešního Rakouska a Maďarska. Této 

aktivitě se Židé věnovali zejména v 11. století. Později byly otroci 

získáváni u Baltu, ve 12. století je Benátčané začali vyvážet ze 

slovanských sídlišť ve východním Černomoří. 

    Dalším významným obchodem začal být jistý druh turismu: 

v 10. století se rozšířila idea poutí do Svaté země, tohoto 

obchodního odvětví se chopili taktéž italští obchodníci a 

námořníci. Ve druhé polovině 10. století vzrostl objem obchodu, a 

to nejen v Itálii, ale také v Byzantské říši. Díky tomu se začaly 

vylepšovat služby v přístavech, byla stavěna mola a vlnolamy a  i 

do menších přístavů se začal vracet život. Až do 10. století byla 

malá přístavní městečka většinou opuštěná, protože jejich 

obyvatelé odešli do výše položených míst s možností opevnění,   

a to kvůli častým útokům pirátů. V 10. století se taktika pirátství 

změnila: zatímco dříve piráti používali loď jen jako dopravní 

prostředek, kterým dojeli k nějakému městečku, aby ho vyplenili, 

od 10. století začalo být provozováno klasické pirátství, kdy piráti 

útočili na moři přímo na lodě.  

    Výstavba v přístavech byla v Itálii podporována vladaři toho 

kterého města a soukromníci taktéž zlepšovali jak podmínky pro 

přistávání obchodních lodí, tak i služby v přístavech. Dříve bylo 

nutné loď vyložit a zboží odvézt, ale po tom, co se začaly 

zlepšovat podmínky v přístavech, se obchod přesunul právě do 

nich. Díky tomu měla přístavní města větší populaci, 

koncentrovali se sem obchodníci a loďaři a obchody byly 

uzavírány snadněji. Loď strávila v přístavu mnohem méně času a 
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tak byla schopná (např. v měřítku jednoho roku) převézt více 

zboží než dříve. V přístavech se také shromažďovali dělníci, kteří 

se nechávali najímat na opravy lodí. Byla po nich velká poptávka 

a pokud kapitán nějaké lodi potřeboval loď opravit, musel 

zamířit do některého z přístavních měst. Toto řemeslo 

v přístavech vzkvétalo a bylo jedním z hlavních tahounů 

ekonomiky přístavů. Díky značným příjmům 

z námořního obchodu přístavní města rostla, bohatla a zvětšoval 

se jejich význam.  

    Investice do lodního obchodu začaly růst, koupit loď se stalo 

alternativou koupě pozemku, zvláště od 10. století na západě. 

Dříve byly lodě obvykle kupovány kapitánem lodi nebo 

obchodníkem, ale od 10. století se staly komoditou, která zajímala 

investory, kteří neměli s námořnictvím nebo obchodem nic 

společného. Většinou to byli majitelé půdy, kteří tradičně požívali 

velké vážnosti a disponovali prostředky nutnými ke koupi lodi. 

V následujících 250-ti letech se zaměstnání obchodníka stávalo 

čím dál tím váženějším a začalo se „profesionalizovat“.  

 

    V 11. a 12. století přišlo mnoho velkých změn. Rostl vliv 

italského obchodu, zrychlila se ekonomická aktivita ve 

Středomoří. Obchodní cesty vedly přes Černé moře a byly 

využívány stále intenzivněji.  

    Po roce 1000 se italská města stala naprosto nezávislými. Poté, 

co byla v roce 1096 svolána papežem Urbanem 2. křižácká 

výprava do Svaté země, rytíři a poutníci zavalili italská města a 

italské lodě. V roce 1100 byl dobyt Jeruzalém a vznikla potřeba 

pravidelného zásobování Svaté země. Italské námořní republiky 

rychle zjistily, že na křižáckých výpravách můžou dobře vydělat 

a brzy se staly pro křižáky nepostradatelnými. Za svou pomoc 
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získaly obchodní koncese v Levantě. Křižácké výpravy i zisk 

obchodních práv zvýšily počet lodních spojů Itálie s východem.        

    I přes tuto lodní dopravu nebylo ve Středomoří příliš bezpečno, 

italská města totiž nepoužívala svou námořní sílu k ochraně 

lodních cest, naopak, sama se často chovala pirátsky. Byzantská 

říše, ačkoli se její námořní síla v 12. století mírně zlepšila, měla 

svůj námořní zenit již za sebou a zvláště po roce 1204 neměla na 

podobné akce ani pomyšlení.  

    Pokud se týká benátského loďstva, nelze ho rozdělit na flotilu 

válečnou a obchodní. Pro oba účely se používaly ty samé lodě, 

s tou samou posádkou. V 11. a ve 12. století nebyly rozdíly mezi 

válečnou a obchodní lodí, jediný rozdíl mezi tím, jestli byla loď 

válečná nebo obchodní, byl v počtu posádky. Soukromníci 

pronajímali své obchodní lodě státu pro válečné účely a dělo se 

tak i naopak-stát mohl pronajmout válečnou loď obchodníkovi 

pro jeho zájmy. Válečné akce byly také spolufinancovány 

soukromými obchodníky, např. dobytí Konstantinopole v roce 

1204 bylo nejenom vojenskou akcí, ale pro mnohé obchodníky 

také příslibem budoucích zisků, proto bylo vhodné se na 

výpravě finančně podílet.  Navíc transport vojáků na východ 

byl stejně výdělečný jako transport jakéhokoli jiného zboží.  

    Rozdíl mezi byzantskou a benátskou vojenskou flotilou byl 

ten, že Benátčané své lodě neustále vylepšovali a doplňovali 

svou flotilu, na což neměla Byzanc dost prostředků. Benátské 

lodě, napůl obchodní, napůl válečné, byly na rozdíl od 

byzantských v podstatě soběstačné, dokázaly si na sebe vydělat.  

Flotily měly také odlišné úkoly, ta byzantská měla chránit celé 

impérium a ještě ho rozšiřovat, na to ale nebyla dost velká, ani 

na to nebylo dost peněz. Benátčané naopak chránili jen své 

obchodní cesty. Vypracovali systém námořních konvojů, které 

pluly z Benátek na východ dvakrát ročně a ochrana takového 
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konvoje nebyla žádným problémem, takto dokázali ovládnout i 

důležité přístavy na cestě ne východ. 

    Benátčané dokázali udržet dobře pracující kruh: války, 

kterých se zúčastnili, vylepšily obchodní podmínky. Prosperita 

v obchodu vylepšila vojenskou námořní sílu. 

    Na druhou stranu, byzantské námořní výpravy nikdy 

nevylepšily pozici pro byzantské obchodníky ani nepřinesly 

zisk.  

    Na italských obchodních lodích se plavili obchodníci spolu 

s vojáky. Trasa takové plavby vedla od přístavu k přístavu, 

obvykle podél pobřeží. Postupem času se tyto plavby stávaly 

pravidelnými a obchodníci se vraceli na ta samá místa. Tak začaly 

vznikat pravidelné trasy a obchodní sítě.  Lodě také pluly 

v konvojích, někdy se jen domluvili kapitáni na společné plavbě 

v nějakém přístavu, pravidelné konvoje byly organizovány 

italskými městy (viz výše). Pravidelné linky existovaly např. 

z Itálie do Svaté země a velmi pravděpodobně i z Krymu do 

Itálie, touto linkou se dopravovalo obilí, nebo z Kréty do Janova, 

kam se vozilo víno. Potravin se vozilo velké množství a intervaly 

mezi jednotlivými dodávkami byly krátké.  

    Od 13. století byla jedinými soupeři o námořní nadvládu nad 

Středomořím italská města Benátky, Janov a Pisa. Benátčané se po 

roce 1261 mírně stáhli z oblasti Byzantské říše, ale již v roce 1267 

získali zpět obchodní koncese i svou čtvrť v Konstantinopoli. 

Také Janované měli rozsáhlé obchodní koncese, kterých se jim 

dostalo zejména díky pomoci, kterou poskytli byzantskému císaři  

v boji o Konstantinopol. Kromě obchodních výhod a práva 

volného průjezdu Úžinami do Černomoří, kde měli své obchodní 

stanice, získali i svou čtvrť v Konstantinopoli. Dostali Peru-území 

za zálivem Zlatý roh, kde vytvořili své „město“ Galatu. Galata 
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byla fakticky nezávislým územím a konkurentem 

Konstantinopole.   

    Italové si upravili podmínky obchodování podle sebe. Ovládali 

komunikace, informace, přístup na západní trhy a měli privilegia 

na východních trzích. Obchod ovládali prostřednictvím vlastních 

kolonií a obchodních stanic. Byzantský obchod byl pouze součástí 

obchodu italského, Italové provozovali i linky mezi byzantskými 

městy. Příkladem může být linka z Konstantinopole do 

Mesembrie na pobřeží Černého moře, která byla zřízena pro 

pravidelný dovoz látky.  

    Od poloviny 13. století do poloviny 14 . století bylo období       

tzv. Pax Mongolica. V době tohoto míru bylo možno bezpečně 

obchodovat přes Černé moře s Dálným východem, obchod byl 

velmi aktivní v mořích Egejském a Černém, ve vnitrozemí ze 

Soluně do Srbska a v deltě Dunaje.  

    V Černomoří Janované zcela vytlačili byzantské obchodníky ze 

všech sfér, byli dominantní jak v obchodu, tak v námořní dopravě 

díky svým državám na Krymu, v Azovském moři i v deltě 

Dunaje a v polovině 14. století se pokusili získat absolutní 

nadvládu nad Černomořím tak, že ze své pevnosti Hieron 

uzavřeli Bospor.  

    Byzantští obchodníci ještě prosperovali v Monemvasii, kolem 

roku 1290 obchodovali v Kaffě a měli obchodní a diplomatické 

styky i s jinými státy, např. s Benátčany nebo s Katalánci. Díky 

obchodníkům z Monemvasie se ve Středomoří i v Černomoří 

rozšiřovaly řecké výrobky, ale v polovině 14. století podíl 

monemvasijského obchodu klesá, město upadalo a obyvatelé se 

začali stěhovat pryč, zejména do Konstantinopole.  

    Kolem roku 1340 se Byzantská říše snažila znovu získat obchod 

pro sebe, na Krymu se byzantští obchodníci snažili ustanovit  na 

Italech nezávislé obchodní kolonie, ale bylo to velmi obtížné a 
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nakonec Janované zakázali byzantským přístup do Azovského 

moře a až do pádu Konstantinopole zůstal obchod v rukou Italů. 

Byzantská říše navíc musela čelit novému nebezpečí, kterým byli 

Turci. Po jejich vpádech do Evropy pomalu klesal obchodní 

význam Černého moře, zato vzrůstal řecký podíl na obchodu. 

Ačkoli bylo byzantské území malé a obklíčené Turky, dokázali 

Řekové udržovat různé obchodní styky. Obchod s Krymem 

(Kaffou) udržovali zejména kolem roku 1400, své zájmy na 

Krymu měli i soluňští obchodníci.  

    Po roce 1400 se stali Turci nebezpečnými i na moři. Již v době 

dobytí Konstantinopole bylo turecké loďstvo velkou hrozbou 

západoevropanům, zejména Benátčanům, a do konce 15. století 

ovládli Turci všechny přístavy ve východním Středomoří. Moc 

italských měst byla navíc narušena vpády Francouzů na jejich 

území a upadala. Italská obchodní nadvláda ve východním 

Středomoří a v Černomoří skončila.  
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2.1 Chersonésos, byzantské území na Krymu 

 

    Krymský poloostrov má rozlohu 26 000 km². Je tedy přibližně 

stejně velký jako Belgie. Stepní vnitrozemí poloostrova je od 

pobřeží odděleno horskými masivy, které dosahují výšky 1545   

m n. m. Nejdůležitějšími městy na Krymu byly Chersonésos, 

Kerč, Kaffa a Soldania (Sudak). Pouze Chersonésos si Byzantská 

říše dokázala udržet jako svou kolonii.  

 

    Chersonésos leží na jihozápadním pobřeží Krymu. Jako 

vojenské a administrativní centrum zůstal součástí Byzantské říše 

až do konce 14. století.  Poloha Chersonésu byla velmi důležitá 

z hlediska taktického i obranného. Město kontrolovalo přístup do 

delty Dněpru, kterou bylo možné dostat se do stepí a do Ruska, 

kolem Chersonésu také vedly námořní cesty, jednak na východ 

do Azovského moře, jednak na západ ke Dněstru a Dunaji.  

    Chersonésos byl původně milétskou kolonií. Od 2. století byl 

součástí provincie Moesie, po vzniku Byzantské říše se stal její 

důležitou součástí.  

    První výkopové práce začaly v Chersonésu již na konci 19. 

století. V roce 1892 zde bylo založeno malé museum.  

    I ve středověku si město zachovalo svůj původní 

architektonický plán, který získalo v době helénismu a který 

spočíval v pravoúhlém rozložení ulic. Nové budovy (kostely) 

byly postaveny tak, aby do tohoto plánu zapadly. Pevnosti stály 

na místě starověkých fortifikací, stejně jako nekropolis a přístav, 

který byl situován na jihovýchodě města. Na jihu města, 

v blízkosti přístavu, byla pevnost. Hlavní veřejné budovy, 

kostely a basilika, byly umístěny v severovýchodních čtvrtích, 

zde také bydlela městská nobilita.  
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    Město velmi prosperovalo v 5., 6. a na počátku 7. století. V této 

době bylo postaveno mnoho nových budov (např. kostel na 

čtyřlístkovém půdorysu a západní brána) a vzrůstal zahraniční 

obchod, což lze poznat z nálezů, jako jsou amfory, terra sigillata 

nebo sklo, původem ze Středomoří.6  Chersonésos byl v této době 

velmi důležitým přístavem. Měl i vlastní mincovnu. 

    Místní obyvatelstvo se zabývalo rybolovem (nálezy cisteren na 

solené ryby) i řemesly (kovotepectví, šperkařství). Kovové 

předměty z Chersonésu byly široce rozšířeny po celém Krymu.7 

V okolí města bylo několik zemědělských farem, z nichž některé 

přežívaly z římské doby. Jejich součástí byla sila, mlýny a lisy na 

víno.  

    Období od 7. do 8. století  bylo dobou temna.8 V této době zde 

byla složitá ekonomická situace a nedostatek, způsobený vpády 

Chazarů a přerušením tradičních obchodních cest se zbytkem 

poloostrova. Přesto v této době Chersonésos vykazuje silné 

byzantské vlivy a nulovou barbarizaci. K archeologickým 

nálezům  z této doby patří importovaná středomořská keramika9, 

byly nalezeny stopy po bronzířských dílnách, formy na výrobu 

spon k opaskům a spony samotné10. 

    V 8. století se politická situace zlepšila (byl uzavřen mír 

s Chazary) a Krym začal opět prosperovat. Je možné, že 

z Byzantské říše sem dokonce přicházeli imigranti. V každém 

případě je zřejmý zvětšující se vliv Byzantské říše ve všech 

sférách života, od oblékání, přes výrobu keramiky nebo skla až 

                                                 
6 Včetně LRA-1, LRA-2, LRA-3, LRA-5, Keay LXII, „carrot“ amfory, egyptské   

   amfory spateia, terra sigillata  LRC a africké amfory. 
7
 Zejména spony na pásky s dekorativními plaketami, zdobené vypouklé i ve tvaru 

kříže. 
8
 Situaci v tomto období popisuje papež Martin I., který byl do Chersonésu vypovězen   

   v roce 655. 
9
 Amfory LRA-1, LRA-2, LRA-4, LRA-5/6, africká terra sigillata Hayes 95, 105, LRC   

   3F a G, atd.  
10

  Nedokonalé, s plaketkami. 
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po pohřební ritus. V Chersonésu měl také sídlo guvernér 

místního politického „klimatu“. 11  

    V této době vzrostla důležitost rybího průmyslu, pokračovalo 

kovotepectví12, byly zde i keramické dílny, které produkovaly 

amfory, džbány a střešní tašky.  

    Ve  druhé polovině 9. století vzrostla produkce mincovny, 

takže zřejmě vzkvétal i obchod. Město mělo silné obchodní vazby 

s celým poloostrovem, protože výrobky z Chersonésu byly 

nalezeny na celém Krymu13. Mezi nebyzantské nálezy z této 

doby patří keramika ze Zakavkazí a z Chazarského království.14 

Z byzantských výrobků byly nalezeny amfory15 a glazovaná 

keramika původem z Konstantinopole. Při srovnání keramiky 

z Chersonésu a ze Středomoří můžeme najít mnoho podobností, 

což svědčí o blízkých ekonomických vztazích.  

    Období prosperity Chersonésu skončilo v 10. století, kdy bylo 

město zničeno (možná ruským knížetem Vladimírem v roce 988).  

    V 11.-14. století byl Chersonésos posledním byzantským 

městem v oblasti severního Černomoří a Byzantská říše díky 

němu dokázala kontrolovat území jihozápadního Krymu.  

    Ještě ve 12. století si město udrželo svou důležitost. Na počátku 

13. století, po pádu Konstantinopole do rukou křižáků, zůstalo na 

černomořském pobřeží nezávislé císařství Trapezuntské,               

a byzantské území na Krymu-Chersonésos a krymské gótské 

království na něm byly závislé16. Po dobytí Konstantinopole zpět 

do rukou byzantských císařů (dynastie Palaiologovců) v roce 

1261, k čemuž císaři Michaelu VII. Velmi pomohli Janované, 

                                                 
11

 Klima-znamená „oblast“, byzantské „thema“. 
12

 Produkce spon na pásky korintského typu. 
13

 Zejména amfory, pravděpodobně chersonéské provenience (8.-10. století). 
14

 Viz А. Л. Яакоъсон, Керамика и керамическое производство средневековой   

   Таврики, Ленинград 1979, 80-82. 
15

 Byly zde nalezeny amfory původem z dílen v oblasti marmarského moře (typ Günsenin 1) a   

    amfory původem z okolí Níkáje (typ Günsenin 2).  
16

 Viz А. И. Романчцк, Глазурованная посуда лоздневизантийского Херсона, Екатеринвург   

    2003. 
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začíná také nadvláda této námořní republiky nad Černomořím. 

Na severní pobřeží Černého moře přišli italští obchodníci už ve    

2. polovině 13. století.   

    Kromě italských obchodníků přišli ve 13. století na Krym také 

Tataři a po ustanovení Zlaté Hordy byly tradiční obchodní cesty 

přerušeny a přesunuly se dále na východ. Z této doby jsou 

dochovány poznámky Synoxaria ze Sudaku, který si 27. 1. 1223 

zapsal: „Tohoto dne přišli první Tataři.“17  

    Další rukopis, který je o 70 let mladší, praví: „Tohoto dne přišel 

chán Nogaj“ (20. 12. 1299)18. S jeho příchodem je zřejmě spojena 

destrukce města. Podle písemných pramenů bylo také 

zemětřesení (28. 1. 1292), které mohlo zničit město zrovna jako 

Nogaj. Podle archeologických nálezů i přes destrukce 

pokračovala vojenská obrana města a obchod. Mezi nálezy z této 

doby patří i mince Zlaté Hordy a orientální glazovaná keramika.  

    Po obchodní stránce vzrůstal vliv italských kolonií, zvláště 

Kaffy. Chersonésos nedokázal s italskými obchodníky soutěžit a 

město upadalo. Na konci 14. století bylo opět zničeno Tatary, což 

vedlo k jeho zániku.  

    Přesto byla místní řemeslná výroba v této poslední fázi 

existence města dobře rozvinutá. Bylo nalezeno několik 

keramických a kovotepeckých dílen, kovárna a mnoho stop po 

sklářství19. Obyvatelé města se také začali více orientovat na 

zemědělství. Na zemědělských usedlostech na předměstí 

Chersonésu byla nalezena zrnka pšenice, ovsa a prosa a kosti 

skotu, koní, prasat a drůbeže. Stále byl významný i rybí průmysl. 

Svou důležitost si město udržovalo i jako neitalský námořní 

přístav.  

                                                 
17

 viz Романчцк, Глазурованная посуда… 
18

 idem 
19

 viz Яакоъсон, Керамика…, 155–57. 
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    Zahraniční styky vedl Chersonésos především s Malou Asií a 

politicky se město orientovalo na Trapezuntské císařství. Byly 

také nalezeny důkazy, zejména v oblasti přístavu, o přítomnosti 

ruských obchodníků, stejně jako Italů, Arménů, Arabů, Tatarů a 

Alanů. V severní části města byly nalezeny slovanské kultovní 

předměty.  

    Stále byl provozován zahraniční obchod (nálezy glazované 

byzantské keramiky, předmětů ze skla, slonoviny a smaltu 

z Konstantinopole a ze Středomoří), zatímco ekonomické 

kontakty se zbytkem Krymu se zmenšily na jeho jihozápadní 

část. 

    Město bylo archeologicky prozkoumáno, vykopávky, 

prováděné v jeho severní části ukázaly, že zde byla obydlí 

obchodníků a řemeslníků, žili tu tesaři, kameníci, kovotepci, 

rybáři, kněží, pekaři a majitelé hospod. Obchodníci a řemeslníci 

žili také v severovýchodní, rezidenční čtvrti Chersonésu.  

 

2.2 Typy keramiky nalezené v Chersonésu  

 

V Chersonésu bylo nalezeno mnoho typů keramiky. Lze ji 

rozdělit do několika skupin podle tvaru a funkce. Jsou to: 

amfory, pithoi, jemná keramika glazovaná i neglazovaná a 

kuchyňská (hrubá) keramika.  

 

V 8.-10. století byly dominantní dva typy amfor. První z nich je 

znám jako „přičernomořský typ“20. Amfory tohoto typu jsou 

hojně nacházeny na Krymu, a v Chersonésu a na západním 

Krymu byly také nalezeny dílny, kde se tyto amfory vyráběly. 

Mimo Krym se přičernomořský typ amfor vyskytuje také v okolí 

Azovského moře a při Donu.  
                                                 
20

 viz Olga Andreeva, Medieval Ceramics from Insula XXXVI, in: The Study of Ancient Territories   

    Chersonesos & Metaponto, University of Texas, 2003. 
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    Druhý typ amfor se vyznačuje plochým dnem a plochými 

uchy, nádoba vypadá spíše jako džbán. V jejich interiéru byly 

v mnoha případech nalezeny zbytky pryskyřice, pravděpodobně 

se používaly k transportu minerálního oleje. Datují se do 9.-11. 

století. Centrum jejich produkce bylo asi v Kerči a na poloostrově 

Taman, amfory jsou rozšířeny po celém Černomoří a byly 

objeveny i v Sarkelu na Donu.  

    Mladší amfory, ze 13. století, mají okrouhlé tělo, krátký krk a 

masivní ucha. Na jejich stěnách se často objevuje graffiti. 

Navazují buď na typ Günsenin 4, v tom případě by pocházely 

z produkce oblasti Marmarského moře, nebo byly vyráběny 

v tehdy nezávislém Trapezuntském císařství. V Chersonésu se 

tyto amfory používaly na skladování obilí a rybek. Jejich 

rozšíření je široké, kromě jihozápadního Krymu byly nalezeny i 

v sídlištích na Donu, Dněpru a Dunaji, v horských oblastech 

centrálního Balkánu, v Malé  Asii a jsou známy i z Kypru.  

    Pokud se týká luxusnějšího zboží, pro Chersonéskou produkci 

jsou charakteristické malé hrnečky s jedním nebo dvěma uchy. 

Tyto hrnečky mají okrouhlé tělo a ploché dno. Na uchu bývá 

otisk prstu. Datují se do konce 9. až do první poloviny 11. století. 

Podobné hrnečky byly nalezeny i ve velmi malé velikosti (výška 

6-7 cm, šířka okraje 3-4 cm). Pravděpodobně to byly dětské 

hračky.  

    Mezi importovanou keramiku, která byla nalezena 

v Chersonésu, patří i „bílá glazovaná keramika II-III“21, ve 

tvarech misek, talířů a dvojuchých pohárů. Dalším 

importovaným zbožím je keramika s červenou nebo tmavou 

glazurou na stěnách a na okraji. Další dekorací této keramiky 

byly vtlačované vzory, byly nalezeny motivy kříže, ptáčka nebo 

rozety.  

                                                 
21

 Glazed white ware II-III. 
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    Do této skupiny patří i keramika s tmavě zelenou glazurou, 

dekorovaná sgraffitem, která pochází patrně z Konstantinopole. 

Tyto nádoby jsou datovány do 10. století.  

    Dále byla nalezena „středně byzantská polychromní 

keramika22“. Tato keramika se vyznačuje polychromní 

malovanou dekorací pod tenkou vrstvou průhledné glazury. 

V Chersonésu se vyskytuje jen výjimečně.  

    V 11. a 12. století se rozšířila byzantská glazovaná keramika, 

která  byla vyráběna z červené hlíny. S touto keramikou se 

objevil nový dekorační prvek: rytí (sgraffito). Podle Jakobsona23 

byla sgraffitem zdobena i keramika místní produkce, a to ve 12. a 

zejména ve 13. století. V každém případě se současně používaly 

nádoby místních hrnčířů i ty importované. Mezi importované 

zboží patří i tzv. „Zeuxippos Ware“, luxusní keramika, která byla 

velmi drahá. Monochromní typ této keramiky byl v Chersonésu 

hojně rozšířen. Zřejmě se dovážel z Konstantinopole.  

    Nálezy importované keramiky ze 13. století se liší zejména 

v dekoraci, která spočívá v tom, že pod glazurou namalovány 

různé motivy, např. zvířata, ptáčci a mýtické postavy. Glazura je 

zelená a motivy jsou obkresleny hnědou linkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Middle Byzantine Polychrome Ware. 
23

 Viz Olga Andreeva, Medieval Ceramics…, str. 56.  
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3.1 Vývoj lodí a námořní doprava 

 

    Na lodích závisel obchod, obrana i kolonizace antických i 

pozdějších národů. 

    Stavební techniky byzantských lodí pocházejí ze starověkých 

vzorů, konstrukce se ale průběhem času změnila. Konstrukci lodí 

můžeme poznat jednak z nalezených vraků, jednak z dobových 

ilustrací. Změny, které se děly v lodním stavitelství, navazovaly 

na ekonomické a společenské změny. Specifické inovace ve 

stavbě lodí přinášely majiteli lodi nebo obchodníkovi zisk. Bylo 

ale nutné rozhodnout se, jaké inovace jsou potřebné a přínosné.  

 

3.1.1 Vývoj stavebních technik 

 

    Tvar, velikost a vzhled lodi byl určován několika faktory, 

nejdůležitější z nich byla kapacita, rychlost a bezpečnost lodi. To 

jsou tři vlastnosti, které lze na jedné lodi skloubit jen stěží. 

Obchodníci, loďaři a stavitelé lodí jistě cestovali po Středomoří, 

do Indie a později i za Gibraltar a poznávali techniky stavby lodí 

na různých místech Evropy či světa. Tyto nové znalosti, pokud se 

jim hodily, pak použili při stavbě své nové lodi ve svém 

domovském přístavu. Pokud znali mnoho různých technik 

stavby, mohli se rozhodovat podle výhodnosti té které techniky.  

 

    Znalost stavby lodí převzali byzantští stavitelé od Římanů a až 

do 7. století se lodě konstrukčně podobaly těm římským. Římané 

v 1. a 2. století stavěli dva hlavní typy lodí: galéry a obchodní 

lodě s okrouhlým dnem. Oba hlavní typy měly různé varianty, 

obecně byly galéry štíhlé a dlouhé a měly vesla. Obchodní lodě 

byly naopak široké a měly plachty. Galéry ale mohly mít i 

plachty a obchodní lodě mohly mít několik párů vesel.  
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    Římská galéra měla jednu nebo dvě paluby s vesly, přičemž 

každé veslo ovládal jeden veslař. Na přídi lodi bylo umístěno 

beranidlo a na zádi kabina velitele. Na stěžni uprostřed lodi byla 

jedna pravoúhlá plachta. Pod přídí byl přivázán artemon, což je 

šikmý krátký stěžeň (předchůdce čelenu) s malou ráhnovitou 

plachtou, která se mohla vytáhnout a poté fungovala jako hlavní 

plachta. Ráhno mohlo být až stejně dlouhé jako stěžeň. Plachty se 

užívaly v boji a na lodi bylo ještě jedno, menší lanoví, které se 

používalo při nutnosti rychlého úniku. Na obou  stranách zádi 

byli kormidelníci, kteří řídili loď pomocí dlouhých vesel. Galéra 

byla původně  vyvinuta pro obchodní účely, ale používala se jen 

při obchodu na krátkou vzdálenost a tehdy, kdy bylo nutné 

dopravit zboží rychle. Jinak to byla pro středomořské podmínky 

ideální válečná loď. 

    Římské obchodní lodě byly velké a obtížně ovladatelné. Na 

stěžni, který byl umístěn uprostřed lodi nebo mírně směrem 

k přídi, visela velká čtvercová plachta. Loď měla i artemon kvůli 

kormidlování. Hlavní plachtoví bylo složité, zejména pokud byla 

loď velká a měla více stěžňů (mohla mít až tři). Dále loď měla dvě 

kormidelní vesla, která byla spojena a ovládal je jeden muž. Tvar 

trupu byl zaoblený, což se nezměnilo už od mínojské doby. 

Poměr délky a šířky trupu byl 4:1 až 3:1. Obchodní lodě měly 

vždy dvě paluby, kapitánovu kajutu umístěnou na zádi a 

obyčejně i lodní kuchyni, taktéž na zádi. Velikost obchodních lodí 

byla obrovská, běžně dosahovala výtlaku 500 tun. Pod dohledem 

Archiméda ze Syrakús byla postavena asi největší loď starověku, 

která měla výtlak 1600-1700 tun a sloužila k dopravě obilí.  

    Technika stavby římských lodí, která byla převzata 

byzantskými staviteli, je signifikantní tzv. mušlovou konstrukcí 

trupu. Na vnější mušli spočívala celá váha lodi.  
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    Nejdříve byl postaven kýl, příď a záď budoucí lodi. K těmto 

elementům byla postupně  připojována prkna tak, aby vytvořila 

vnější bednění lodi a tvar trupu.  Prkna byla spojena na technikou 

čep a dlab, čím blíže byly čepy u sebe, tím byla konstrukce trupu 

pevnější. Podpůrný vnitřní rám (žebra) byl pak zatlučen do 

hotového trupu, aby se zvýšila pevnost lodních boků. Žebra byla 

přichycena dřevěnými hřeby, které držely na místě pomocí 

bronzových nýtů. Nakonec byly na vnější stěnu lodi přidány 

těžké dřevěné desky, aby posílily určitá místa trupu. Tyto bočnice 

byly přichyceny nýty a měly své „dvojče“ (stejnou bočnici), která 

byla instalována dovnitř trupu. Nakonec byly do trupu dány 

nosníky, které spojovaly oba lodní boky, a to kvůli vyztužení 

trupu. Vnější obednění lodi muselo být z poddajného dřeva, 

obvykle byl použit cypřiš. Kýl, podpěrné segmenty a čepy byly 

obvykle vyrobeny z dubu. Proti mořskému červovi, který by 

zničil lodní trup, se používala dehtová látka, která byla překrytá 

olověnými pláty. Ty byly přitlučeny měděnými cvočky.  

    V 6. a 7. století se začalo upouštět od stavby lodí mušlovou 

technikou, protože, ačkoli takové lodě byly velmi kvalitní, jejich 

stavba byla drahá a časově náročná, tudíž neekonomická.  

    Byzantská říše, na rozdíl od Římské říše, nepotřebovala 

používat tak veliké lodě, protože v 5. a 6. století byly obchodní 

cesty přerušeny, bylo méně obyvatelstva po morových ranách a 

úrodná půda byla opuštěná, obchodní daně byly vysoké. 

Byzantinci tedy stavěli menší, méně kvalitní lodě, které se musely 

více opravovat, ale ani zdaleka nebyly tak drahé jako v římské 

době. Stavitelé lodí začali používat skeletonovou techniku, 

zpočátku spojenou s mušlovou technikou stavby, jak je vidět 

z vraku nalezeného u Yassi Ada. Tam byla použita hybridní 

technika: mušle byla postavena jen k čáře ponoru, pak byly 
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instalovány rámy a mezi ně se natloukly těžké desky. Tato 

konstrukce byla jednodušší, rychlejší a levnější. 24 

    Rozdíl mezi mušlovou a skeletonovou technikou spočívá 

v tom, že při použití skeletonové techniky váha trupu spočívá ve 

vnitřním rámu s žebry, který byl udělán nejdříve. Vnější bednění 

bylo děláno kvůli nepropustnosti vody. Starší mušlová technika 

využívala vnitřní rámování jen jako doplňující prvek k vnějšímu 

obednění. Pokud se týká tvaru lodi, tak u mušlové techniky je 

určován vnějším bedněním, zatímco u skeletonové vnitřní 

kostrou.  

    Obě stavební techniky, mušlová i skeletonová, byly používány 

současně. Čistě skeletonová technika byla používána od              

11. století. 

    Není úplně zřejmé, jak změna z mušlové konstrukce na 

skeletonovou probíhala ve Středomoří-buď byl někdo geniální a 

vymyslel ji, nebo to bylo postupným vývojem a zlepšováním. 

Uvažovala se i možnost ovlivnění severskými loďmi, ale ta se 

dnes zdá být nepravděpodobná 25. 

    Změny se týkaly nejen trupu, ale i plachet. Čtyřúhelníková 

plachta byla nahrazena latinskou (tato plachta je trojúhelníková a 

pokud je čtyřúhelníková, je téměř ve tvaru trojúhelníku). Latinská 

plachta byla známá už ve starověku, ale používala se jen pro malé 

lodě.  Hlavní výhoda latinské plachty je ta, že s ní lze lépe 

křižovat proti větru, ale má i nevýhodu, a to tu, že klade větší 

nároky na námořnické schopnosti posádky a k jejímu ovládání je 

třeba více lidí. Latinské plachty se používaly od 6. do 13. století, 

kdy se opět začaly stavět velké lodě a znovu se začaly používat 

čtyřúhelníkové plachty, obvykle v kombinaci s latinskými.  

                                                 
24

 Viz níže, Yassi Ada, kap. 3.3.1.  
25

 Viz G. F. Bass, Underwater Archaeology and Medieval Medittarenean Ships, in: Medieval Archaeology, 

Papers of the Seventeenth Annual Conference of the Centre for Medieval and Early Renaissance Studies (ed. Ch. 

L. Redman), State University of New York at Binghamton, 1989, str. 140. 
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    Obvyklými typy byzantských lodí od 6. století byly dromon, 

chelandion a galea.26 

 

Dromon 

    Dromon byl typicky válečnou lodí s palubou, pokračovatel 

římské tradice stavby lodí-předobrazem byla biréma se sto vesly. 

Postupně se typ změnil v čistě byzantský. Loď měla dva až tři 

stěžně27, trojúhelníkovité plachty, které měly ovšem jen 

pomocnou funkci-pro pohon lodi sloužila vesla. Průměrný 

dromon  byl přibližně 40 m dlouhý a 5, 5 m široký. Od 

Konstantina  IX. Porfyrogenneta máme ale reference o dromonos, 

které měly místo pro 230 veslařů a byly vybaveny zbraní zvanou 

SIFON, která sloužila k vrhání řeckého ohně. Délka těchto 

největších dromonos byla 60 m, šířka 10 m, výška od kýlu ke 

kormidlu 5-6 m. Ponor byl 1, 5 m, výtlak 100 tun a rychlost 5, 

v bitvě až 7 uzlů.  

    Kromě zmíněného zařízení k vrhání řeckého ohně byla loď 

vybavena dalšími zbraněmi, jako je beranidlo nebo dřevěná věž 

pro lučištníky. V boji dromon stáhl plachty a složil stěžně. Tento 

typ lodi tvořil základ byzantského námořnictva. 

    Dromon byl poprvé vyzkoušen v 6. století, tehdy byl 

specifickým typem lodě. V této době byl charakteristický dvěma 

stěžni, jedním uprostřed a druhým co nejblíže přídi, oba  stěžně 

nesly dlouhá ráhna, na kterých byly latinské plachty.  

    V 9. století termín „dromon“ zahrnoval všechny velké válečné 

lodě.   

                                                 
26

 Písemné zdroje pro typy lodí: Lev VI., Taktika, Konstantin VII. Porfyrogennetos, De administrando imperio. 

Oba císaři používají námořnickou terminologii nedůsledně (viz  Makris, Byzantine Ships, in: EHB, str. 93) 
27

 Podle G. Makrise ale nemáme žádný důkaz o existenci byzantské lodi se třemi stěžni, viz G. Makris, 

Byzantine Ships, in: EHB, str. 93. Oproti tomu R. W. Unger tvrdí, že dromy měly dva nebo tři stěžně, viz Unger, 

The Ship in the Medieval Economy 600-1600, str. 45. 
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    Menší dromoi (dromonia) používal císař pro svou zábavu, 

např. vyjížďky na moři, pro válečné účely byla dromonia použita 

v 9. a 10. století v taženích proti Rusům v Černém moři.  

     Od typu dromon byly odvozeny další typy lodí, jako ousiakos 

(loď s beranidlem) nebo pamfylos (snad největší válečná loď, také 

doprovodné plavidlo dromoi). Tyto lodě se lišily nikoli tvarem, 

ale velikostí a způsobem užití v boji, např. dromon se používal 

pro transport vojáků, kteří bojovali zblízka, muž proti muži.  

 

Chelandion 

    Tento typ je opět velmi blízký typu dromon, loď se používala 

pro transport, např. koní, vesel, potravin atd. Chelandia 

doprovázela dromoi na jejich výpravách. 28 

 

Galea 

Slovo „galea“ znamená „mečoun“ nebo „malý žralok“. Poprvé 

byl tento termín použit v 10. století pro zvláště rychlé dromonos 

s jednou řadou vesel. Loď byla používána jako rychlý posel nebo 

vyzvědač.  

 

    Dalšími typy lodí byly, podle písemných zpráv, sandalion-

jakékoli plavidlo, platidion-malá transportní loď, koutrouvion- 

plavidlo pro transport tekutin, grippos-rybářská loď29. 

 

    Z pozdně byzantského období známe typ benátské galey 

(κάτεργα), která byla poháněná vesly i plachtami a byla plně 

vybavená k boji. Tyto galey pluly z Benátek do východního 

Středomoří i do Černomoří v konvojích. V konvoji mohly plout i 

byzantské lodě, ale využívaly toho zřídka, protože to bylo velmi 

                                                 
28

  Podle dokumentů z Patmu se název „chelandion“ používal pro jakoukoli loď.  
29

 Viz G. Makris, Byzantine Ships, in: EHB, str. 93. 
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nákladné. Pro Benátčany byly naopak takové cesty ziskové, 

protože převáželi cenné zboží (např. hedvábí, koření, parfémy).   

 

    V 10. století existovala v Byzanci široká škála velkých 

válečných lodí. Kvůli politické situaci a pravděpodobnosti 

přepadení na moři začaly být i na obchodní lodě přidávány 

obranné prvky, jako nástavby nebo věže pro lučištníky. Spolu 

s námořníky jezdili na lodích i vojáci, kteří měli za úkol bránit loď 

při případném přepadení, takové cesty byly ale velmi nákladné.  

    Obchodní lodě byly menší, zvláště ty, které pluly přes Černé 

moře, a to kvůli častým bouřím a silnému větru. Lodě menší 

velikosti mohly být používány i díky vynálezu dřevěného sudu, 

který se začal používat pro transport místo těžkých keramických 

nádob. Díky menší váze nádob byla váha tekutého nákladu 

redukována až o 30%. 30 Podle počtu sudů, které se vešly na 

palubu lodi, se určovala velikost lodi. Téměř každý přístav 

používal ale pro určení velikosti lodi jinou velikost sudu, takže je 

téměř nemožné určit podle dochovaných záznamů přesnou 

velikost některé z lodí.  

 

    Znakem úpadku, který probíhal v Byzantské říši v 11. století, je 

i fakt, že lodě nebyly nijak vylepšovány. Používaly se typy 

dromon, pamfylos a chelandion. Benátčané používali velké 

varianty typu chelandion, a to i pro obchod. Taková loď dokázala  

uvézt velkou posádku, takže nehrozilo, že by si na náklad lodi 

troufli piráti.  

    Italové začali stavět obchodní lodě s prvky odvozenými 

z válečných lodí, právě kvůli nebezpečím, která na moři číhala. 

Začaly se stavět hladce obité lodě, které využívaly starou římskou 

metodu, kdy byly dřevěné fošny kladeny přesně vedle sebe, 

                                                 
30

 viz G. Makris, Byzantine Ships, in: EHB, str. 94. 
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přitom však síla lodi spočívala na vnitřní kostře. Od hybridních 

lodí se postoupilo k celoskeletonové konstrukci, jejímž příkladem 

je vrak nalezený u Serce Limani. K přichycení obednění lodi se už 

nepoužívala technika čepu a dlabu, ale železné hřebíky. 

Skeletonová konstrukce vyžadovala zkušeného stavitele jen pro 

stavbu kýlu, žeber a podpůrných sloupů, dřevěné obednění bylo 

otázkou jednoduché řemeslné výroby. Lodě stavěné touto 

technikou ale vyžadovaly více oprav než starší římské lodě, měly 

také kratší životnost. Skeletonová konstrukce se používala pro 

plachetnice i pro galéry.  

    V 11. století zůstaly galéry nezměněny. Tyto lodě vlastnily 

všechny námořní republiky a používaly je k obchodním účelům i 

k boji. Čistě obchodní lodě prošly proměnou. Bylo třeba převážet 

na východ křižáky i s jejich vybavením a koňmi. Změna se týkala 

zejména velikosti lodi: ta mohla mít až 100 členů posádky a délku  

20-30 m. Lodě měly obvykle dva stěžně, hlavní stěžeň mohl být 

stejně dlouhý jako byla délka lodi a byl lehce nakloněn dopředu. 

Ráhno bylo vyrobené ze dvou částí a bylo delší než loď asi o 30%. 

Zadní stěžeň a jeho ráhno byly kratší, ale ráhno bylo stále delší 

než byla délka lodi. Lodě na objednávku křižáků byly v podstatě 

zvětšeniny dřívějších lodí.  

    Janované měli také loď zvanou tarida, což byl kompromisní typ 

mezi galérou a pomalou obchodní lodí. Tarida byla vybavená 

plachtami a vesly a používala se zejména na pravidelných 

obchodních plavbách podél pobřeží.  

    Klasické obchodní lodě s okrouhlým trupem byly řízeny 

kormidlem, které bylo na zádi. Trup byl vyroben starou římskou 

metodou těsně přiléhajících prken. Náklad byl obvykle nakládán 

a vykládán k tomu určenými poklopy v palubě. Pokud byla loď 

hodně velká, mohla mít i tři paluby. Na palubě byly postaveny 

kabiny pro privilegované cestující, zvláště jednalo-li se o lodě pro 
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křižáky. Obchodníci a posádka se obvykle spokojili s přístřešky. 

Žebra a palubnice (příčný trám, který spojuje vždy jedno žebro 

s protějším, je namáhán ohybem, tlakem a kroucením a je 

podepřen palubními podpěrami) těchto lodí byly subtilní, ale 

početné. Obednění zvenku i zevnitř bylo silné, nejenom v úrovni 

ponoru, ale až ke kýlu. Tyto nákladní lodě začaly pozvolna 

nahrazovat galéry, které se pak používaly opět zejména 

k válečným účelům.  

    Je zajímavé, že středomořské lodě nebyly příliš pozměňovány 

podle cizích vzorů. Pokud se arabských vzorů týká, náboženská 

nesnášenlivost nedovolila návštěvy Arabů v křesťanských 

přístavech a naopak, ovšem kromě Italů. Ani oni ale nepřijali 

nové prvky (kromě kogy, viz níže), jak od Arabů, tak ani od 

Normanů, ačkoli ti ovládali celou jižní Itálii. Podobná situace je 

v Černomoří, kde jistě museli znát vikingské lodě. Křižácké 

výpravy přivedly do celého Středomoří severoevropské a 

západoevropské lodě, italští stavitelé se ale nenechali nijak 

ovlivnit. Ve Středomoří stále postačovaly techniky převzaté od 

Římanů.  

    Na rozdíl od italských měst, která vzkvétala po obchodní i 

námořnické stránce, Byzantská říše prožívala v těchto oblastech 

úpadek. Znalost výroby řeckého ohně byla ztracena (neexistuje 

žádná zpráva o použití této zbraně v průběhu dobývání 

Konstantinopole křižáckým vojskem v roce 1204) a Byzantinci  

žasli nad západními loděmi. 31 V polovině 13. století Byzantská 

říše, dříve hlavní inovátor lodního stavitelství, zejména pokud se 

válečných lodí týká,  produkovala jen malý počet plavidel. 

Byzantští lodní stavitelé vyráběli stejné lodě, jaké stavěli Italové, 

jen v menším měřítku.   

                                                 
31

 Viz Anna Komnena, Paměti byzantské princezny, Praha 1996. 
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    Na konci 13. století byly objeveny nové navigační způsoby. 

Jednak byl vylepšen kompas, který se ze střelky, volně plující na 

vodě, vyvinul v zařízení podobnější dnešnímu kompasu. Střelka 

byla upevněna na kolíku, kolem kterého se volně otáčela a kolík 

byl připevněn na destičce s vyznačenou větrnou růžicí. Na 

přelomu 13. a 14. století byl tento kompas používán spolu 

s novými mapami-portulány. To byly mapy, kde bylo slovně 

popsáno pobřeží a jako suplement byl přidán i nákres pobřeží. 

Dále v nich bylo popsáno, jak dlouho trvá plavba do toho kterého 

přístavu, kde jsou mělčiny a kde ostrá skaliska, atd. Používáním 

takovýchto map se zlepšila efektivita námořní dopravy. 

Námořníci nebyli odkázáni na  pouhé pozorování oblohy, mohli 

se plavit i v zimě.  

    Ve 13. století začali Benátčané stavět velké galéry, které byly 

určeny pro dálkové plavby jak do východního Středomoří, tak na 

západ do Flander. Tyto nové typy galér měly hlubší ponor, 

protože byly určeny k převážení zboží nebo poutníků. Loď měla 

tři stěžně, všechny nesly latinské plachty. Stěžně byly krátké, 

tento typ lodi se pohyboval lépe pod plachtami než pomocí vesel, 

což je pro galéru dosti zvláštní charakteristika. Pasažéři byli 

umístěni v podpalubí, protože na palubě nebyly kabiny. Loď 

měla kolem 150-ti členů posádky a vesla byla používána jen 

v nevyhnutelných případech.  

    Tento typ galéry byl vyvinut z byzantského typu s jedinou 

lavicí pro veslaře a když chtěli lodní stavitelé v 10. století postavit 

větší galéry, přidali další patro s vesly. Ve 13. století Benátčané 

raději zvýšili počet veslařů, než aby přidávali další, třetí patro. 

Tyto velké galéry už dokázaly překonat silný protiproud a 

protivítr, který se vyskytuje na cestě do severní Evropy 

v Gibraltarském průlivu. Pro dřívější lodě bylo nemožné projet 
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tímto průlivem od východu na západ, byly-li vybaveny jen 

plachtami.  

    Typ velké galéry byl vyvinut Benátčany v jejich Arsenalu, na 

rozkaz benátského dóžete. Poprvé byly tyto velké lodě 

vyzkoušeny v 2. válce s Janovem v roce 1299. Stavba galér byla 

v Benátkách centralizována do Arsenalu a byla pod dohledem 

vládce. Obchodní lodě stavěli samozřejmě i soukromníci.  

    Největší počet lodí, které byly postaveny v Arsenalu, byly lehké 

galéry. Typická lehká galéra měla 25-30 lavic na každé straně lodi, 

na každé lavici bylo místo pro 3 veslaře. Loď měla jeden stěžeň 

s latinskou plachtou a 3 kormidla. Délka 40 m nebyla neobvyklá, 

šířka lodi byla pod 5 m. Na přídi měla loď krytou věž pro střelce. 

Hlavní útočnou zbraní bylo beranidlo, od přelomu 15. a 16. století 

se změnilo na dělo, umístěné na přídi. Na galéry byly instalovány 

i střelné zbraně, např. pušky byly použity už ve válkách Janova 

s Benátkami ve 14. století.  

 

    Pro obchodní účely se stále používaly lodě s okrouhlým dnem. 

Skeletonová konstrukce trupu byla samozřejmostí, loď dále měla 

tři stěžně s latinskými plachtami.  

 

    Lodní typ, který byl přijat Italy od seveřanů, byla koga. Koga 

vznikla na konci 9. století ve Frísku z vikingského knarru. Tento 

typ se vyznačuje zvýšenými nástavbami (kastely) na přídi i na 

zádi. Ve Středomoří vešly kogy ve známost díky Svatým válkám 

už před začátkem 14. století a byly přejaty Italy.  

    Kogy byly pomalé lodi. Specializovali se na ně Janované a díky 

přepravě velkého a těžkého nákladu (obilí, hliník), z východu 

(obilí z Krymu, hliník z Chiu) na západ (obilí do Itálie, hliník do 

Anglie, cílovým přístavem byl Southampton) velmi zbohatli.  
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    Trup kogy byl obtloustlejší, než měly jiné současné nákladní 

lodi, ale bylo na něj potřeba méně stavebního dřeva, s jehož 

sháněním byl ve Středomoří problém. S dodávkami dřeva měli 

potíže i Janované, kteří kogy používali nejvíce. Žebra lodi byla 

silnější a těžší, ale méně početná. Postavit kogu znamenalo velkou 

investici, ale při její velikosti odpadal problém s piráty. Koga  se 

navíc mnohem lépe hájila proti útokům díky tomu, že měla 

vysoké boky, které skýtaly ochranu lučištníkům. Těch bylo na 

lodích v průběhu 14. století čím dál tím více.  

    Trup měl samozřejmě skeletonovou konstrukci a dvě nebo tři 

úrovně paluby. Kýl byl zakřivený. Loď byla řízena kormidlem na 

zádi.  

    Hlavní změnou, kterou koga do Středomoří přinesla, bylo 

opětovné používání pravoúhlých plachet. Jejich ovládání 

vyžaduje menší námahu, takže počet posádky mohl být nižší, 

zato byla lépe placená. Lanoví bylo ale mnohem sofistikovanější, 

aby bylo možno lépe manipulovat s plachtami. Za nejefektivnější 

způsob plavby se považovalo úplné nadutí plachty větrem. 

Přesto byla koga oproti starým lodím s okrouhlým trupem velmi 

pomalá. V druhé polovině 14. století se loďaři snažili vyřešit 

právě tento problém přidáním latinské plachty, která byla na 

zadním stěžni. Latinská plachta měla vylepšit ovládání lodi 

zejména při vjezdu a výjezdu z přístavů, jen zřídka byly obě 

plachty využívány současně. Tato inovace byla prvním krokem 

k vynálezu plně vystrojené plachetní lodi.  

    Kolem roku 1400 vzrostl ve Středomoří počet typů lodí. 

V používání byly jak starší typy-obchodní lodě s okrouhlým 

dnem, válečné lehké galéry atd., tak i nové typy, jako byla právě 

koga. K novým typům můžeme přiřadit ještě feluku. Feluka byla 

malá loď (do 50 tun) a používala se pro místní obchod. Loď měla 

dva stěžně, každý z nich nesl latinskou plachtu.  
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    Plně vystrojené lodi byly velkým vynálezem a hlavním krokem 

k lodím, které byly schopny plavit se do zámoří. Proto se nazývají 

„atlantické lodě“ a dalším důvodem jejich názvu je fakt, že byly 

vynalezeny Basky na pobřeží Atlantického oceánu.  

    Atlantická loď byla spojeným typem středomořské kogy a 

různých prvků z lodí severoevropských i jihoevropských. Trup 

byl skeletonový, bednění bylo uděláno z těsně přiléhajících prken. 

Poměr délky k šířce byl 3:1 až 3,5:1. Paluby byly dvě, někdy i tři. 

Palubní nástavba (kastel) na zádi byla vysoká a sahala až 

k hlavnímu stěžni, na přídi byla další, menší nástavba, která byla 

ale vyšší než ta na zádi, což je protiklad dřívějšímu 

středomořskému typu. Kýl byl přímý. Loď byla mnohem širší 

v místě čáry ponoru než v místě horní paluby. Kormidlo měla na 

zádi. Hlavní změna byla v lanoví, plně vystrojená loď mívala tři 

stěžně, přední a hlavní stěžeň nesly čtyřúhelníkovou plachtu a 

zadní stěžeň latinskou. Poprvé byl tento typ stavěn ve 20. letech 

15. století a vyvíjel se  až do roku 1550.  

    Tento nový typ lodi byl velmi efektivně využíván díky stavu 

trhu. V pozdním 14. století byly ustanoveny pravidelné linky 

z východního Středomoří do západní Evropy a na Britské 

ostrovy, které provozovali Janované. Ti pro tyto linky začali 

používat právě tyto plně vystrojené lodě.  

    V průběhu 15. století se zvětšovala tonáž lodí, např. lodě 

benátské obchodní flotily mívaly až 600 tun, což je zřejmý nárůst 

oproti 14. století, kdy měly 250-400 tun.  
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3. 2 Úvod do podmořské archeologie 

 

3.2.1 Od prvních potápěčů k akvalungu 

 

    Moře fascinovalo člověka od dávných dob a neméně staré jsou i 

pokusy podívat se pod mořskou hladinu, navštívit podmořský 

svět. Zmínky o moři a hlavně o potápěčích můžeme najít již 

v Homérových eposech Ilias (XII, 385 a XVI, 750) a Odyssea (XII, 

413). Problematikou dýchání pod vodou se zabýval Aristoteles 

(De partibus animalium, Problemata physica), který také vytvořil 

předmět fungující jako dnešní šnorchl a zmiňuje se i o používání 

potápěčského zvonu.32 

    Hérodotos ve svých Dějinách vypráví (VIII, 8) o potápěči 

Skylliovi ze Skióné, který přeběhl z perského vojska k Řekům tak, 

že se potopil do moře u Afetai a vynořil se až u Artemisia. 

Vzdálenost těchto dvou míst je podle Hérodota 80 stadií. Také 

Pausániás se ve své Cestě po Řecku zmiňuje o tomto potápěči a 

také o jeho dceři Hydně (X, 19, 1). I u dalších starověkých autorů 

můžeme nalézt zmínky o potápění (Thúkýdidés, Livius, 

Plútarchos, Plinius).   

    Mořem byl fascinován i Alexandr Veliký, který se prý ponořil 

se do moře krytý skleněným poklopem, aby osobně poznal 

podmořský svět.  

    Další bádání o podmořském životě přinesla renesance-

Leonardo da Vinci se zabýval vytvořením potápěčského přístroje, 

dále je znám případ Janovana Leona Battisty Albertiho, který byl 

v roce 1446 pozvaný, coby zkušený plavec, aby pomohl 

prozkoumat dvě lodě císaře Caliguly, které byly potopené 

v jezeře Nemi. Lodě byly ovšem vyzdviženy až ve 30. a 40. letech 

20. století.  

                                                 
32

 Zvon byl použit i při pracích na vraku v Serce Limani, kdy sloužil jako záchranný bod pro případ nouze. 
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    Místo vyvíjení potápěčského přístroje přišly pokusy o vynález 

potápěčského zvonu (batyskafu). Jedním z prvních odvážlivců 

byl Francesco de Marchi, vojenský inženýr, který se v roce 1535 

potopil ve dřevěném zvonu s oknem, aby viděl ven, ovšem 

málem při svém pokusu zahynul.  

    V 17. století přišly, také díky zlepšení technik a materiálů, první 

úspěchy: anglický hvězdář Edmund Halley vyvinul zvonový 

batyskaf pro válečné použití a v roce 1664 byla pomocí takového 

batyskafu prozkoumána loď Vasa, která se potopila v roce 1628, 

při své první plavbě. První válečná ponorka, která byla schopna 

napadat jiná plavidla, byla vynalezena v roce 1776 Davidem 

Bushnellem. Tato ponorka byla použita v Americké revoluci.  

    Současně se vědci pokoušeli vytvořit potápěčský přístroj a 

v roce 1798 vyvinul německý vědec Kleingert potápěčskou přilbu 

a „kombinézu“. V roce 1800 byla vytvořena ponorka „Nautilus“.  

    První potápěčský skafandr, do kterého byla vháněn vzduch 

hadicí, byl vynalezen v Anglii v roce 1829. Od poloviny 19. století 

probíhaly výzkumy ponorek i skafandrů v mnoha zemích světa a 

přístroje pro potápění byly neustále zdokonalovány. Pro volné 

potápění byl v zásadě používán skafandr, do kterého byl vháněn 

vzduch z lodě na hladině. V roce 1878 byl sice vytvořen přístroj 

s uzavřeným dýchacím okruhem, který řešil problém opětovného 

nadechování vydechnutého oxidu uhličitého chemickými 

kapslemi, které oxid uhličitý pročišťovaly, tento přístroj se ovšem 

dal použít jen v malých hloubkách. S rozmachem potápění se 

objevil problém „nemoci z hloubky“ (kesonová nemoc, neboli 

dekompresní choroba, zkratka DCS-Decompression sickness), 

tato nemoc byla poprvé klinicky popsána v roce 1854. Tato nemoc 

je velmi nebezpečná dodnes, pokud není dodržena dekompresní 

zastávka. Potápěč si DCS může přivodit tak, že se vynořuje 

z hlubin příliš rychle a dusík, který se v těle nahromadil 
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v průběhu ponoru, se nestihne vstřebat a vytvoří „bublinky“. 

Následkem je vytvoření otoků, svědění pokožky, ochrnutí a smrt. 

Tato nemoc má na svědomí mnoho lidských životů zejména mezi 

řeckými sběrači mořských hub, kteří neznali její příčiny a neuměli 

se jí bránit nebo ji léčit. V dnešní době se potápěč postižený DCS 

může vyhnout následkům pobytem v dekompresní komoře, kde 

lze simulovat pomalou změnu tlaku tak, aby se dusík vstřebal.  

    Dalším nebezpečím je hlubinné omámení, které ale nastává až 

ve velkých hloubkách a v dnešní době mu lze předejít dýcháním 

upraveného kyslíku.  

    První doopravdy úspěšná ponorka byla postavena v roce 1900 

Britem Johnem Hollandem. Samostatný dýchací přístroj byl stále 

ve vývoji, úspěch přinesla až válečná léta, kdy v roce 1943 

vytvořili Francouzi Jacques-Yves Cousteau a Émile Gagnan 

akvalung, dýchací přístroj, který dokáže dodat potápěči vzduch 

pod požadovaným tlakem v závislosti na hloubce. Dýchací 

přístroj byl v prodeji již od roku 1946 a potápění se stalo nejdříve 

módním a posléze rozšířeným sportem zejména ve Středomoří. 

Od poloviny 20. století přicházejí stále nové inovace, jak mezi 

ponorkami, tak i ve vybavení pro volné potápění, z nichž pro 

potápěče nejvýznamnější je vynález kompenzátoru vztlaku33 na 

konci 80. let, ale základní věcí, která umožňuje člověku snadno 

nahlédnout do mořských hlubin je Cousteaův akvalung.  

 

3.2.2 Historie a technika podmořského výzkumu  

 

    Lidé věděli o pokladech, které byly skryty v moři, dávno před 

vynálezem jakéhokoli potápěčského přístroje či ponorky, ale 

                                                 
33

 Kompenzátor vztlaku, angl. BCD-buoancy control device-umožňuje potápění ve všech hloubkách. Je to 

vlastně jakási nafukovací vesta a potápěč kontroluje „vznášení“ svého těla přifukováním nebo vyfukováním této 

vesty. Tak lze bez větší fyzické námahy sestoupit do požadované hloubky a tam setrvat.  
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podmořské poklady, zejména lodě, začaly být více zkoumány 

až po vynálezu dýchacího přístroje.  

Před vynálezem akvalungu byly antické nálezy objevovány 

zejména rybáři, kterým uvázl v síti tu fragment sochy, jindy 

nějaká amfora. Dalšími častými, a v 19. století vlastně jedinými 

(kromě rybářů) nálezci byli sběrači mořských hub. Pokud byla 

nalezena keramika, rybáři si s takovým nálezem hlavu nelámali a 

jestliže se jim nádoba hodila, prostě ji používali pro nějaký účel 

na své lodi. Fragmenty soch se mohly dostat na trh. Takový 

náhodný nález bronzových sošek na tuniském tržišti, který učinil 

Francouz Alfred Merlin, vedl až k objevení vraku od Mahdíje, 

který byl nalezen lovci mořských hub. Muži, kteří vykonávali 

tuto profesi, mají také na svědomí nález vraku od Antikythéry, 

kde když potápěč dosáhl dna, ocitl se mezi bronzovými a 

mramorovými sochami. To, co viděl, bylo tak nepravděpodobné, 

že si nejdříve myslel,  že trpí hlubinným omámením.  

    Další nálezy a zkoumání (Artemision, Ostia atd.) probíhaly 

velmi živelně, ale již se začínala utvářet pravidla pro podmořský 

výzkum. Základem bylo zjištění, že technicky se podmořský 

výzkum nijak neliší od „klasického“ výzkumu archeologických 

situací. Jediným rozdílem je tlaková láhev se vzduchem, bez které 

se podmořský archeolog při práci neobejde. 

    Místo budoucích exkavačních prací se nejdříve prohlédne a určí 

se postup výzkumu. Nad tímto vytypovaným místem (tj. 

pahorkem amfor) se vztyčí geodeticky zaměřená čtvercová síť. 

Obvyklý rozměr jednoho čtverce je 2x2 metry. Čtvercová síť bývá 

zhotovena z kovových trubek nebo i z pevných lan. Výzkum poté 

pokračuje vlastními pracemi, kdy se pomalu odkývá dno a 

usazeniny. Každý nález by měl být ihned popsán a 

vyfotografován, v tomto směru byly průlomovým výzkumem 

práce na vraku Yassi Ada, kde se toto pravidlo dodržovalo bez 



 60 

výjimky. Po popsání, vyfotografování nebo zakreslení situace je 

nález opatrně vyjmut a vynesen na hladinu. Je-li velké množství 

nálezů, zejména keramických, pro vyzvednutí nálezů se používají 

různé techniky, jako je vzduchový balón nebo jeřáb. Někdy ale 

povaha nálezu nedovoluje použít nic jiného než lidskou sílu 

(dobývání trupu nebo stěžně) nebo opatrnost (skleněné nádoby). 

Jakmile je nalezený předmět na suché zemi, je s ním nakládáno 

stejně jako s jinými předměty, které byly vytaženy z půdy, nikoli 

z moře.  
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3.3 Lodní vraky byzantské doby 

 

    Z byzantské doby známe kolem 80-ti archeologicky doložených 

byzantských vraků, z nichž 30 je detailněji popsaných. Některé 

z nich jsou uvedeny níže: 

 

    Z 5. až počátku  7. století byly nalezeny 2 vraky v západním 

Středomoří. První leží u Liparských ostrovů v Itálii. Na tomto 

vraku byly nalezeny velké cylindrické amfory (Keay 62), které 

byly používány pro transport severoafrického olivového oleje. 

Vrak pochází z 5./6. století.  

    Druhý vrak leží u jižního pobřeží Francie (Anse de la Palu). 

Podle nákladu byl datován do 2. pol. 6. století. Loď vezla vinné 

amfory z východního středomoří, včetně cylindrických (LR 1) 

nejspíše ze severovýchodního středomoří, globulárních (LR 2) 

z Egejské nebo černomořské oblasti a doutníkovitých (cigar-

shaped, LR 4) z Gazy. 

 

    Z 6. století nebo z počátku 7. století pocházejí vrak nalezený u 

mysu Andrea na severovýchodním Kypru a vrak z Iskandil 

Burnu (jihozápadní pobřeží Malé Asie).  

 

3. 3. 1 Yassi Ada 

 

    Na vracích, které pocházejí ze začátku 7. století, můžeme 

pozorovat změny v technice stavby lodi. Asi nejlépe dochovaným 

vrakem z této doby je vrak nalezený u ostrova Yassi Ada, na 

kterém lze demonstrovat změny v technice stavby. 

    Vrak pochází z 1. čtvrtiny 7. století. V této době se při stavbě 

lodí začaly upřednostňovat ekonomické aspekty mnohem víc než 

u lodí stavěných v 5. a 6. století. Můžeme pozorovat, že dřevěné 
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desky, ze kterých byly vyrobeny lodní boky, byly poměrně úzké. 

Spojení na čep a dlab bylo méně kvalitní (čep i dlab byly  menší 

než dříve, byly mnohem dál od sebe a dosahovaly jen pod čáru 

ponoru). Dřevěné desky byly k rámu přibity lehkými hřeby, které 

se dostaly stěží do půlky trámu. Takovou loď si mohlo dovolit 

více lidí, protože byla levnější, ale její životnost byla mnohem 

kratší (ve srovnání s řeckými nebo římskými plavidly). 

    Stejně „ekonomicky“ postavenou loď ze 7. století známe např. 

z vraku z Pantano Longarini na severovýchodní Sicílii.34 Trup 

tohoto vraku se zachoval díky tomu, že byl uložen v bahně.  

 

    Turecký ostrůvek Yassi Ada leží mezi řeckým ostrovem Kos a 

tureckou pevninou. V hloubce dvou až tří metrů z něj vybíhá 

dvousetmetrový útes, který byl a je pro lodě velmi nebezpečný.35  

    Výkopové práce na vraku probíhaly v letech 1961-64 pod 

vedením George F. Basse. Vrak byl nalezen v hloubce 32-39 

metrů, ležel na svažitém dně. Díky měkkému písečnému podloží 

se dochovala velká část lodi (kromě přídě) a bylo možno udělat 

repliku lodi. Trup lodi byl vyroben tak, aby byla loď rychlá, měl 

aerodynamický tvar. Nejširší místo trupu bylo ve třech čtvrtinách 

délky lodi, blíže k zádi. Nedochovalo se žádné lanoví, ráhnoví ani 

plachtoví, ale lze předpokládat, že loď byla vybavena 

trojúhelníkovou (latinskou) plachtou. Celková velikost lodi je 

poměrně malá, délka je max. 21 m, kapacita asi 60 tun.  

    Technika výroby trupu je tzv. přechodová (hybridní). K čáře 

ponoru byla použita technika „mušle“, nad čárou ponoru byly 

nejprve udělány rámy, do nichž byly natlučeny desky. Tvar lodi 

byl určen rámy. Také technika čepu a dlabu byla použita jen 

                                                 
34

 Viz  Frederick van Doorninck, jr., Byzantine Shipwrecks, in: EHB, str. 900. 
35

 Z této lokality známe lodní vraky z doby od 4. do 20. století.  
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k čáře ponoru, výše byla desky přitlučeny k rámům jen tenkými 

hřeby.  

 

Lodní výbava 

Loď vezla jedenáct kotev. Sedm z nich bylo uloženo na palubě 

uprostřed lodi, ostatní čtyři byly připraveny k použití na přídi. 

Tři z těchto příďových kotev vážily 250 byzantských liber (78, 75 

kg), čtvrtá vážila 350 byzantských liber (110, 25 kg). Ze zbylých 

sedmi rezervních kotev byly čtyři náhradní, stejné váhy jako 

používané kotvy a poslední tři, které vážily okolo 450 

byzantských liber (141, 75 kg) a používaly se jako nouzové 

v případě bouře.  

    Kotvy mají rovná, na koncích zahnutá ramena, která jsou 

nasazena kolmo ke dříku kotvy. Tvar je tedy kruciformní. Na 

konci dříku je otvor pro kolík. Příďové kotvy měly dřevěné 

kolíky, ale u těžších kotev byly nalezeny tři železné. Všechny 

kotvy byly ručně vykovány z nejméně dvaceti kusů železa. Kotvy 

tohoto (kruciformního) typu se používaly ve 4.-10. století.  

    Kotvy byly kompletně pokryty mořskými usazeninami a po 

odstranění těchto usazenin z většiny z nich nezbylo téměř nic. 

Archeologové ale dokázali udělat kopii, tak že krunýř z usazenin 

byl vyplněn polysulfidovou směsí a vznikl tak odlitek z tvrdé 

gumy.  

    Loď měla výborné vybavení pro kuchyňské účely i pro 

skladování potravin na palubě. Tomuto vybavení byla 

přizpůsobena záď lodi. Lodní kuchyně je extrémně zajímavá. 

Právě tato část lodi byla velmi dobře dochována a díky 

odbornému postupu při exkavacích byly zaznamenány všechny 

detaily a mohla být postavena úplná replika zádi a kuchyně 

v měřítku 1:1.36  

                                                 
36

 Modely, repliky i nálezy jsou uloženy v Muzeu podmořské archeologie v Bodrumu.  
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    Podlaha kuchyně byla pod úrovní podlahy paluby, aby byl 

prostor co největší. V kuchyni byl na levé straně krb obložený 

keramickými dlaždicemi, ve kterém bylo možno grilovat (byly 

v něm nalezeny rožně), a ohniště, taktéž obložené. Krb bylo 

pravděpodobně možno uzavírat dřevěnými dvířky. Kuchyně 

vystupovala dostatečně vysoko nad palubu, aby byl zajištěn 

přívod denního světla. Byla vybavena kuchařským náčiním, 

nalezen byl hmoždíř i s paličkou, 21 hrnců různých tvarů i 

velikostí, dva kotle a měděná pánev na pečení. Jídlo bylo uloženo 

v nejméně 16-ti terakotových nádobách. Na pravé straně kuchyně 

stála nádoba na vodu. Dále bylo v kuchyni nalezeno několik 

měděných nebo bronzových džbánů, skleněná láhev, 18 

keramických džbánků, 6 nádob s výlevkou a víčkem a 4 nebo 5 

souborů luxusnějších keramických nádob. Každý soubor (servis) 

obsahoval červený talíř a mísu a glazovanou misku a číši s jedním 

uchem. Byla nalezena i keramická „pipeta“, která sloužila 

k přenášení vína nebo vody z zásobních nádob. Jídlo, dražší 

keramika a kovové nádoby byly spolu s penězi, závažími, 

skříňkou s nářadím, náhradními lampami a bronzovou 

kadidelnicí uzavřeny v hlavním lodním skladu, který byl uzavřen 

visacím zámkem.  

    Pokud se zmíněných mincí týká, bylo nalezeno 16 zlatých a asi 

50 měděných mincí, které byly uloženy ve dvou různých 

nádobkách. Všechny zlaté mince až na jednu byly vydány císařem 

Herakleitem (610-641), nejmladší z nich je z roku 625/6, takže lze 

předpokládat, že se loď potopila v roce 626 nebo na počátku roku 

627.  

    Vybavení pro vážení, které bylo na lodi nalezeno, sestává 

z velkého a dvou malých  mincířů, z nichž na jednom byla i miska 

vah, dále soubor závaží, která jsou vykládaná stříbrem a jedno 

skleněné závaží. Velký mincíř má kapacitu kolem 400 
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byzantských liber a patří k největším nalezeným mincířům vůbec. 

Vyrovnávací závaží tohoto mincíře má tvar hlavy bohyně Athény. 

Soubor závaží zase patří k nejkompletnějším souborům, jaké byly 

kdy nalezeny.  

    Loď byla dobře vybavena nářadím pro neodkladné opravy. 

Byly nalezeny sekery, teslice, jedno šídlo, vrták, sekáčky na hrubé 

opracování dřeva, truhlářské kružidlo, dláta, pilníky, kladiva, 

nože, vrtáky, pily, dále byl nalezen i truhlářský opasek na nošení 

nářadí, jehlice a rezervní závaží  na opravu rybářských sítí a 

konečně návnady a závaží pro lovení ryb v hluboké vodě. Ve 

skladu bylo nalezeno nejméně 16 náhradních lamp. 8 dalších, 

které byly v používání, leželo v kuchyni v blízkosti ohniště.  

    Kadidelnice má prolamované víko, zdůrazněné motivem kříže 

na kouli. Pravděpodobně se používala při náboženských 

ceremoniích a také při obchodních jednáních. 

 

Lodní náklad 

    Loď vezla asi tak 900 amfor. 700 z nich jsou globulární amfory, 

které mají kapacitu 10-40 litrů, zbylé jsou cylindrické, které mají 

objem 4, 5-14, 5 litru. Globulární amfory byly postaveny ve třech 

vrstvách a cylindrické byly poté umístěny mezi krky nejvyšší 

vrstvy globulárních amfor. Při výkopových pracích bylo dosud 

vyzvednuto 680 amfor. V amforách byly nalezeny zbytky 

pryskyřice, takže je pravděpodobné, že jejich obsahem bylo víno. 

Podle výzkumů usazenin z vnitřků amfor bylo nekvalitní. Spolu 

s amforami byly nalezeny keramické zátky. Na mnoha amforách 

bylo graffiti, ovšem téměř zakryté usazeninami. Podle graffiti se 

zdá, že některé z amfor byly dříve použity k přepravě oliv a 

čočky a že amfory patřily mnoha vlastníkům. Na amforách je 

ovšem hodně typů graffiti a tato oblast si vyžádá ještě mnoho 

zkoumání, aby bylo možno říci o nalezených amforách více.   
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    Ze 7. a 8. století neznáme žádné vraky. Byzantská říše v této 

době prožívala úpadek a dálkový obchod se téměř neprovozoval. 

Situace se změnila v 9. a na počátku 10. století, kdy začal vzrůstat 

námořní obchod a také ekonomický význam byzantského území 

na Krymu, jak můžeme zjistit podle dvou vraků z této doby.  

    První je z Marmarského moře, byl nalezen u Bozburunu-mysu 

na pobřeží jihozápadní Anatolie, druhý je z Mljetu na pobřeží 

Dalmácie.  

 

3.3.2 Bozburun  

 

    Vrak z Bozburunu ukázali místní potápěči Georgu F. Bassovi 

v roce 1973 a zkoumán byl v letech 1982, 1990, 1994-1997. Na 

místě byl viditelný pahorek, dlouhý asi 20 m a široký asi 8 m, 

který byl vytvořený z amfor. Amfory, které zde byly nalezeny, 

patří mezi dva obvyklé typy 10. století. Jsou to jednak amfory 

s piriformním tělem, jednak amfory s ovoidním tělem. Pro první 

typ je charakteristické rytí na těle a okrouhlé dno bez nožky. Krk 

je vysoký a rovný, okraj je jasně oddělený od krku a ucha jsou 

napojena právě pod hrdlem. Nejlepší paralely těchto amfor 

můžeme najít v hrnčířských pecích na Krymu. Tyto krymské 

amfory jsou datovány do poloviny 9. století. Druhá skupina 

amfor má mnohem kratší tělo, široký krk a ploché dno 

s centrálním vhloubením, zřejmě pochází z regionu Marmarského 

moře. Kromě keramických nádob bylo nalezeno několik 

stavebních kamenů a malých cihel, které patrně pochází z ohniště 

lodi. Kotvy kruciformního typu ležely na amforách a pod nimi.  

    V roce 1996 byla nalezena keramika z lodní kuchyně a skleněný 

pohár. Tento pohár nemá dosud přesné paralely, základní tvar je 

stejný jako u byzantských nebo římských pohárů.  
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    Následovaly pokusy o nalezení zbytků lodního trupu a 

podařilo se nalézt a prozkoumat lodní kýl. Podle 

dendrochronologických zkoumání byl kýl a lodní boky vyrobeny 

z dubového a rám z borovicového dřeva. Jde o jedno 

z nejranějších použití dubu v lodním stavitelství. Dosud bylo 

známo, že dubové dřevo se používalo na stavbu lodí až ve 13.-14. 

století.   

    Mezi další nálezy patří měděný pohár, který je velmi podobný 

poháru z vraku u Yassi Ada (viz výše).  

    Při výzkumu vraku bylo nalezeno několik kusů římské 

keramiky z 1. nebo 2. století. Tyto nálezy poukazují na 

pravděpodobnost staršího vraku, který by se mohl nacházet 

v blízkosti tohoto byzantského, avšak určitě hlouběji.  

 

    Vrak, který byl nalezen u Mljetu, vezl byzantské amfory, 

některé byly i z Krymu a byzantské a arabské skleněné předměty. 

 

    Od přelomu 10. a 11. století vzrůstala intenzita námořního 

obchodu a vzrostl i počet nám známých vraků. Z tohoto období 

jsou známy vraky z míst, kudy vedly obchodní cesty. Jsou to 

spojnice mezi Konstantinopolí, Trapezuntem a jižním Ruskem, 

Sýrií  a adriatickou oblastí. V těchto vracích převládá jeden typ 

amfory, která má globulární, piriformní tělo, krátký krk a malá 

ucha. (Typ Günsenin I). 

 

3.3.3 Serce Limani  

    Jedním z takových vraků je lodní vrak, který leží u Serce 

Limani. Serce Limani je přírodní přístav na pobřeží Turecka, 

přímo naproti ostrovu Rhodos. Loď zřejmě přijela zakotvit do 
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tohoto přístavu, ale byla překvapena náhlým poryvem větru, 

který ji nahnal na skály přístavu, a potopila se. 37                                         

    Vrak nyní leží v hloubce 33 metrů na plochém písečném dně. 

Výzkumy zde byly prováděny v letech 1977-79 pod vedením G. F. 

Basse a F. H. van Doornincka. Jr. Loď byla nazvána „skleněný 

vrak“, a to kvůli svému nákladu, byly zde nalezeny asi dvě tuny 

skleněných střepů a surového skla.  

    Podle nalezených mincí se loď potopila ve 20. letech 11. století.  

 

Konstrukce lodi a vybavení 

    Loď je konstrukčně zajímavá. Z lodního trupu se dochovalo 

pouze 20%, přesto byl vyzvednut, konzervován a nyní je 

vystaven v Muzeu podmořské archeologie v Bodrumu. Na stylu 

stavby lodního trupu jsou vidět vlivy ze střední Evropy (byzantští 

stavitelé se zřejmě inspirovali loďmi, které mohli vidět na 

Dunaji), ale byly použity byzantské míry. Podle toho lze soudit, 

že loď byla postavena nedaleko Konstantinopole. Již není použita 

technika čepu a dlabu, zde byla  konstrukce trámů byla upevněna 

do už dříve postaveného rámu, což byl v 10. století moderní 

způsob. Trup má jednoduché linie, ploché dno a strmé boky, díky 

čemuž byla maximalizována kapacita. Loď byla dlouhá pouze 15 

m a široká 5.3 m, ale právě díky tvaru trupu měla kapacitu 30 tun. 

Stěžně byly dva, hlavní a přední a plachty byly latinské. Na 

palubě bylo 9 kotev, 5 z nich bylo uloženo mezi stěžni, zbylé 4 

byly příďové kotvy, které byly připraveny k použití. Kotvy mají 

rovná ramena a spolu s dříkem tvoří tvar písmena Y. Kotvy 

tohoto typu se používaly v Černém moři i ve Středomoří od 10. 

do 13. století. Mají standardizovanou váhu i délku dříku, který 

měří vždy 1, 40 m. Podle váhy spadají do 3 kategorií-150, 175 a 

200 byzantských liber (48, 56 a 64 kg). Taková standardizace 

                                                 
37

 Podle F. H. van Doornincka jr.  
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indikuje státní kontrolu nad počtem i váhou kotev na každé lodi, 

jak se dělo i v Benátkách ve 13. století, kde byl počet kotev určité 

váhy na jednu loď dán zákonem.  

    Kajuty pro cestující a námořníky byly umístěny na přídi, na 

zádi a uprostřed lodi. V kajutě na přídi byl nalezen zajímavý 

„toaletní“balíček, který obsahoval hřeben, břitvu, nůžky a několik 

mincí. V této kajutě byly nalezeny i další předměty-skleněné 

nádobí, závaží, dva hrnce na vaření (v jednom z nich byly 

nalezeny zbytky kozy nebo ovce), glazovaná miska a několik 

amfor s vínem. Všechny tyto předměty zřejmě patřily jedné 

osobě. Jídlo bylo skladováno na zádi lodi, kde byla asi také 

kuchyně. Loď byla vybavena i nářadím potřebným na opravy a 

zbraněmi  pro boj s piráty (železné šipky oštěpů i šípů, 3 meče).    

    Dále byla nalezena závaží na rybářské sítě s křesťanskou 

symbolikou a mezi zbytky lodních zásob vepřové, z čehož lze 

usoudit, že posádka byli křesťanská. Na palubě bylo zajímavé 

obchodní vybavení: byzantský mincíř, troje váhy, skleněné závaží 

pro vážení fátimovských mincí a dva velké soubory závaží, jeden 

byzantský a druhý fátimovský. Mincí byl nalezen jen malý počet: 

tři fátimovské čtvrtdináry, patnáct odstřižků dinárových mincí 

(používaly se místo stříbrných mincí) a kolem 40-ti byzantských 

měděných mincí. Místo peněz byly nalezeny šperky, 6 stříbrných 

prstenů a zlatá náušnice mohly sloužit jako surový drahý kov. 

Kromě toho byla nalezena i 3 byzantská olověná pečetidla na 

dokumenty (zřejmě akreditivy). Je zřejmé, že obchodníci nevezli 

na lodi peníze kvůli případným ztrátám při přepadení piráty. 

 

Lodní náklad 

    Jak již bylo řečeno, loď vezla asi tři tuny skleněných střepů 

(skla surového i střepů z nádob), dále asi 80 hotových výrobků ze 
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skla, několik desítek glazovaných misek, stejně tolik džbánů a 

džbánů se sítkem (gargoulettes).  

    Sklo pocházelo z fátimovských dílen v Sýrii, keramika je 

příkladem islámského umění. Kromě těchto islámských objektů 

vezla loď nejméně 104 byzantských amfor. Takové množství 

byzantských amfor na lodi, která jela ze Sýrie, je velmi zvláštní. O 

těchto amforách lze říci, že nebyly prodávány se svým obsahem, 

ale zůstávaly jednomu majiteli. Ve dvou z amfor byl olivový olej, 

v ostatních víno. Při srovnání rytí na amforách byly nalezeny 

analogie se současnými bulharskými amforami. Mnoho z amfor 

má piriformní tvar těla, který je stejný jako u amfor z dílen 

nalezených na severním pobřeží Marmarského moře. Je 

pravděpodobné, že loď plula ze Sýrie do Konstantinopole a že 

jejími vlastníky byli obyvatelé pobřeží Marmarského moře, kde 

byli usídleni i Bulhaři. 

 

    30 km na východ od výše zmíněného vraku byl nalezen další, 

tzv. druhý vrak  ze Serce Limani. I tato loď vezla drcené sklo ze 

Sýrie. 

 

    Několik vraků s amforami stejného typu, jako byly nalezeny na 

vraku ze Serce Limani, bylo objeveno v Marmarském moři. Jedna 

z potopených lodí vezla asi 20 000 těchto amfor.  

 

    Z poloviny 12. století známe vrak, potopený u ostrova Pelagos 

v severních Sporadách. Tato loď vezla náklad luxusní keramiky 

(rozvinutý spirálovitý styl jemně ryté keramiky38, keramika 

tohoto typu byla nalezena i v Korintu a v Athénách)-tisíce talířů, 

misek a pohárů, druhotným nákladem bylo šest mlýnských 

kamenů a 50 amfor. 

                                                 
38

 Fine sgraffito ware, viz kap. IV, 1. 
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    Z pozdního 12. století je vrak u ostrova Skopélos, z raného 13. 

století vrak z Kastelloriza na jižním pobřeží Malé Asie. Obě lodě 

vezly byzantskou kvalitní vyškrábávanou keramiku, nazývanou 

také „Egejská keramika“ 39. 

 

    Na vracích z 12. a 13. století je nejčastějším typem byzantské 

amfory typ Günsenin III. Amfora má štíhlé, protáhlé piriformní 

tělo, vysoký krk a vertikální ucha, která jsou vytažena vysoko nad 

hrdlo. Vraky s těmito amforami byly nalezeny u námořních cest 

mezi Konstantinopolí a Ruskem, Trapezuntem, Syrií a Itálií. 

Jedním z nich je vrak z Marmarského moře, který byl 

v posledních letech zkoumán vědci z Turecka.  

 

3.3.4 Vrak Camalti Burnu I 

 

    Camalti Burnu je ostrůvek v Marmarském moři,40 u kterého 

bylo nalezeno několik lodních vraků. K výzkumu byl určen vrak 

s číslem I, který pochází z doby mezi lety 1204-1261, a to 

z důvodů historických (o lodích  z této doby máme jen málo 

znalostí) i archeologických (dozvědět se více o obchodních 

aktivitách této doby a o amforách, které již byly nahrazovány 

sudy).  

    Loď měla byzantského vlastníka, nebyly na ní nalezeny žádné 

nástroje ani zbraně.  Z toho vyplývá, že plavba měla být jen 

krátká. Byly nalezeny pozůstatky lodní kuchyně (kuchyňské 

nádobí a střešní tašky.   

    Náklad lodi, který tvořily vinné amfory, byl nalezen na mírně 

svažitém dně ve třech vyhloubeninách. Nejvýše byly nalezeny 

malé amfory (v hloubce kolem 21 m), uprostřed větší amfory (v 

                                                 
39

 Sgraffito ware (Aegean Ware), viz kap. IV, 1. 
40

 Marmarské moře a zejména okolí Marmarských ostrovů (starověký Prokonésos) je velmi bohaté na vraky, 

turečtí vědci zde dokázali najít již 13 různých vraků z doby od 6. do 13. století.   
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hloubce asi 25 m) a nejníže byly největší amfory (v hloubce asi    

32 m). Všechny tyto amfory byly typu Günsenin IV. Zdá se, že 

v místě, kde byly nalezeny největší amfory, tj. v největší hloubce, 

byla lodní záď. Na místě ztroskotání lodi byly dále nalezeny 3 

zlomené kotvy, stolní keramika a další amfory, tentokrát typu 

Günsenin III. V okolí lodi bylo nalezeno dalších 30 kotev, které 

patřily k lodi. Tyto kotvy byly zřejmě odhozeny, aby se loď 

zbavila zátěže, když se dostala do potíží.  

    Celkový počet amfor, které loď vezla, je odhadován na 800.  

    Z trupu se dochovala pouhá 3% objemu, takže o tvaru lodi 

nelze nic říci.  

 

    Dalším vrakem z 13. století, který je v současnosti zkoumán, je 

černomořský vrak nalezený u pobřeží Krymu v blízkosti pevnosti 

Sudak, přímo u městečka Novy Svet. 

 

3.3.5 Vrak z Pisy 

 

    Je pravděpodobné, že tento vrak je totožný s lodí, která je 

popsána ve zprávě Oberta Stancona, Janovana, který sledoval boj 

pisánské lodi s lodí janovskou z hradeb pevnosti Sudak. Tento 

boj, který se odehrál 14. 8. 1277, skončil vítězstvím Janovanů. 

 

    Vrak leží v hloubce 10-12 m. Řádný výzkum začal v roce 1999, 

na ploše 60 m² byly nalezeny pithoi, amfory, kuchyňská i luxusní  

glazovaná keramika, skleněné předměty. Nebyly nelezeny žádné 

cennosti, je možné, že posádka lodi stihla utéct i se svým 

majetkem.  

    Trup lodi byl spálen, takže přesnou podobu typu lodi zřejmě 

nebude možné zrekonstruovat. Loď byla naložena zejména 

keramickými předměty.  
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    Dosud bylo nalezeno pět typů amfor41:  

    Typ I. (typ Günsenin IV42): tyto amfory tvořily většinu nákladu 

a ve 13. a 14. století byly velmi časté v oblasti Černomoří. Kromě 

obvyklých amfor s okrouhlým dnem bylo nalezeno i několik 

exemplářů, které mají ploché dno. Hlína je načervenalá a některé 

nádoby byly pokryty vrstvou bílé engoby. Na stěnách amfor je 

časté graffiti, naopak vzácně se objevuje dipinti-malované 

symboly, které měly zřejmě stejný význam jako graffiti. 

Zachovalo se i několik borových zátek, pokud byla amfora 

zabořena do dna. Obsahem amfor bylo asi víno, které bylo na 

Krym dováženo z Trapezuntu.  

    Typ II. (typ Günsenin III): také tento typ byl široce rozšířen 

v Černomoří. Ačkoli má amfora jiný tvar než je typ I      

(Günsenin IV), použití nádob bylo podobné. Přepravovaly se 

v nich tekutiny, sušené plody, cereálie. Na stěnách těchto amfor 

se vyskytuje graffiti i dipinti.  

    Typ III.: amfora srovnatelná s tímto typem z vraku z Pisy byla 

nalezená v Konstantinopoli v kontextu 13. století. Amfora je nízká 

(asi 40 cm), má okrouhlé tělo, velmi krátký krk a oválný okraj. 

Ucha jsou plochá a jsou připojena přímo pod okraj. Baze je na 

okraji okrouhlá a uprostřed konkávní. Nádoby tohoto typu jsou 

velmi kvalitně vypracované a ve všech byla nalezena tlustá vrstva 

pryskyřice. Zřejmě sloužily pro transport olivového oleje.  

    Typ IV.: amfora je malá, asi 35 cm vysoká. Má tlusté stěny a 

štíhlé tělo. Povrch těla je rytý, krk nádoby je kónický, okraj je 

otočený ven. Tento typ amfory byl velmi oblíbený ve Středomoří, 

ale lze ho nalézt i v Černomoří. Analogické amfory jsou známy 

např. z Konstantinopole a z Levanty. Předpokládá se, že jejich 

obsahem bylo kadidlo.  

                                                 
41

 Dle vedoucího výzkumu S. Zelenka.  
42

 Pro popis typů amfor i další keramiky viz kap. IV 
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    Typ V.: amfory tohoto typu jsou nalézány jen velmi vzácně. 

Jejich zvláštním znakem je rytí na horní části těla amfory, které je 

ve tvaru vlnovky. Krk je široký a krátký, ucha jsou připojena pod 

okrajem a vedou přímo na plece.  

 

    Loď dále vezla mnoho předmětů z glazované keramiky43 

různých typů. Byl zde nalezen nový typ keramiky neznámé 

provenience, který byl pojmenován po místě nálezu „Novy Svet 

Ware“. Vedle tohoto typu je nejvíce nádob typu „hnědá a zelená 

glazovaná keramika44“, dále bylo nalezeno mnoho typů keramiky 

„Zeuxippos“ a „sgraffito“, ruletová keramika, několik exemplářů 

keramiky z seldžucké provenience z oblasti Anatolie a „Slip 

Painted Ware“. Zmíněné typy keramiky byly produkovány 

v různých oblastech: v Itálii, na Kypru, v Anatolii, v Levantě. 

Dosud známe z lodi mnoho různých tvarů nádob z glazované 

keramiky: misky, šálky, talíře, džbány.  

 

    Na  lodi bylo i několik velkých zásobnic, pithoi. Zřejmě to byly 

zásobnice vody pro posádku. Na tomto vraku byly nalezeny dva 

různé typy pithoi: oba sice mají podobnou dekoraci pod hrdlem 

(ovály), ale typ I má hladký povrch a masivní okraj, zatímco typ II 

má žebrovaný povrch a méně masivní okraj. Právě k typu II 

z vraku známe analogie z Chersonésu, kde byly nalezeny 

podobné zásobnice v kontextu 12. a 13. století. Pithoi (obou typů) 

se vyráběly v Sinopé, Kolchidě nebo na Krymu.  

 

    Mezi další nalezené keramické předměty patří kuchyňská 

keramika-hrnce a pánve. Byly nalezeny nádoby, které nesly 

známky používání a zřejmě patřily do vybavení lodní kuchyně, 

                                                 
43

 Pro typy glazované keramiky viz kap. 4. 
44

 Green and Brown Glazed Ware. 
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ale našla se i kuchyňská keramika, která nebyla používaná a 

zřejmě byla součástí nákladu určeného k prodeji.  

 

    Zajímavým keramickým objektem je tzv. „sferokonus“. 

(Spheroconus.) Je to nádoba, která má velmi tlusté stěny a 

sférický tvar. Jediným otvorem je velmi malá dírka ve vyčnívající 

části v horní části nádoby. Využití sferokonu je diskutováno. Jsou 

známy tři teorie o funkci této nádoby: buď mohla sloužit pto 

transport rtuti, které se velmi používala ve středověké medicíně 

nebo pro transport svěcené vody. Aerodynamický tvar nádoby 

naopak indikuje, že nádoba mohla být naplněna naftou a využita 

v boji jako granát. Proti poslední teorii hovoří tloušťka stěn 

nádoby a také vnější výzdoba, která je atraktivní. Sferokony jsou 

v Malé Asii velmi častým nálezem, ale v oblasti Nového Světa 

jsou fragmenty dvou nádob z vraku prvními takovými nálezy.  

    Mezi „nekeramické“ nálezy patří několik kusů dřeva. Vody 

Černého moře jsou bohužel vůči dřevu velmi agresivní, takže 

bylo nalezeno jen několik málo fragmentů. Tyto fragmenty jsou 

stále zkoumány, takže nyní nelze určit, pocházely-li z lodi, 

případně z jaké její části.  

    Mezi dalšími předměty byly nalezeny i dřevěné hřebeny, kus 

lana, který je ve velmi špatném stavu a několik velmi 

zkorodovaných kovových (bronzových) předmětů, které patrně 

byly součástí lodi.  
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4.1 Keramické nálezy ze severního Černomoří 

 

    Tato kapitola je věnována keramice jak glazované, tak i hrubé. 

Pokud se týká glazované keramiky, podávám zde jen zcela 

základní přehled typů středověké byzantské a importované 

italské keramiky, která byla nalezena v Černomořském regionu.  

    V kapitole o hrubé keramice, která stručně seznamuje se 

základními typy černomořských amfor, používám typologii 

podle N.  Günsenin a  Ch. Bakirtzise. 

    V této oblasti spatřuji mnoho prostoru pro další bádání. 

 

4.1.1 Glazovaná keramika 

 

    V Byzantské říši nebyla nikdy keramika luxusním zbožím, jak 

tomu bývalo v antice. Glazovaná keramika byla používána 

širokými vrstvami obyvatelstva, avšak mezi byzantskou 

keramikou najdeme i velice kvalitně vypracované nádoby (např. 

polychromní malovaná keramika), které si jistě nemohl dovolit 

úplně každý. Kvůli odlišnému pohledu na keramické nádoby 

nebyly v Byzanci vymýšleny nové techniky výroby, ty zůstaly 

stejné již od antiky.  

    Dekorace spočívala zejména v rytí, vzory byly často vyryté až 

na hlínu.   

 

Bílá glazovaná keramika, typ II a V45 

    Tato keramika je středně kvalitní, barva hlíny je bělavá nebo 

nažloutlá. Nádoby jsou dekorovány olivově zelenou nebo 

žlutou glazurou, a to zvenku i zevnitř. Většinou jsou to otevřené 

tvary, jako talíře na nožce, široké talíře na nízké nebo vyšší 

nožce (tzv. mísy na ovoce), je známo i několik číší.  

                                                 
45

 Glazed white ware II and V. 
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    Typ II má rytou nebo vtlačovanou geometrickou dekoraci, 

může být i zoomorfní (fantastická zvířata) a antropomorfní. 

Geometrická dekorace je reliéfní. 

    Typ V má malovanou dekoraci. 

    Pokud se dílny týká, místo produkce těchto nádob se klade 

do oblasti Konstantinopole, ačkoli několik zmetků této 

keramiky bylo nalezeno i v Níkáji. Distribuce tohoto zboží je 

široká, bylo nalezeno v Konstantinopoli, na Egejských ostrovech 

i na řecké pevnině, v Itálii, Albánii, na Kypru, v Turecku, 

v Bulharsku, v jižním Rusku (Krym, Novgorod, Kyjev) a 

dokonce až ve Švédsku (Trondheim). 

    Typ II je datován od pozdního 8. do pozdního 11. století, typ 

V od pozdního 11. do konce 12. století.  

 

Polychromní keramika46  

    Keramika má pískovou nebo našedlou barvu hlíny. Povrch 

nádob je hladký, nemá žádný povlak, ale některé exempláře 

mají průhlednou, žlutou nebo zelenou glazuru. Dekorace bývá 

provedena polychromní malbou, časté je ohraničení dekoru 

tmavou barvou a vyplnění zelenou, bílou, červenou a zlatou. 

Motivy jsou geometrické, florální, náboženské, antropomorfní, 

zoomorfní. Někdy jsou velmi naturalistické a mohou vykazovat 

vlivy islámského světa. Tvary jsou většinou široké mělké talíře, 

poháry s jednou nebo dvěma uchy na nízké okrouhlé nožce a 

poháry na vysoké kruhové nožce.  

    Produkční centrum bylo v Konstantinopoli a možná i 

v Nikomedei, další dílna mohla být v Bulharsku. Zboží je 

rozšířeno v Turecku, v Egejské oblasti, bylo nalezeno na Krymu, 

v Kyjevě a v Palestině (v kontextu křižáckých tažení). 

    Datuje se od pozdního 10. do raného 12. století. 

                                                 
46

 Polychrome ware. 
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Keramika se zelenou a hnědou malbou47  

    Barva hlíny je červenooranžová. Hlína je uvnitř nádob 

pokrytá tlustou vrstvou bílé engoby, na které je průhledná nebo 

světle šedá glazura. Dekorace, provedená zelenou nebo hnědou 

barvou,  je namalovaná na bílou engobu, ale pod glazurou.     

    Podle dekorace se keramika dělí na pět typů48 : 

I. jednoduché lineární motivy v pruzích 

II. kombinace spirál a pevných motivů 

III. prázdná místa, ohraničená hnědou barvou, která jsou 

vyplněna zelenými koncentrickými půlkruhy 

IV. tečky v hnědé barvě 

V. velké tečky v celém vnitřku nádoby, kombinace hnědé a 

zelené barvy. 

    Tvary jsou většinou otevřené-poháry, talíře, ale existují i 

uzavřené džbánky. Místo původu je v centrálním Řecku, asi 

v Korintě a ve Spartě. Keramika je rozšířená zejména 

v pevninském Řecku a na Peloponésu, ačkoli byla nalezena i na 

některých Egejských ostrovech, v Chersonésu a na vraku z Pisy 

na Krymu, v Konstantinopoli, v Turecku, na Balkáně a 

v Benátkách.  

    Datuje se do 2. poloviny 12.-13. století. 

 

Jemně rytá keramika49  

    Termín „sgraffito“ se v souvislosti s keramikou používá pro 

keramiku, která je zdobena rytými motivy, provedenými do 

bílého povlaku (engoby) tak, aby byla viditelná barva hlíny. 

Povrch nádoby byl často navíc pokryt průsvitnou glazurou.    

    Tato dekorace keramických nádob byla velmi populární ve 

Středomoří i v Černomoří a typ sgraffito má mnoho subtypů. 

                                                 
47

 Green and brown painted ware (Green and brown glazed ware). 
48

 Podle Ch. Morgana (1942), viz J. Vroom, Byzantine to modern pottery in the Aegean, Bijleveld 2005.  
49

 Fine sgraffito ware.  
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    Jemně rytá keramika má obvykle tmavě červenou nebo 

oranžovou hlínu. Na povrch nádoby byla nanesena tlustá bílá 

engoba a přes ní průsvitná glazura, která je často žlutá nebo 

nazelenalá. Vnitřní dekorace sestává z vyškrábávaných motivů 

spirál nebo krajkovitého vzoru. Rytí je velmi jemné a bylo 

provedeno do engoby před vypálením. Vzory jsou buď ve dvou 

horizontálních pásech, mezi čárami nakreslenými kružítkem, 

nebo v tondu. Tato výzdobná technika zdůrazňovala kontrast 

mezi glazurou a hlínou.  

    Ch. Morgana dělí jemně rytou keramiku podle nálezů 

z Korintu do 4 skupin: 

I. ozdobný styl (fine style) s motivy cikcaků, palmet, dále 

s motivy převzatými z kufického písma (předislámská forma 

arabského písma), s proplétajícími se krajkami a spirálami. 

II. spirálový styl s motivy lístkové spirály (rinceau-motiv 

ornamentu ve tvaru zvlněného stonku, který vybíhá na obou 

stranách do úponků) 

III. dichromní styl s různě barevnou glazurou, která pokrývá 

celý povrch nádoby 

IV. různé poháry 

    J. Vroomová přidává „rozvinutý styl“ s geometrickým, 

lístkovým designem, spirálami v kruzích a figurálními vzory.  

    Tvary jsou většinou nízké talíře a poháry. Tato keramika je 

široce rozšířena po celém Středomoří a byla nalezena i v Rusku 

a ve Švédsku. Místo produkce je jisté jen v Korintu. 

    Datuje se od poloviny 12. do raného 13. století.  

 

Rytá keramika50 

    Barva hlíny je oranžovočervená. Dekorace je vyřezaná do 

tlusté vrstvy bílé engoby nějakým hrubším nástrojem, na rozdíl 

                                                 
50

 Incised sgraffito ware.  
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od jemného rytí předchozí keramiky. Keramika se dá rozdělit 

do dvou skupin podle motivů dekorace:  

I. Lidské a zvířecí figury. 

II. Florální motivy. 

Další možnou dekorací jsou jen zelené fleky na engobě, pod 

žlutavou glazurou.  

    Ch. Morgan dělí keramiku nalezenou v Korintě do tří skupin: 

I. styl s medailonem-charakteristický je centrální medailon, 

který je obkroužen dvěma nebo i více pásky. 

II. přechodný styl-figura v centru je kombinovaná s pásky pod 

okrajem nádoby. 

III. volný styl-motivy jsou vyryty nahodile po celém vnitřku 

nádoby. V této skupině se dají najít i figurální zobrazení 

ozbrojenců či lovců, která se dají ztotožnit s postavami 

byzantských hrdinných eposů (např. Digenis Akritas). 

    Tvary jsou většinou tlustostěnné talíře na nízké nožce a talíře 

s mírně zahnutým okrajem. Tato keramika byla široce 

distribuována a byla nalezena např. v Itálii, jižní Francii, 

Albánii, Řecku, Turecku, na Krymu, Kypru a na Blízkém 

východě (Libanon, Sýrie, Palestina). 

    Je datována od 2. poloviny 12. do raného 13. století.  

 

Keramika Champlevé  

    Hlína je oranžovo červená, Vnitřek nádoby je pokryt tlustou 

vrstvou bílé engoby, na které je žlutavá glazura. Vnější strana 

nádoby, včetně baze, bývá pokryta řídkým povlakem. Dekorace 

je vyryta do engoby hrubším nástrojem, motivy jsou v nízkém 

reliéfu. Detaily bývají vyryty tenkým předmětem. Dekorace má 

dvě kategorie-lidské a florální motivy. Tvary jsou většinou 

nízké talíře na nízké kruhové nožce nebo kulaté misky na vyšší 
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bazi. Tato keramika byla nalezena na mnoha místech ve 

Středomoří, na Krymu i na blízkém východě. 

    Datuje se do pozdního 12. až raného 13. století. 

 

Zeuxippos 

    Název „Zeuxipops Ware“ pochází z místa prvního nálezu 

této keramiky. Tímto místem byly Zeuxippovy lázně 

v Konstantinopoli.  

    Keramika typu Zeuxippos má jemnou, oranžovočervenou až 

hnědou barvu. Vnitřek a horní polovina nádoby z vnější strany 

jsou pokryty silným bílým nebo krémovým povlakem a 

průhlednou glazurou. Glazura může být51 bezbarvá, světle 

zelená nebo světle žlutá (typ I A), oranžovohnědá nebo 

žlutohnědá (typ I B), tmavozelená (typ I C) a bezbarvá, 

s přidanou žlutouhnědou barvou ve vyškrábaných vzorech (typ 

II). Dekorační motivy jsou do bílého povlaku vyškrábány 

jemným nástrojem (dlátem?). Dekorace se liší podle typů: typ I 

má koncentrické kružnice, narýsované zevnitř kolem baze, 

ruletování a vyškrábané pásky jsou poměrně široké. Na stěnách 

jsou esovité linie nebo stromky ve tvaru houby. Typ II má 

v centrálním medailónku jemně vyřezané kruhy nebo oválky, 

v každém z nich je palmeta, trojlístek, kvítek, fí (Φ) nebo 

spirálka. Dále se vyskytují geometrické, florální a figurální 

motivy a scény. Tvary jsou většinou talíře a misky, typ I mívá 

malé hemisférické misky, typ II misky se zahnutým okrajem a 

zašpičatělou nožkou.  

    Keramika byla široce rozšířená, je to nejčastěji nalezená 

byzantská keramika v Itálii, objevuje se také v Alexandrii a na 

křižáckých územích. Nejlepší exempláře byly nalezeny 

                                                 
51

 Podle J. Vroom.  
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v Konstantinopoli a na pobřeží Černého moře. Produkční 

centrum je dosud neznámé, ale zdá se, že bylo pouze jedno.  

    Keramika je datována do 13.-15. století.  

 

Vyškrábávaná keramika52 

 

    Hlína je bledě žlutošedá nebo červenooranžová. Po celém 

povrchu nádoby je bílý povlak a transparentní glazura, která se 

někdy po vypálení změnila na světle zelenou nebo žlutavou.    

    Dekorace spočívá v seškrábání velkých částí bílého povlaku 

před vypálením (stejně jako u Champlevé). Vyškrábaná místa 

byla překryta zelenou, žlutou nebo tmavohnědou glazurou.    

    Motivy jsou geometrické, zvířecí a lze najít i lidské postavy 

nebo křesťanské symboly. Častým výzdobným motivem je 

šachovnice s různě barevnými políčky. Tvary jsou hlavně misky 

na kruhové nožce.  

    Tato keramika byla nalezena v západním Turecku, Bulharsku, 

Rumunsku, v egejské oblasti a na Krymu.  

    Datuje se od poloviny 13. až do pozdního 14. století.  

 

Keramika „Novy Svet“ 

    Tento typ byl pojmenován podle místa nálezu největšího 

množství keramiky, což je vrak z Pisy, který byl nalezen u 

městečka Novy Svet na Krymu. Keramika tohoto typu je známa 

i z exkavací na Krymu, v Turecku a v oblasti Levanty. Místo 

produkce není známé. Dekorace spočívá v jednoduchém rytí ve 

tvaru koncentrických kruhů, glazura je žlutohnědá. Tvary jsou 

poháry, talíře a misky, všechny mají nožku.  

 

 

                                                 
52

 Elaborate incised ware.  
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Keramika s ruletováním53 

    Keramika může být zdobena bílým povlakem uvnitř nádoby 

a zvenku na horní části pod okrajem. Uvnitř je nanesena bílá, 

zelená nebo průsvitná glazura v silné vrstvě. Zvenku jsou 

nádoby, obvykle otevřené tvary, zdobeny ruletováním. Tato 

keramika byla vyráběna v severní Itálii, nejspíše v okolí 

Benátek. Nalezena byla i na vraku z Pisy.  

 

4.1.2 Hrubá keramika 

     

    Výroba kvalitní hrubé keramiky vyžadovala zkušenost, 

nádoba musela být dostatečně porézní, aby voda v ní vydržela 

čerstvá, dostatečně pevná a aby se v ní dalo vařit na ohni.    

    V byzantské době se postupně měnil tvar amfor a později tyto 

nádoby úplně vymizely a byly nahrazeny sudy. Oba typy 

transportních nádob se ale vyskytovaly dlouhou dobu společně, 

jak je vidět z nálezů z vraků. Ještě ve 13. století byla amfora 

celkem běžnou nádobou. 

    Nejznámější transportní nádobou, která byla „zděděná“ 

z antiky, byla amfora. Používala se zejména pro převoz vína a 

oleje, ale i sušeného a čerstvého ovoce, luštěnin, oříšků a dalších 

surovin, jako je med, ovoce, rybí pasta nebo i substance pro 

řecký oheň.  

    V byzantské době se amfory nazývaly µεγαρικόν nebo 

µαγαρικόν. Název znamená, že nádoba pochází z Megary, ale 

v byzantské době se tak nazývaly všechny amfory. Kapacita 

byzantských amfor byla průměrně 15-25 litrů, ne víc než 40-50 

litrů.  

    Způsob skladování amfor na lodi zůstal stejný po staletí, 

protože se nezměnil tvar transportních amfor: nádoba je ve své 
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 Roulette ware.  
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spodní části zúžená a má dvě ucha, které nesloužila k přenášení 

amfor, ale k jejímu přidržování na rameni.  

 

Raně křesťanská µαγάρικα 

   Nejjednodušeji můžeme byzantská µαγάρικα raně křesťanské 

doby rozdělit do dvou základních skupin podle tvaru těla a 

uch54:  

 

I. nízká sférická-spodní část je „zakulacená“-sférická, horní část 

je také zakulacená, ucha jsou nízká, 

 

II. protáhlá podlouhlá-spodní část je protáhlá, hrdlo je nasazeno 

dále od ramínek a tak vzniká dlouhý krk,ucha jsou také 

protáhlá.   

 

   Na vraku z Yassi Ada byla nalezena většina sférických amfor, 

které byly umístěny do širokých mělkých prostor uprostřed 

lodi, ale loď vezla i protáhlé, které byly uskladněny 

v hlubokých prostorách u přídi a zádi lodi. Podle zkoumání 

tohoto vraku by měla existovat souvislost mezi tvarem nádoby 

a místem uskladnění na lodi. Pak by ovšem byla nutná 

standardizace byzantských amfor. Taková standardizace zřejmě 

opravdu existovala a keramické dílny se více vyskytovaly 

v místech, kde byly lodě nakládány.  

 

Μαγάρικα 9.-10./11. století 

    Z tohoto období existují tři základní typy, které vycházejí 

z raně křesťanských vzorů: 

 

I. podlouhlá (Bakirtzis I) 
                                                 
54

 Podle Ch. Bakirtzise, viz Ch. Bakirtzis, Byzantine amphorae, in: V. Déroche, J.-M- Spieser (eds.), Recherches 

sur la Céramique Byzantine, Bulletin de correspondance Hellénique, Supplément XVIII.   
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II. sférická (Bakirtzis II, Günsenin I) 

III. se špičatou bazí (Bakirtzis III) 

 

    Hlavní rozdíl mezi těmito amforami a amforami pozdně 

římskými či raně křesťanskými je ten, že byzantské byly 

vyráběny ve velkém množství, ale jejich kvalita byla mnohem 

nižší, zejména pokud se tvaru týká. 

 

Typ Günsenin I (Bakirtzis II) 

    Amfory jsou charakteristické horizontálními proužky na 

plecích. Mají nízké a široké hrdlo a malá, ale masivní ucha, která 

jsou připojena k hrdlu. Tvarová kvalita je často nízká, hrdlo 

nebo ucha jsou nepravidelná. Hlína je červenooranžová, křehká. 

Výška je mezi 28 a 48 cm, průměr v plecích mezi 24 a 41 cm, 

průměr hrdla 7-11,5 cm. Na některých z nich můžeme nalézt 

kolky v polovině ucha a graffiti (rytí) na horní části těla. Amfory 

typu Günsenin I byly nalezeny v Bulharsku (Svichtov), 

Rumunsku (Dinogetia), na Ukrajině (Sardel, Kerč), v jižní 

Francii i na jaderském pobřeží a hlavně v Turecku (Izmir, 

Čanakkale, Istanbul, vrak u Serce Limani-většina amfor byla 

tohoto typu). Obsahem amfor bylo víno, byly v nich nalezeny 

zbytky pryskyřice.  

 

    Na uchách a ramenech nádob z 9.-11. století bývají často 

nalézány kolky s monogramy. Jejich interpretace je 

problematická, ale mohou se týkat obchodních cel, která se 

musela platit za víno i olej, mohou to být i kolky dílny, kde byla 

nádoba vyrobena, nebo kde byla naložena na loď. Takto by se 

dala sledovat komerční dráha jednotlivých nádob. Kromě kolků 

mívají nádoby i rytí, které lze spojit buď s obchodníkem nebo 

s majitelem obsahu amfory. To napovídá, že amfory nebyly 
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prodány i se svým obsahem, ale zůstaly v majetku obchodníka. 

Rytí se používalo i pro popis obsahu amfory.  

 

Μαγάρικα 10./11.-12./13. století 

    Od přelomu 10. a 11. století do přelomu 12. a 13. století byl 

dominantní nový typ amfory, který je charakteristický 

protáhlým piriformním nebo vřetenovitým tvarem těla a 

prodloužením uch.  

    Do této skupiny patří typy Günsenin II, III (Bakirtzis IV, V ).  

 

Typ Günsenin II (Bakirtzis IV) 

    Amfory mají piriformní tvar těla. Ucha jsou napojená na 

plece, vytažená k hrdlu a připojená ke krku nádoby. Na těle 

amfory jsou rozmístěné dekorativní proužky. Hlína je béžovo-

oranžová a pevná. Výška amfor je 43,5-45,5 cm, průměr 

v plecích 25-27 cm, průměr hrdla 11, 5 cm. Na některých 

amforách bylo nalezeno rytí na horní části těla.  

    Tyto amfory byly nalezeny v Chersonésu na Krymu. 

Průzkumy v Turecku ukazují jejich výskyt v oblasti Černého 

moře, jsou známy z tureckých muzeí v Izmiru, Sinopé, Samsunu 

a  Istanbulu(tam byly druhotně použity v architektuře).  

Datují se do 10. a 11. století. 

 

Typ Günsenin III (Bakirtzis V) 

    Amfory mají protáhlé piriformní tělo, na plecích a na střední 

části těla jsou těsně u sebe proužky. Krk je dlouhý a kónický. 

Ucha jsou vytažená nad hrdlo. Výroba amfory nebyla příliš 

pečlivá a tvar vykazuje nepravidelnosti. Hlína je béžová a tvrdá. 

Výška nádoby se pohybuje mezi 53 a 63 cm, šířka v plecích je 

24-30 cm, průměr hrdla 3,5-6 cm. Mnoho amfor má rytí pod  

hrdlem.  
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    Tento typ se objevuje na pobřeží Černého moře, v Bulharsku 

(Sozopol), Rumunsku (Dinogetia), na Ukrajině (Chersonésos, 

Oděsa, Kerč), máme exempláře i z Kypru, Izraele, Řecka a zdá 

se, že i z Itálie.  

Datují se do 12.-13. století.  

 

    Na přelomu 12. a 13. století a ve 14. století se amfory stávaly 

sférickými, se zřetelnými uchy. Tento tvar vychází ze sférické 

amfory 10./11. století, typologicky je označen Günsenin IV nebo 

Bakirtzis VI. 

 

Typ Günsenin IV (Bakirtzis VI) 

    Amfory  mají velké, kónické tělo, vysoké konvexní plece, 

krátký krk a ucha, která se napojují přímo na hrdlo. Oproti 

předchozím typům jsou pečlivě vyrobeny, barva hlíny je 

červenooranžová až světle hnědá a hlína je tvrdá. Amfory jsou 

vysoké 42-70 cm, široké 33-60 cm, průměr hrdla je 5-8 cm. Na 

místě, kde je ucho připojeno k plecím, bývá kruhový kolek. Tyto 

amfory byly nalezeny v Bulharsku (Nessebar), na Ukrajině 

(Chersonésos, Balaklava, Kerč) a v Turecku (pobřeží Černého 

moře). 

 

    Další typ amfory, který je datovaný do 13./14. století, je 

označen jako typ Bakirtzis VII. Amfory tohoto typu mají 

protáhlé, skoro tubulární tělo a byly nalezeny pouze v Mystře, 

kde sloužily jako výplň zdí.  

 

    Z výše uvedeného je vidět, že tradiční tvary amfor, které 

pocházely z antiky, byly v 10. století opuštěny. Místo nich se 

kontinuálně objevovaly tvary nové až do úplného vymizení 

amfory ve 14. století, kdy byly definitivně nahrazeny dřevěnými 
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sudy (sud=βουτσία), které měly větší kapacitu, daly se lépe 

transportovat a nesnadno se rozbily. 

    Podle Ch. Bakirtzise jsou neustálé tvarové změny zapříčiněny 

zmenšováním se byzantského území a tím menšími možnostmi 

námořních aktivit, ztráta tradičních center produkce keramiky a 

zvláště převzetí obchodu Italy55.  

 

    Amfory byly uzavřeny zátkami, které byly buď dřevěné, obalené 

látkou nebo kůží kolem hrdla, anebo to mohly být okrouhlé střepy, 

uřezané z nepoužitelných amfor, které byly utěsněny jílem.  

    V domácnosti mohly být používány jako odpadkový koš. 

Protože neměly ploché dno, vyráběly se keramické, dřevěné 

nebo i kovové podstavce. Další, velmi rozšířené druhotné 

použití amfor bylo jako stavební materiál (nálezy např. z Mystry 

nebo z Istanbulu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Viz Ch. Bakirtzis, Byzantine amphorae, str. 76.  
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Závěr 

 

    Námořní obchod v severním Černomoří v byzantské době je 

jistě téma, které si zaslouží delší pozornost, než lze věnovat 

jedné diplomové práci. Pokusila jsem se tedy vypracovat jakýsi 

přehled témat, která souvisejí s daným prostorem a časem. 

Každé z těchto témat, jak historické, tak archeologické, by 

mohlo být samostatně zpracováváno. Nesnažila jsem se tedy o 

hluboké prozkoumání každého problému, spíše jsem se 

zaměřila na prozkoumání dané oblasti, jakýsi „povrchový sběr“, 

který ukáže, co se skrývá pod povrchem.  

 

    Zde se jistě nabízí otázka, jaký byl výsledek onoho 

„povrchového sběru“? 

    Tím výsledkem je tato práce, která si klade za cíl utřídit daná 

fakta a vědomosti o tématu, signifikantní pro mě byla snaha  

vidět region v širším měřítku a ve vztazích s okolním světem. 

Proto jsem na začátek zařadila, oproti ostatním, poměrně 

dlouhou „historickou“ kapitolu, která se zabývá politickými 

podmínkami a rozvojem obchodu nejen v Černomoří, ale i ve 

Středomoří.   

    Kvůli výše zmíněné snaze o širší rozhled bohužel občas 

ustoupila do pozadí konkrétní témata, zejména v kapitole o 

keramice, která by si jistě zasloužila rozšíření. Bohužel nebylo 

v mých silách získat vždy tu literaturu, kterou bych si pro svou 

práci představovala. Výsledkem kapitoly o keramice je tedy 

kompromis: přehled typů keramiky, pokud se týká amfor, 

použila jsem základní rozdělení podle N. Günsenin, protože 

právě tato typologie je všeobecně rozšířená, citovaná a 

používaná i v praxi.  
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    U glazované keramiky je situace složitější, kromě těch 

nejznámějších, jako je např. Zeuxippos nebo Sgraffito, existuje 

mnoho typů a subtypů, jejichž názvy nejsou kodifikovány, tj. 

mají více různých názvů podle názoru toho kterého výkopce 

nebo byly nalezeny jen fragmenty, které teprve čekají na své 

paralely. Do kapitoly o glazované keramice jsem tedy zařadila 

nejrozšířenější typy, které se vyskytovaly v severním Černomoří 

a mají paralely i jinde.  

 

    Pokud se týká střední části práce, která pojednává o lodích, 

vracích a podmořské archeologii, zaměřila jsem se na ty 

nejdůležitější a nejlépe publikované lodní vraky. Je jasné, že 

podmořská archeologie má před sebou velkou budoucnost a 

nálezy z vraků, zvláště keramicky, ale i jiných artefaktů, jistě 

mohou pomoci zodpovědět mnohé otázky.  

     

    Černomoří je velmi zajímavá oblast a její postavení bylo 

výjimečné již ve starověku, ve středověku zřejmě region dosáhl 

svého vrcholu, pokud se týká zalidněnosti, obchodu a 

strategické důležitosti, ale i v dnešní době se často setkáváme 

s pojmy „Úžiny“ nebo „Krym“, když tato místa proniknou do 

zpráv či novin. Ostatně posledně jmenovaná strategická 

důležitost Krymu nikdy nevymizela.  

 

    Pokud se podíváme na černomořský region v byzantské době, 

zvláště po příchodu Italů, vidíme multikulturní a do jisté míry 

tolerantní společnost, zejména na obchodu zasvěceném Krymu. 

V byzantském Chersonésu byly nalezeny důkazy o obyvatelích 

mnoha národností, kteří byli řemeslníky nebo obchodníky, 

stejně tak např. ve městě Kaffa žili Západoevropané s Tatary ve 

vzájemné shodě, která byla jen občas narušena ze strany Tatarů.    
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    Další historický vývoj ukončil tuto éru Černého moře jako 

obchodního prostředníka mezi západem a Orientem a po 

nástupu novověku se Černé moře a Krym stal dějištěm zejména 

válečných konfliktů.  

 

    Závěrem snad lze říci, že na tuto práci lze navázat v mnoha 

směrech, zejména pokud se týká speciálních témat, jako je již 

tolikrát zmiňovaná keramika nebo vývoj stavebních technik 

lodí.  
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5. 

Přílohy 
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5.1 Zhodnocení účasti na projektu Black Sea Shipwreck 

Research Project 

 

    Projekt BSSRP je veden  Centrem pro podmořskou archeologii 

(C. U. A.) Národní university Tarase Ševčenka v Kyjevě.  

    Centrum pro podmořskou archeologii bylo při kyjevské 

Národní universitě založeno v roce 1991. Je to nezisková 

organizace, která se věnuje jak výzkumu, tak i, od roku 2004, 

vzdělávání.  

    Hlavní oblastí zájmu Centra je region severního Černomoří, 

zejména pobřeží Krymu. Jak již bylo řečeno výše, Krymský 

poloostrov byl důležitým námořním bodem a proto byl v centru 

zájmu již od nejranějších dob řecké kolonizace. Tento zájem 

neopadal po tisíciletí a trvá dodnes.  

    Centrum pro podmořskou archeologii provádí již od roku 1993 

pod vedením dr. Sergeje Zelenka pravidelné pobřežní průzkumy 

Krymu, zejména jeho jihovýchodní části. Tyto průzkumy jsou 

zaměřeny na lokalizaci nových objektů, které jsou skryty pod 

hladinou.  

    Nejdůležitějšími nálezy byl od 1993 vrak u mysu Plaka a 

keramické nálezy ze zálivu Sudak.  

    Vrak u mysu Plaka byl nalezen v roce 1993, mezi skalami ležely 

fragmenty středověkých amfor, z nichž dvě byly intaktní. Podle 

keramiky byl vrak datován do 7. století.   

    Nálezy ze zálivu Sudak ukazují na tři různá místa, kde by bylo 

možno nalézt lodní vrak. První z nich (viz níže) je u městečka 

Novy Svet, které leží v západní části zálivu, druhé je u mysu 

Meganom, která tvoří východní hranici zálivu. Zde byly nalezeny 

dva typy středověkých amfor a kotva z té samé doby jako jsou 

amfory. Stav zachování těchto nálezů je mnohem horší než těch, 

které byly nalezeny u resortu Novy Svet. Amfory byly datovány 
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do 10.-11. století. Třetí vrak byl objeven náhodou v zálivu Sudak 

rybáři, kteří v 80. letech 20. století vytáhli z asi 50-ti metrové 

hloubky amforu. Amfora má kolek byzantského císaře Nikefora 

III. Botaneiata (1078-1081). Tato amfora je v soukromých sbírkách.  

 

    Vzdělávací program Centra pro podmořskou archeologii 

zahrnuje pořádání letních škol podmořské archeologie, a to nejen 

pro studenty archeologie. Protože podmínkou účasti je 

potápěčská licence, přihlásit se může vlastně kdokoli, kdo tuto 

licenci vlastní. Kyjevská universita si ponechává právo výběru 

členů svého týmu.  

    V roce 2006, kdy jsem se této letní školy zúčastnila, tým sestával 

z ukrajinsko-ruské a americké části.  

    Hlavní částí programu byly výkopové práce na vraku v lokalitě 

Novy Svet, kde probíhala i výuka metod podmořské archeologie. 

Dále probíhaly lekce ruštiny, přednášky o nalezených artefaktech, 

o historii Sudaku a námořního obchodu na Krymu.  

    Letní školy jsem se mohla zúčastnit díky podpoře FFUK ve 

formě účelového stipendia. Byla to velmi zajímavá zkušenost, 

díky které vznikla i tato diplomová práce a já doufám, že se budu 

moci tímto tématem zabývat i nadále.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

5. 2 Keramické fragmenty transportních amfor z raně 

středověkého vraku ve sbírkách ÚKAR56 

 

    Tento keramický soubor získal Ústav klasické archeologie 

v roce 1961 s tím, že se jedná o část nákladu lodního vraku, 

který byl nalezen v Černém moři v blízkosti Nesébaru 

v Bulharsku.  

    Soubor sestává z těchto fragmentů: 

 

1. Spodní část větší amfory se špičatým dnem, které je na konci 

mírně rozšířené. Hlína je šedá a načervenalá. Výška 

dochovaného fragmentu je 20, 7 cm. (Obr. 5.2.1) 

 

2. Spodní část menší amfory se špičatým dnem, které je na konci 

mírně rozšířené. Hlína je šedá a světle červená. Výška 

dochovaného fragmentu je 11, 5 cm. (Obr. 5.2.2) 

 

3. Ucho amfory. Hlína je světle žlutá až načervenalá. Výška 

dochovaného fragmentu je 29, 4 cm, průměr ucha je 4, 2 cm. 

(Obr. 5.2.5)  

 

4. Horní část těla amfory s krkem a uchy, okraj chybí. Tělo je 

zdobeno horizontálními rytými liniemi. Hlína je šedivá a 

částečně načervenalá, výška dochovaného fragmentu je 17 cm, 

průměr uch je 4, 2 cm. (Obr. 5.2.3, 5.2.4) 

 

5. Fragment ramen amfory, s vertikálním rytím a s inskripcí 

… ΙΦΑ , před I je vidět konec předcházejícího písmenka. Hlína 

je šedá. Fragment má velikost 20x15, 5 cm. (Obr. 5.2.6) 

                                                 
56

 Tímto souborem se zabývá Jan Bouzek ve svém článku v Listech filologických, viz J. Bouzek-F. Kordač, 

Examination of Amphora Fragments from an Early Medieval Shipwreck from the Black Sea, in: Listy 

filologické 86, 1963, str. 256-258. 
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    Všechny fragmenty pochází z doby raného středověku.  

    Amfory s rozšířením na konci špičatého dna se datují (podle 

Jakobsona), do 4. století. Pozdější amfory už většinou nebyly na 

konci rozšířené. Nicméně, podle J. Čangové, která se zabývala 

chronologií amfor v Bulharsku, lze najít ono rozšíření i na 

bulharských amforách z 5. a 6. století. Mezi těmito amforami lze 

najít analogie k fragmentu č. 1 ze sbírky ÚKAR.  

    K fragmentu č. 2 můžeme najít analogie mezi amforami 

z Tiritaki a ze Samu. Podle Jakobsona byly tyto amfory 

používány ve 4. a 5. století.  

    Fragment č. 3 patřil zřejmě k amfoře štíhlého tvaru, typu, 

který se vyskytoval v 5.-7. století.  

    Fragment č. 4. vykazuje silné podobnosti s amforami 

nalezenými v Histrii (6. století) a také s amforami z vraku Yassi 

Ada (1. polovina 7. století), naopak analogie s jihoruskými nebo 

bulharskými amforami z této doby jsou jen slabé. 

    Můžeme předpokládat, že vrak, ze kterého pochází výše 

uvedené fragmenty, pochází z 6. nebo raného 7. století. Loď 

patřila zřejmě byzantskému obchodníkovi.  

    Oba fragmenty dna amfory obsahovaly kromě vápenitých 

usazenin i jiné, které byly analyzovány jako organické zbytky. 

Další analýza byla zaměřena na vyhledání zbytků pryskyřice a 

její přítomnost byla chemickou analýzou skutečně potvrzena. 

Proto lze soudit, že v amforách bylo transportováno víno.  
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Abstract 
 
    The thesis is divided into a few chapters-History, Ships and 

Wrecks, Pottery. The first chapter-History-deals with the History of 

northern Black Sea Region, history of maritime trade and history of 

Crimea and Chersonesos, which became the only Byzantine town on 

that peninsula in the process. The second chapter-Ships and wrecks-

is engaged in ships development during the Middle Ages, their 

constructions and building. A short history of underwater 

archaeology is part of this chapter just before the part about 

shipwrecks. There have been found quite a lot of shipwrecks in the 

Mediterranean and the Black Sea but only a few of them were 

properly excavated. The most significant wrecks are those from Yassi 

Ada, Bozburun and Serce Limani in the Mediterranean, as well as 

shipwrecks in the Sea of Marmara and Pisa shipwreck on the shores 

of Crimea. These wrecks are important because of their cargo and in 

case of Yassi Ada, Bozburun and Serce Limani wrecks also because of 

the extant hull.  

    The third chapter discuss pottery that was found in northern Black 

Sea region including the pottery found at the Pisa wreck. The chapter 

is divided into two sections: 1) glazed pottery, 2) amphoras.  

    There are two more articles as supplements, the first one deals 

with the Black Sea Shipwreck Research Project, the other one 

considers fragments of early christian amphoras from the Black Sea 

Region.  
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1. HISTORIE 
 
Obr. 1. Mapa Černomoří se zvýrazněným poloostrovem Krym. 
             Zdroj: 
http://nautarch.tamu.edu/projects/crimea/final.htm  
Obr. 2. Byzantská říše v roce 1045. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine  
Obr. 3. Byzantská říše před křižáckými výpravami. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine  
Obr. 4. Rozsah byzantského území na začátku 15. století. 
             Zdroj: Encyclopedia Britannica, 1994.  
Obr. 5. Použití řeckého ohně. Madrid Skylitzes, Biblioteca   
             Nacional de España, Madrid. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine  
Obr. 6. Mapa Evropy od tureckého admirála a kartografa Piri   
             Reise (1465-1555/6). 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis  
Obr. 7. Itálie kolem roku 1000. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine  
Obr. 8. Benátky na mapě od Piri Reise. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis  
Obr. 9. Janov na mapě od Piri Reise. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis  
Obr. 10. Dobytí Konstantinopole. 
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine 
Obr. 11. Mapa mořských proudů, které ovlivňovaly mořeplavbu   
               v Černomoří. 
             Zdroj: King, Ch.: The Black Sea: A History, Oxford   
                         University Press, 2004. 
 
2. CHERSONÉSOS 
 
Obr. 1. Plán Chersonésu, podle Jakobsona. 
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва    
                          1991.  
Obr. 2. Hrneček, 9.-10. století. 
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                          1991.  
Obr. 3. Miska z červené hlíny. Na obrázku je lev trhající laň. Okraj   
             je zdoben geometrickými vzory.  12. století. 
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                          1991.  
Obr. 4. Miska z červené hlíny, zdobená malbou a rytím.   
             13. století. 
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             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                          1991.  
 Obr. 5. Miska z červené hlíny. Malba s rytými obrysy představuje   
              páva. 13. století. 
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                          1991.  
Obr. 6. Sgraffito ware džbán, 13. století. 
             Zdroj: The Study of Ancient Territories Chersonesos &   
                         Metaponto, 2005 Annual Report, Institute of   
                         Classical Archaeology, The University of Texas at   
                         Austin, 2005. 
 
Obr. 7. Sgraffito Ware džbán, harpyje, detail, pozdní 13. století. 
             Zdroj: The Study of Ancient Territories Chersonesos &   
                         Metaponto, 2005 Annual Report, Institute of   
                         Classical Archaeology, The University of Texas at   
                        Austin, 2005. 
Obr. 8. Džbánek se zelenou glazurou, pozdní 13. století.  
             Zdroj: The Study of Ancient Territories Chersonesos &   
                         Metaponto, 2005 Annual Report, Institute of   
                         Classical Archaeology, The University of Texas at   
                        Austin, 2005. 
Obr. 9. Miska z červené hlíny. Ryté zobrazení lva a hada. Glazura   
              je olivově zelená. 13. století.  
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                          1991.  
Obr. 10. Miska z červené hlíny. Ryté zobrazení Krista. Glazura je   
               olivově  zelená. 12.-13. století.  
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                         1991.  
Obr. 11. Miska z červené hlíny. Ryté zobrazení ryb. Glazura je   
               nazelenalá. 13.-14. století. 
             Zdroj: Чичуров, И. С.: Византийский Херсон, Москва   
                         1991.  
 
3. LODĚ 
3.1 Stavební techniky 
Obr. 1. Ukázka vývoje stavby lodního trupu spojením na čep a   
             dlab. A: typická římská loď, B: vrak Yassi Ada ze 4. století,   
             C: vrak Yassi Ada ze 7. století. Je vidět, že čepů postupně   
             ubývalo. 
             Zdroj: Bass, G. F.: Underwater Archaeology and Medieval   
                         Mediterranean Ships, in: Medieval Archaeology,   
                         Papers of the Seventeenth Annual Conference of   
                         the Centre for Medieval and Early Renaissance   
                         Studies (ed. Ch. L. Redman), State University of   
                         New York at Binghamton, 1989. 
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Obr. 2. Kresba části trupu vraku Yassi Ada (7. stol.). Je vidět, že  
             čep a dlab byly použity jen k čáře ponoru. 
             Zdroj: Bass, G. F.: Underwater Archaeology and Medieval   
                         Mediterranean Ships, in: Medieval Archaeology,   
                         Papers of the Seventeenth Annual Conference of  
                         the Centre for Medieval and Early Renaissance   
                         Studies (ed. Ch. L. Redman), State University of   
                         New York at Binghamton, 1989. 
Obr. 3. Kresba části trupu vraku ze Serce Limani (11. stol.), kdy už   
             se nepoužívala technika čepu a dlabu. 
             Zdroj: Bass, G. F.: Underwater Archaeology and Medieval  
                         Mediterranean Ships, in: Medieval Archaeology,   
                         Papers of the Seventeenth Annual Conference of  
                         the Centre for Medieval and Early Renaissance  
                         Studies (ed. Ch. L. Redman), State University of   
                         New York at Binghamton, 1989. 
Obr. 4. Primitivní galea. 
             Zdroj: Bragadin, Marc´Antonio: Le republicche Marinare,   
                         La Spezia 1989. 
Obr. 5. Typická galea ze 14. století. 
             Zdroj: Bragadin, Marc´Antonio: Le republicche Marinare,   
                         La Spezia 1989. 
Obr. 6. Galea, kolem r. 1550. 
             Zdroj: http://www.fieldschool.univ.kiev.ua/ps.html  
 
3.2 Podmořská archeologie 
Obr. 1. Alexandr Veliký sestupuje pod mořskou hladinu. 
             Indická miniatura, 16. století. 
             Zdroj: Albenga-Museo Navale Romano (schede illustrate),   
                         Bordighera 2000. 
Obr. 2. Novověké pokusy o vynález potápěčského zvonu (1),   
             „schránky“ (2), kombinézy (3), ukázka použití zvonu, tisk   
             z 18. století (4 ), vybavení pro ponor, kresba ze 17. století. 
             Zdroj: Albenga-Museo Navale Romano (schede illustrate),   
                         Bordighera 2000. 
Obr. 3. Ponorka Nautilus, 18. století. 
             Zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nautilus_%281800_submarine%29  
Obr. 4. Potápěč z týmu J.-Y. Cousteaua vynáší z moře amforu. 
             Zdroj: Rackl, H.-W., Ponory do minulosti, Praha, 1966. 
 
3.3 Vraky 
Yassi Ada 
 
Obr. 1. Mapa pobřeží Turecka s vyznačeným místem nálezu 
vraku. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/yassiada7.htm  
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Obr. 2. Nákres trupu na dně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/yassiada7.htm  
Obr. 3. Nákres amfor a kotev na dně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7siteplan1.htm  
Obr. 4. Mapování naleziště pomocí čtvercové sítě. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-site.htm  
Obr. 5. Popisování artefaktů in situ. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-site.htm  
Obr. 6. Trup lodi in situ pod čtvercovou sítí. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-hull.htm  
Obr. 7. Kresebná rekonstrukce lodi. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-hull.htm  
Obr. 8. Rekonstrukce žeber, vnějších desek, paluby, podpůrných   
             trámů a kuchyně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-hull.htm  
Obr. 9. Kresba pravděpodobného průběhu stavby lodi. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-hull.htm  
Obr 10. Amfory na dně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 11. Amfora typu Günsenin II. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 12. Další exempláře amfor typu II. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm 
Obr. 13. Srovnávací tabulka a fotografie amfor typu Günsenin II,   
              které byly na vraku nalezeny. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 14. Amfora typu Günsenin I. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 15. Srovnání amfor typu Günsenin I a II z tohoto vraku. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 16. Amfora s plochým dnem, která nebyla součástí nákladu,   
               ale lodní výbavy. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 17. Džbánek, který byl nalezený v kuchyni. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 18. Talíř a hrnek z červené hlíny. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 19. Pithos z kuchyně, velmi pravděpodobně zásobárna vody. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 20. Amfory, které sloužily jako lodní zásobnice. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm 
Obr. 21. Přenašeč vína ze zásobnice do číší. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 22. Dvojuchý hrnec na vaření. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 23. Kotva in situ. 
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             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-anchors.htm  
Obr. 24. Kotva právě vytažená z moře, pokrytá usazeninami. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-anchors.htm  
Obr. 25. Nákres dvou kotev.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-anchors.htm  
Obr. 26. Gumová kotva, která byla vyrobena vylitím krunýře z   
               usazenin polysulfidem. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-anchors.htm  
Obr. 27. Lampičky, které byly na lodi. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-ceramics.htm  
Obr. 28. Bronzový mincíř s příslušenstvím a detail protiváhy   
               mincíře ve tvaru busty bohyně Athény.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-weighing.htm  
Obr. 29. Kamenný hmoždíř s paličkou. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-misc.htm  
Obr. 30. Model kuchyně a zádi lodi a průřez lodní kuchyní. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-models.htm   
                         http://ina.tamu.edu/YA7-hull.htm   
Obr. 31. Střešní tašky ze střechy kuchyně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-misc.htm  
Obr. 32. Keramické kachle z podlahy ohniště v kuchyni. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-misc.htm  
Obr. 33. Graffiti z amfor: ΕΛΕ-zkratka ΕΛΙΕΣ-olivy a ΓΛΥ-zkratka   
               ΓΛΥΚΟΣ-sladký. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-amphoras.htm  
Obr. 34. Bronzová kadidelnice a kříž. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-misc.htm  
Obr. 35. Šest z šestnácti nalezených zlatých mincí.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/YA7-misc.htm  
 

Bozburun 
Obr. 1. Plán nálezů (amfor)  a vraku.  
              Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-siteplan.htm  
Obr. 2. Místo nálezu vraku před začátkem exkavačních prací. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/bozburun.htm  
Obr. 3. První počítačový model naleziště (1995) ukazuje pozici   
             intaktních amfor. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-excavation.htm  
Obr. 4. Mapa pobřeží u Bozburunu.  
             Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Bozburun 
Obr. 5. Pohled svahem nahoru, ještě před exkavačními pracemi. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/bozburun.htm  
Obr. 6. Pohled na amfory zblízka, označeny byly in situ. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/bozburun.htm  
Obr. 7. Potápěč vyjímá amforu a ta bude vynesena na hladinu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/bozburun.htm  
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Obr. 8. Poslední řada amfor před vyjmutím, vlevo je vidět část              
             trupu.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/bozburun.htm  
Obr. 9. První zaznamenávání nálezů v daném čtverci. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 10. Odkrytý lodní trup. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-hull.htm  
Obr. 11. Odkrytá žebra lodi. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-hull.htm  
Obr. 12. Kotva typického kruciformního tvaru. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-misc.htm  
Obr. 13. Zkoumání části lodního trupu in situ. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-excavation.htm  
Obr. 14. Potápěči při zkoumání amfor.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-excavation.htm  
Obr. 15. Vyzvedávání amfor pomocí balónu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-excavation.htm  
Obr. 16. Tzv. telefonní budka, bezpečností zařízení, fungující na   
               principu vzduchového zvonu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-excavation.htm  
Obr. 17. Jedna z piriformních amfor, tzv. typ I, a její kresba.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 18. Amfora typu II a její kresba. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 19. Zátka v hrdle amfory. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 20. Ukázka borové zátky. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 21. Graffiti bylo na mnoha amforách, zde lze vidět písmena   
               AN. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 22. Jedna z amfor typu II obsahovala hrozny. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-amphoras.htm  
Obr. 23. Hrnce z lodní kuchyně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-misc.htm  
Obr. 24. Skleněná lahvička, pravděpodobně osobní vlastnictví   
               některého z pasažérů. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/BK-misc.htm  
 
Serce Limani 
Obr. 1. Zátoka Serce Limani.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
Obr. 2. Plán nálezů a zbytků trupu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-siteplan1.htm  
Obr. 3. Místo nálezu s instalovanou čtvercovou sítí. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
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Obr. 4. Plán nálezů zbytků trupu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-hullplan.htm  
Obr. 5. Lodní trup na dně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-hull.htm  
Obr. 6. Restaurovaný trup. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-hull.htm  
Obr. 7. Nákres lodního trupu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-hull.htm  
Obr. 8. Konzervovaný lodní trup je vystaven v muzeu v   
             Bodrumu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-hull.htm  
Obr. 9. Kresebná rekonstrukce lodního trupu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-hull.htm  
Obr. 10. Sgraffito Ware a Splash Ware islámské provenience. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-ceramics.htm  
Obr. 11. Sgraffito Ware vyrobené v Sýrii. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-ceramics.htm  
Obr. 12. Byzantský kuchyňský hrnec. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-ceramics.htm  
Obr. 13. Syrský kuchyňský hrnec. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-ceramics.htm  
Obr. 14. Amfora se špičatým dnem, jediný exemplář, který byl na   
               lodi nalezen. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-amphoras.htm  
Obr. 15. Malá kónická hnědá amfora. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-amphoras.htm  
Obr. 16. Různé keramické nádoby, které patřily k lodnímu   
               vybavení. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-ceramics.htm  
Obr. 17. Globulární amfory, které byly částí nákladu. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-amphoras.htm  
Obr. 18. Skleněné nádoby in situ na mořském dně. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-glass.htm  
Obr. 19. Byly nalezeny i celé skleněné nádoby. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
Obr. 20. Hlavní část lodního nákladu tvořily skleněné střepy.  
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/sl-glass.htm  
 
Obr. 21. Předměty osobní potřeby-nůžky a břitva. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
Obr. 22. Skleněná závaží, která se používala v Sýrii. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
Obr. 23. Zlatá filigránová náušnice. 
             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SerceLimani.htm  
Obr. 24. Ukázka zlatých mincí a ústřižků, které mohly sloužit jako   
               drobné. 
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             Zdroj: http://ina.tamu.edu/SL-coins.htm  
 
 
 
Camalti Burnu 
Obr. 1. Plán místa nálezu vraku s vyznačenou polohou keramiky   
             a kotev. 
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/maps/large/A2-2003.jpg  
Obr. 2. Amfory typu Günsenin IV, které byly nalezeny na vraku. 
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/2003_images/2003/04.jpg  
Obr. 3. Amfory Günsenin IV in situ. 
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/2003_images/2003/02.jpg  
Obr. 4. Plán nálezů amfor. 
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/maps/large/A1-2003.jpg   
Obr. 5. Amfora typu Günsenin III. 
            Zdroj: http://www.nautarch.org/images/tip3.jpg  
Obr. 6. Vynášení kotvy na hladinu pomocí balónu.  
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/2003_images/2003/01.jpg  
Obr. 7. Zbytky lodního trupu. 
            Zdroj: 
http://www.nautarch.org/images/2003_images/2003/08.jpg  
 
Pisa 
Obr. 1. Pevnost Sudak. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 2. Pohled z pevnosti směrem z zátoce Novy Svet, kde byl   
             nalezen vrak z Pisy. 
             Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 3. Záliv Novy Svet z ptačí perspektivy, vrak se nachází u   
             pobřeží přímo pod protější skálou. 
             Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 4. Fragmenty amfor, in situ. 
             Zdroj: foto Andrej Arsentijev, BSSRP 
Obr. 5. Malá amforka, zřejmě na kadidlo.  
             Zdroj: BSSRP 
Obr. 6. Günsenin IV, vpravo neobvyklá varianta s plochým dnem. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html  
Obr. 7. Günsenin III, vpravo s dipinti. 
             Zdroj:  
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 8. Amfora typ III. 
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             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 9. Amfora typ IV. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 10. Amfora typ V. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 11. Typ Novy Svet. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 12. Keramika se zelenou a hnědou glazurou. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 13. Typ zeuxippos. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 14. Keramika s ruletováním. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 15. Anatolská seldžucká keramika. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 16. Slip Painted Ware. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 17. Typ ryté keramiky: Plain Sgraffito Fine Ware. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 18. Typ ryté keramiky: Italian Fine Ware. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 19. Typ ryté keramiky: Coloured Sgraffito Ware. 
            Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
Obr. 20. Sferokonus. 
             Zdroj: 
http://www.archaeology.org/interactive/blacksea/artifacts.html 
 
 
4. KERAMIKA 
4.1 Glazovaná keramika 
Obr. 1.  
Bíle glazovaná keramika a kresby jejích tvarů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 2. Polychromní keramika a kresby jejích tvarů a motivů. 
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             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 3. Keramika se zelenou a hnědou malbou a kresby jejích  
             tvarů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 4. Jemně rytá keramika a kresby jejích tvarů a motivů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 5. Rytá keramika a kresby jejích tvarů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 6. Keramika Champlevé a kresby jejích tvarů a motivů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 7. Keramika Zeuxippos a kresby jejích tvarů. 
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 8. Vyškrábávaná keramika a kresby jejích tvarů.  
             Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                         Aegean, Bijleveld 2005. 
 
 
4.2 Hrubá keramika 
Obr. 1. Chersonésos, transportní amfora, 3./4. století. 
            Zdroj: 
http://nautarch.tamu.edu/projects/crimea/final.htm  
Obr. 2. Al Todor. 3./4. století. 
            Zdroj: 
http://nautarch.tamu.edu/projects/crimea/final.htm  
Obr. 3. Typ Bakirtzis I. Amfora z Chersonésu, 9. stol. Nákres   
             podle Jakobsona. 
            Zdroj: 
http://nautarch.tamu.edu/projects/crimea/final.htm  
            Nákres: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH.  
Obr. 4. Izmir (podle Günsenin) 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 5. Lemnos (podle Bakiritzise). 
            Zdroj: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH. 
Obr. 6. Kolek na uchu amfory. 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 7.  Izmir (podle Günsenin). 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 8. Konstantinopol (podle Bakirtzise). 
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            Zdroj: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH. 
Obr. 9. Sinopé? (podle Günsenin). 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 10. Antikythéra (podle Bakirtzise).  
            Zdroj: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH. 
Obr. 11. Sinopé (podle Günsenin). 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 12. Tekirdag (podle Günsenin). 
            Zdroj: Vroom, J., Byzantine to Modern Pottery in the   
                        Aegean, Bijleveld 2005. 
Obr. 13. Krym. 
            Zdroj: 
http://nautarch.tamu.edu/projects/crimea/final.htm 
Obr. 14. Mesembria (podle Bakirtzise). 
            Zdroj: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH. 
Obr. 15. Mystra (podle Bakirtzise). 
            Zdroj: Bakirtzis, Ch.: Byzantine Amphorae, in: BCH. 
 
 
5 PŘÍLOHA 
5.1 Zhodnocení účasti na projektu Black Sea Shipwreck   

Research Project 
Obr. 1. Brána pevnosti Sudak.  
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 2. Pohled z pevnosti k mysu Meganom. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 3. Příprava na ponor.  
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 4. Keramika pod hladinou. 
             Zdroj: tým BSSRP.  
Obr. 5 a 6. Práce pod hladinou a její výsledek. 
             Zdroj: tým BSSRP. 
Obr. 7. Lekce keramiky, dr. Sergej Zelenko, vedoucí výzkumu. 
             Zdroj: tým BSSRP. 
Obr. 8. Hrdlo a ucha amfory, viditelná je zátka. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 9. Horní část amfory. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 10. Fragment amfory s graffiti. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 11. Plain Sgraffito Ware. 
             Zdroj: vlastní foto.  
Obr. 12. Tým 1 BSSRP 2006. 
             Zdroj: tým BSSRP.  
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5. 2 Keramické fragmenty transportních amfor z raně  
           středověkého vraku ve sbírkách ÚKAR  
Obr. 1. Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 2. Zdroj:  J. Bouzek-F. Kordač, Examination of Amphora 
Fragments from an Early Medieval Shipwreck from the Black Sea, 
in: Listy filologické 86, 1963, str. 256-258. 
Obr. 3. Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 4. Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 5. Zdroj: vlastní foto. 
Obr. 6. Zdroj: vlastní foto. 
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