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Abstrakt 

Práce si klade za cíl pojednat o původu a významu bronzových mečů ze starší doby 

železné. Tyto artefakty jsou v Čechách spojovány výlučně s hroby. Na základě studia zahraniční 

literatury je předložen teoretický exkurz z hlediska klasifikace, geneze, nálezového kontextu a 

koncept přechodového horizontu Ha C1a. 

Následuje studie založená na aplikaci archeometrických metod na zapůjčeném souboru. 

Na základě výsledků radiografické, traseologické, metalografické a izotopové analýzy, včetně 

chemického složení lze definovat jejich strukturální kvalitu, původ materiálu a potencionální 

praktické využití. 

Výsledkem je pilotní studie o bronzových mečích Ha C, která – v ideálním případě – 

bude po analytické stránce rozšířena do kontextu střední Evropy, nejen v oblasti 

západohalštatského okruhu, ale také na území kultur lužických popelnicových polí. 
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Abstract 

The work aims to discuss the origin and significance of bronze swords from the Early 

Iron Age. In the Czech lands, these artifacts are associated exclusively with graves. Based on 

the study of foreign literature, a theoretical excursion is presented in terms of genesis, context 

and findings and concept of transition horizon Ha C1a. 

The following is a study based on the application of archaeometric methods on a 

borrowed file. Based on the results of radiographic, traceological, metallographic and isotope 

analysis, including chemical composition, it is possible to define practically their structural 

quality, potential use and origin of the material. 

The result is a pilot study of Ha C bronze swords, which – ideally – will be analytically 

extended to the context of Central Europe, not only in the West Hallstatt area, but also in the 

Lusatian urnfields. 
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1.   Úvod  

Bronzový meč byl symbolem prestiže, moci, společenského postavení a zároveň 

praktickou zbraní, kterou nemohl vlastnit každý. Tyto artefakty – tradičně kvalifikované jako 

„halštatské“ meče – představují dobré ukazatele relativní chronologie Ha C, fáze, která je 

datována mezi 800 až 650 př. n. l. 

V minulosti byly hroby s mečem spojovány se vznikem elit zahraničního (teorií invaze 

východních jezdců) nebo místního původu. Někteří je dokonce považovali za počátek 

probíhajícího socioekonomického procesu, který vyvrcholil pohřbíváním „knížecích vozů“ ve 

střední fázi starší doby halštatské. Vezmeme-li v úvahu evropská data nejen z počátku první 

doby železné, ale také z konce pozdní doby bronzové, je navržena velmi odlišná interpretace. 

Meče jako specializované zbraně pro boj zblízka – dostávající se do popředí 

badatelského zájmu na konci 70. let 20. století, lze považovat za elementární aspekt materiální 

kultury válčení. Bronzové meče Ha C jsou posledním předstupněm svých železných 

příbuzných, zásadně ovlivňují jejich vývoj a několik desetiletí koexistují vedle sebe. 

 

2.   Základní rámec práce 

2.1   Metodika a cíle práce 

Text práce je strukturován do dvou základních rovin: teoretické a praktické. První z nich 

pojednává o počátku doby železné, tj. přechodovém horizontu mezi pozdní dobou bronzovou a 

starší dobou halštatskou, genezi „halštatského meče“, typologii bronzových mečů, včetně 

jejich nákončí a kontextu hrobů s bronzovými meči v Čechách a na Moravě (v porovnání 

s hroby západohalštatského okruhu). Druhá část – aplikovaná na zapůjčených exemplářích, 

pocházejících z archeologických nálézů na území Čech, datovaných do starší doby železné a 

získaných různými způsoby v průběhu posledních cca 150 let – obsahuje základní zhodnocení 

na makroskopické úrovni, radiografickou analýzu, metodu optické mikroskopie, příkladovou 

metalografickou studii a geochemickou analýzu. Kombinací výše zmíněných archeometrickým 

metod byly získány informace o výrobě, struktuře, kvalitě, případném praktickém používání 

bronzových mečů a kontaktu mezi komunitami doby halštatské na malé i velké vzdálenosti.  

Hlavním cílem předloženého textu – případové studie – bylo vymezit a definovat 

bronzové meče starší doby halštatské jako rudiment doby bronzové, vyhodnotit jejich 

informační potenciál a připravit podmínky pro další studii. Práce obsahuje první analýzy 

bronzových mečů Ha C z Čech, ve většině případech i jejich první dokumentaci. Cenným 

přínosem jsou data geochemické analýzy, vůbec první v Evropě. Lze předpokládat postupně 

rozvíjející se zájem a nárust výsledků analýz s možností budoucí komparace dat. 
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2.2   Chronologické vymezení práce 

Práce se věnuje periodě označované jako starší doba železná, přesněji: starší fáze (Ha 

C1) a staršímu stupni střední fáze (Ha C2) na uzemí středních a severozápadních Čech – 

bylanská kultura (Koutecký 1968; 2001, 12–18); I. přechodné fázi kostelického rázu (Ha B2-

3/C1) a II. starší fázi (Ha C) na území západních (Šaldová 1968, 389) a – se shodným 

chronologickým rámcem – jižních Čech – halštatská mohylová kultura (Michálek 2003, 148–

155); III. stupeň fáze Ha C ve východních Čechách – platěnická kultura (cf. Vokolek 1999); 

starší fázi (Ha C1) – horákovská kultura (Říhovský 1960; Podborský 1990). 

Ch. Pare (1991; 1999) komparoval a sjednotil chronologické stupně halštatské 

mohylové kultury v západních Čechách a bylanské kultury s středoevropskými periodizačními 

systémy (Pare 1999, 199–204). Paralelizoval starší fázi bylanské kultury s přechodnou fází 

kostelického rázu – počátek fáze cca 800 př. n. l. Přelom starší fáze a staršího stupně střední 

fáze bylanské kultury datoval cca 730/720 př. n. l. a zlom staršího stupně střední fáze a mladšího 

stupně střední fáze cca 660/650 př. n. l. Zároveň klade starší fázi bylanské kultury do stupně 

Ha C1a a starší stupeň střední fázi do Ha C1b (Pare 1999, 199–204, Tab. 8). 

Aplikovaná typologie mečů, nákončí a chronologie hrobových kontextů se opírá o 

tradiční práci P. Reinecka (1902; 1924) s implikací přechodového horizontu Ha B2-3/C1 dle 

Chr. Pare (1996; 1998; 1999) tj. Ha C1a, včetně typologicko-chronologických termínů „časný“ 

a „pozdní“ Ha C dle P. Milcent (2004; 2009; 2017), popsaných v kapitole 2.1. 

 

2.3   Geografické vymezení práce 

Halštatská kultura byla rozšířena v oblasti severně, západně a jihovýchodně od Alp. Ve 

stupni Ha C lze rozlišit dva základní okruhy: západohalštatský a východohalštatský. 

Západohalštatský okruh pokrývá území od Francie, přes Švýcarsko, jižní a střední část 

Německa, Horní Rakousko až po střední, severozápadní a západní Čechy. Východohalštatský 

okruh zahrnuje Dolní Rakousko, jižní a střední Moravu, západní Maďarsko, jihozápadní 

Slovensko a v Podunají severní část Balkánského poloostrova. Neostrá a oboustraně prostupná 

hranice mezi těmito dvěma okruhy prochází v linii vedoucí od eponymní nekropole v Hallstattu 

na sever skrze Čechy (Venclová 2008, 11). 

Prostor středních a severozápadních Čech osídlených bylanskou kulturou – tvořící 

severovýchodní hranici, včetně západních a jižních Čech osídlených halštatskou mohylovou 

kulturou je součástí západohalštatského okruhu. Prostor jižní Moravy osídlen horákovskou 

kulturou je součástí východohalštatského okruhu. Vedle halštatského okruhu do Čech zasahuje 
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i okruh popelnicových polí – kultura platěnická a kultura billendorfská (Podborský 1990, 338; 

Venclová 2008, 11). 

 

2.4   Význam bronzu v Ha C 

Na otázky provenience bronzů z doby halštatské je velmi obtížné odpovědět, protože 

velké těžební oblasti doby bronzové v Evropě již dosloužily a byly nahrazeny četnými menšími 

oblastmi, jejichž význam pro dobu železnou teprve musí být adekvátně posouzen. 

Hutnictví mědi ve starší době železné technologicky vychází z tradic pozdní doby 

bronzové – bez zásadních změn ve složení slitin (Pernicka et al. 2016, 19). V Ha B2-3 lze 

sledovat dva významné trendy v produkci mědi: za prvé, vznik mnoha malých a geograficky 

rozptýlených výrobců mědi v Alpách; za druhé, evropský trend směrem k využívání 

tetraedritických rud a výrobě vysoce nečisté mědi (tj. obsahující řadu stopových prvků). 

Navzdory nižšímu čistému výnosu mědi, množství menších povrchových dolů na tetraedriové 

rudy (údolí Dolního Innu, Rax, Hohe Wand, Kőszeg-Güns apod.) nahradilo větší podzemní 

chalkopyritové doly (Mödlinger – Trebsche 2020, 13; Mödlinger et al. 2021, 2). Přímý doklad 

tohoto trendu lze sledovat v rámci námi analyzovaných dat z Čech v komparaci s evropskými 

daty (Fig. 21). 

T. Stöllner (2015, 104) označil toto období geografické expanze a rozptylu za „druhý 

zenit“, po kterém následoval úpadek alpské produkce mědi na počátku starší doby železné, kdy 

těžba do jisté míry pokračovala, avšak docházelo k mísení chalkopyritové a tetraedrické mědi, 

zejména z údolí řeky Inn (Höppner et al. 2005).  

Pro míchání různých rud existují tři možná vysvětlení. Jedna z interpretací je, že kovy 

různého složení byly smíchány intencionálně za účelem snížení vysokého obsahu arsenu a 

antimonu na únosnou úroveň z důvodu zlepšení kovatelnosti (Pernicka 1999, 164–165). 

Druhou, pravděpodobnější možností je existence různých výrobně komerčních praktik. V 

pozdní době bronzové se ve střední Evropě objevuje množství zlomkových depotů, často 

obsahujících rozbité ingoty, které mají být později znovu použity. V tomto případě je mísení 

různých materiálů nevyhnutelné, protože v oběhu byly stále dva hlavní typy mědi 

(chalkopyritové a tetraedrické). Výsledkem je slitina se složením někde mezi dvěma výše 

zmíněnými typy (Pernicka et al. 2016, 33–34). Třetí alternativou je záměrné přidání 

tetraedritové mědi slitiny s nízkým obsahem nečistot jako náhrady za cín, jak naznačují inverzní 

trendy koncentrací cínu ve srovnání s koncentracemi antimonu a stříbra, zejména v pozdějších 

fázích pozdní doby bronzové. Důvodem může být nedostatek cínu vlivem zvýšené poptávky 

po kovu (Stöllner et al. 2016, 87), nebo narušení tradičních obchodních tras z ložisek cínu 
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v Krušných Horách (z nejrůznějších důvodů). Kontinuální a opakované míchání slitin ve 

velkém měřítku způsobuje homogenizaci kovu, která neumožňuje sledovat kompoziční i 

izotopické rozdíly pravěkých bronzových předmětů (Radivojević et al. 2019, 156).  

Se smíšenou kompozicí úzce souvisí recyklace, tedy cyklické uvedení materiálu zpět do 

výrobního procesu. Existují dva konkurenční názory na recyklaci. První perspektiva chápe 

recyklaci jako standardní jev (Bray – Pollard 2012, 854–855). Druhý pohled považuje recyklaci 

za méně zastoupenou (Jung – Mehofer 2013, 183–184; Melheim et al. 2018, 102–103; 

Radivojević et al. 2019, 166). V tomto kontextu jsou meče obecně považovány za předměty, 

které podléhají minimální recyklaci nejen z důvodu potřeby technologické kontroly procesu a 

kontroly slitiny, ale možná také vlivem samotné významu a historie předmětu, vzpomínkami, 

ideologií a celkovým osobním vztahem nositele. Z tohoto důvodu nelze na jejich výrobu a 

recyklaci pohlížet z hlediska běžné praxe, avšak vlivem výskytu pravidelného poškození by 

recyklace neměla být zcela vyloučena. Podrobnosti o tom, jak, kdy, jakou rychlostí a do jaké 

míry k recyklaci docházelo, jsou však stále nejasné. 

 

3.   Koncept bronzových mečů Ha C 

3.1   Chronologicko-typologická analýza přechodového horizontu Ha B2-3/ C1 

Začátek doby železné, přísně z technického a strukturálního hlediska kolem roku 800 

př. n. l. je diskutabilní: hroby pod mohylami se znovu objevují v Ha B2-3, tvar halštatského 

meče je výsledkem dlouhého procesu a nálezy keramiky – i přes jasnou typologii, vývoj forem 

a výzdoby – nám neumožňují vnímat zlom mezi Ha B2-3 a Ha C. Depoty se také postupně 

stávají vzácnými – změna od deponování zbraní do vody k jejich ukládání do hrobů je vývoj, 

který se odehrává v průběhu přechodového horizontu (Roymans 1991, Tab. 3). Hlavní sídla, 

zdá se, byla v 9 stol. př. n. l. opuštěna – pouze obsazení prostoru se nepopiratelně mění, ale v 

tempu, které je opět velmi nepřesné (Brun et al. 2009, 484). Železo se neobjevuje pravidelně a 

až do poslední třetiny 8. stol. př. n. l. téměř výhradně ve formě meče, tj. položka vyhrazená pro 

mužské elity. V důsledku toho mohla mít tato nová technika pouze omezené důsledky pro 

ekonomiku a společnost (Brun et al.  2009, 477–478). V „časném Ha C“ je nejvíce nástrojů a 

zbraní vyrobeno z bronzu – v cirkulaci bronzu lze pozorovat středoevropské vlivy, avšak i 

silnou atlantická složku (Roymans 1991, Tab. 5). Celkově se tato fáze jeví spíše jako stádium 

přechodu k novému systému (Brun et al. 2009, 484). V 7. století je posun prakticky dokončen. 

Bronz, jako kov pro výrobu zbraní, je téměř úplně vytlačen železem. Dále lze pozorovat prudký 

pokles atlantické složky v oběhu prestižního zboží – nyní zcela dominují výrobky 
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středoevropského původu. Důsledkem těchto událostí je postupná transformace sociálního 

systému (Roymans 1991, 37–43).  

Od práce O. Tischlera (1881) je zvykem uvažovat, že halštatské meče se objevují s 

nástupem doby železné a definují první etapu tohoto období – dnes Ha C. Z nálezů na 

bavorských nekropolích Mindelheim a Großeibstadt se G. Kossack (1959, 13–15) pokusil 

izolovat dvě fáze – Ha C1 tzv. Mindelheim fázi a Ha C2 tzv. Bubesheim fázi. Chronologická 

povaha těchto dvou fází je sporná (Torbrügge 1979, 191–214; Hoppe 1986, 86–88). Chr. Pare 

(1991; 1996; 1998) navrhl zásadní revizi chronologie nástupu doby železné. Na základě studie 

hrobu s čtyřkolovým vozem z Wehringen dokázal, že malá část hrobů doprovázených 

bronzovými meči skupiny Gündlingen (Chr. Pare je podrobněji nerozlišuje a uvádí pouze typ, 

nikoliv skupinu) zahrnovala předměty tradice pozdní doby bronzové (Pare 1991, 18–20). 

Pohřební inventář se z větší části odlišuje od typických sestav Ha C1, zejména od těch z hrobů 

s vozy, které měly podle G. Kossack (1959) představovat začátek první doby železné. Chr. Pare 

(1991, Fig. 7) na základě asociační tabulky nákončí a mečů, ukazuje, že skupina Gündlingen 

(nákončí naviformní a typy A1, A2 a A4) do značné míry předchází typ Mindelheim (nákončí 

typ B). Chronologickou orientaci potvrzuje kombinace naviformních typů, které pocházejí z 

atlantické produkce pozdní doby bronzové. Chr. Pare (1991) zároveň přezkoumal doprovodný 

inventář – udidla, faléry, břitvy, sekery, hroty kopí a keramiku – hrobů s meči a identifikoval 

mezi těmito dvěma obdobími, tzn. mezi koncem doby bronzové a dobou výskytu 

Mindelheimských mečů, novou fázi, jejichž hlavními prvky byly bronzové a vzácně železné 

meče, typy připisované skupině Gündlingen. Na tuto fázi by navazovaly facie počátku klasické 

Ha C, jak je definoval G. Kossack (1959) – dominance železné výzbroje a produkce typu 

Mindelheim. Chr. Pare (1991, 20) kvalifikuje novou fázi nástupu doby železné jako 

„gündlingenský horizont“ a poté jako „rané Ha C“ (Pare 1996, 103). Později navrhl uspořádat 

německou chronologii s tripartitním rozdělením Ha C. Gündlingenský horizont je 

kvalifikovaný jako Ha C1a – „Frühe Hallstattzeit“, Kossackovo klasické Ha C1 se stává Ha 

C1b – „Ältere Hallstattzeit“. Definice a chronologické postavení Ha C2 se nemění (1998, 299; 

1999, 186, Fig. 8) 

Výše uvedené předpoklady vycházejí z mečů, jejichž typologie však není podrobná, ani 

explicitní. Typ Gündlingen – dle Chr. Pare (1991) – ve skutečnosti sdružuje všechny halštatské 

bronzové a železné meče, které nepatří do Mindelheimské skupiny – zahrnuje tři hlavní typy 

mečů (Holme-Pierrepoint, Villement, Wehringen) a typ přechodu (Weichering). Volba 

samotného jména Gündlingen také není ideální, protože meč ze eponymní lokality patří k typu 

Miers, který spadá do Ha C1b. Typologie železných mečů také představuje potíže. Stejně jako 
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existuje několik typů halštatských bronzových mečů, je jisté, že železné exempláře se 

neomezují pouze na typ Mindelheim. Existence železných verzí typu Miers je doložena 

pohřbem Schirndorf T.200 v Bavorsku (Hugues 1994, 146), zároveň existují také železné 

varianty podobné typům Villement a Wehringen (Milcent 2004, 97).  

 

 

  Fig. 1: Tabulka asociace halštatských mečů a nákončí Chr. Pare (1991). 

 

Z pohledu P-Y. Milcent (2004, 95–107) termín Gündlingen neoznačuje typ meče, ale 

skupinu – „family“ – zbraní charakteristických pro Ha C v mírném podnebném evropském 

pásmu, která zahrnuje všechny typy mečů z Ha C, včetně typu Mindelheim. Na základě 

kombinací skupin různých typů mečů a nákončí identifikoval dvě hlavní etapy: časný Ha C 

(„early“) a pozdní Ha C („late“), s krátkým přechodovým horizontem mezi těmito dvěma 

etapami (Milcent 2017, 89–90, Fig. 3). Časný Ha C – ekvivalent k Ha C1a dle Chr. Pare (1999) 

– je reprezentován postupnými typy mečů Holme Pierrepoint, Villement a Wehringen, jejich 

železnými ekvivalenty a nákončí typu B a C z 8. stol. př. n. l. – 800 až 725 př. n. l. Z hlediska 

evoluce typy Holme Pierrepoint a Villement tvoří mezičlánek mezi posledními atlantickými 

meči typu Thames a meči Ha C – zdokumentované nálezové okolnosti lze přičíst přechodu mezi 

Ha B2-3 a Ha C1: naviformní nákončí varianty A2 pocházejí ze sídliště Grésine v Brison-Saint-

Innocent na Lac du Bourget – Ha B2-3 (Hein 1989, Fig. 2: 4). Keramika v hrobě T. IV. z 

Chavéria s mečem typu Holme Pierrepoint je blízce analogická k hrobu IX. datovanému, dle 

bronzového inventáře, do Ha B2-3 (Vuaillat 1977, Fig. 18, 34). Meč z depotu v Långsjön je 

severskou kopii typu Holme Pierrepoint objevenou společně se dvěma meči, z nichž jeden má 

anténovitou rukojeť a hrotem kopí charakteristickým pro periodu Montelius V. (Sprockhoff 
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1931, 110, Fig. 22: 9). Kopie bronzového meče typu Villement z Våg nese vroubkovanou 

výzdobu vlnovek charakteristickou, též pro období severského bronzu V. (Cowen 1967, Plate. 

LXV: I; Fig. 45: 10). Následující „subfáze“ časného Ha C, charakterizovaná výskytem nákončí 

ve tvaru V a meči typu Wehringen, je lépe dokumentovaná než předchozí. Hrobka XVI. z 

Chavéria obsahuje, kromě meče typu Wehringen, faléry a několik bronzových udidel blízkých 

produkcím z pozdní doby bronzové a také dvě keramické teriny s geometrickou výzdobou, 

charakteristickou pro Ha C1a (Pare 1991, 6–9; Milcent 2004, Fig. 10: 3, 4). Meč typu 

Wehringen z lokality Smiss na ostrově Gotland je spojen s nálezy, které náleží do období 

Montelius V. – litá spona s dvojitým žebrovaným plátem se stočenými konci (Nylén 1981, Fig. 

3). Typ Weichering je na přechodu mezi časným a pozdním Ha C (dle Milcent) – má specifické 

vlastnosti jak pro typ Wehringen, tak pro typ Miers. Pozdní Ha C – ekvivalent Ha C1b-2 – je 

snadněji charakterizovatelný, protože hroby jsou obecně lépe vybavené mobiliářem, a 

především jsou mnohem početnější. Výzbroj představují meče typu Miers (Milcent 2017, Fig. 

3). Jejich nákončí mají zakřivená křídla (varianta E3 a typ F) a – ty nejnovější – sub-

obdélníkový tvar. Tyto typy a varianty pocházejí z konce 8. století nebo z prvních dvou třetin 

7. stol. př. n. l. –725 až 630 př. n. l. Začátek pozdní Ha C odpovídá zevšedněním těchto mečů a 

opuštění stylů zděděných z tradice středoevropské pozdní doby bronzové. Na konci pozdního 

Ha C se objevují velmi dlouhé meče z bronzu nebo železa – typ Mindelheim (Milcent 2017, 

91–92). 

Ačkoliv je do definování tohoto raného horizontu doby halštatské investováno mnoho 

výzkumu (cf. Kossack 1959; Cowen 1967; Parre 1991; 1996; 1998; Milcent 2004; 2017; Brun 

et al. 2009), počet typických nálezů osídlení, hrobů a typů artefaktů zůstane ve srovnání s 

fázemi, které předcházejí a následují malý. Pozdní fáze kultury popelnicových polí a starší doby 

železné jsou již dobře známé: Ha B3, Ha C1-3 a Ha D1, jakožto intervenující fáze nebo 

horizonty často mají pouze lokální význam. Pro hlubší pochopení kulturních a technologických 

změn archeologicky vyjádřených přechodem z jedné hlavní fáze do druhé – zde Ha B2-3/C1 – 

je bezpochyby důležitá podrobná studie těchto zasahujících horizontů (Pare 1991, 19).  

 

3.2   Geneze halštatského meče 

Chronologicko-typologické analýzy o halštatských bronzových mečích vedly k různým 

interpretacím jeho geneze. P. Reinecke (1906), poté J. Déchelette (1913) hledali centrum vzniku 

a výroby těchto zbraní ve střední Evropě, odtud jejich označení „halštatský“. V jejich pracích 

se odráží důležitost bronzových mečů v genezi železných zbraní. G. Cordier, J. P. Millotte a R. 

Riquet (1959, 76–77) viděli ve fragmentu meče typu Ewart-Park z pozdně bronzového naleziště 



15 
 

v Azay-le-Rideau „prototyp velkého bronzového meč“ periody Hallstatt I., jehož původ 

považovali za britský. O několik let později J. Briard (1965, 205–208) definoval relativně 

složitý komplex, kde byli severo-alpští řemeslníci ovlivněni atlantskými modely ve vývoji 

halštatského meče. Tento vliv nakonec vedl k vývozu severo-alpských zbraní na Britské 

ostrovy. J. Briard zároveň označil meče typu Ewart-Park – na základě kvalifikace úlomků v 

depotech z Kerlouan, St.-Père-en-Retz a Prairie deMauves – a typu Thames jako „proto-

halštatské meče“ (Briard 1965, Fig. 71: 3–8) – později též učinil P. Schauer (1972, 270). Původ 

typu Gündlingen byl již předmětem podrobného studia, přičemž uznání takzvaného „proto-

halštatského“ meče, častého především v západní Evropě, představovalo důležitý pokrok v 

diskusi.  

J. D. Cowen (1967, 401–409), mj. na základě prací S. Gallus a T. Horváth (1939), F. 

Holste (1940, 7) a G. Kossack (1954, 22), navrhl novou teorii o původu halštatských mečů, 

kterou dává do úzké souvislosti s importovanými „thráko-kimmerskými“ bronzy. Podle jeho 

názoru „thráko-kimmerijský“, „kimmerijský“ nebo „proto-skytský“ – přičemž tato tři termíny 

označují stejnou předpokládanou etnickou skupinu – vlastnili určité bronzové součásti koňské 

výstroje – především udidla, která jim poskytovala výhodu jízdních manévrů v ozbrojeném 

konfliktu před nepřítelem. Tito východní jezdečtí válečníci se v pozdních fázích popelnicových 

polí a rané doby železné ocitli v ozbrojených konfliktech s obyvateli Čech a jižního Německa. 

Výsledkem jejich náporu proti této oblasti byl vznik dvou sérií účinných sečných zbraní, meče 

typu Gündlingen a Mindelheim, které používaly domácí jízdní oddíly proti východním jezdcům 

(Cowen 1967, 412). 

Dle P. Schauer (1972, 261–262) v oblasti thráko-kymerijských bronzových nálezů, ani 

v jižním Německu či Čechách nejsou přímí předchůdci mečů řady Gündlingen a Mindelheim, 

kteří by mohli poskytnout pro vývoj vhodné výchozí formy – L. Dhennequin je částečně 

spatřuje v bronzových mečích severo-alpského komplexu Ha B2-3 tj. typ Locras, Forel, 

Otterstadt a Mainz (Brun et al. 2009, 479–480, Fig. 2). Navíc lze předpokládat, že vývoj a 

výroba nových zbraní i pod hrozbou války vyžaduje určitou dobu, zejména bez vhodných 

předchůdců. Typologické preformy P. Schauer (1972, 261–262) vidí v západní, příležitostně 

severní Evropě – náleží mezi ně meče typu Ewart-Park, které jsou o něco starší a současné s 

západoevropskými meči s rukojetí ve tvaru kapřího kazyka “Karpfenzungen-Schwertern” 

(Savory 1948, 155) pozdní doby bronzové. V údolí Temže byly dlouho nacházeny meče 

odvozené z typu Ewart-Park a jejich bretaňských příbuzných. Meče typu Thames mají krátké a 

široké čepele ve tvaru vrbového listu s čočkovitým průřezem. Krátké, silné ricasso, odsazené 

ostří, často zdůrazněné naznačeným hřebenem čepele, dvou – až čtyř-nýtovou rukojeť, dvou – 
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až šesti-nýtovou záštitu a ve tvaru T tvarovanou hlavici, často perforovanou (Schauer 1972, 

261–262) – typ Thames z Britských ostrovů i z kontinentální západní Evropy je datován do Ha 

B3 (Schauer 1972, 269–270; Brun et al. 2009, Fig. 2). Z oblasti severně od Alp jsou známy z 

Dolního a Středního Porýní, z Neckaru, Mohanského ústí a ze Středních Frank (Schauer 1972, 

262, 268). Bez bližších nálezových okolností je exemplář ze Švýcarska (Schauer 1971, 216, 

Taf. 109: 669). P. Schauer (1972, 268–280) se domníval, že první meče skupiny Gündlingen – 

ovlivněné západními zbraněmi a vyrobeny ve střední Evropě – byly vyvezeny na Britské 

ostrovy a lokálně napodobeny. 

Dle P. Schauer (1972, 269–270) si lze výrobu jihoněmeckých halštatských mečů 

představit takto: západoevropské „proto-halštatské meče“ – typ Thames, které se dostaly v Ha 

B2-3 až do jižního Německa, ovlivnily zdejší dílny. Z této kombinace zahraničních podnětů a 

místních dílenských tradic vzešel specifický tvar halštatského meče – už v Ha C1. Meče 

skupiny Gündlingen byly poté importovány do západní Evropy a podnítily místní výrobu 

západoevropských mečů skupiny Gündlingen. Jiná je situace u simultánních mečů typu 

Mindelheim, jejich vznik je ovlivněn i západoevropským „proto-halštatským mečem“, avšak 

bez dokladu o dokonalých preformách ze západní Evropy. Čepele Mindelheimských mečů 

pocházejí z dílen, které v posledním stupni pozdní doby bronzové vyráběly dlouhé meče s 

rukojetí typu Großauheim (Schauer 1972, 269–270). P. Schauer (1971, 197) byl přesvědčen, že 

typ Mindelheim jsou speciální zbraně, které preferovalo – vzhledem k jejich konstrukci – jen 

úzká skupina jezdců nebo vozatajů, zatímco většina válečníků nosila lehčí a ovladatelnější meč 

skupiny Gündlingen. J. D. Cowen (1967, 409) typ Mindelheim interpretoval jako majetek 

„kmenových knížat“, zatímco ostatní nosili meče skupiny Gündlingen.  

Fenoménu geneze halštatského meče se věnovali také B. O'Connor (1980, 243) a E. 

Warmenbol (1988, 244–246). Oba upřednostňovali Schauerovy návrhy – jak uvedl B. 

O'Connor: „Neexistuje žádný zřejmý přímý původ mečů Gündlingen ve střední Evropě“ (O' 

Connor 1980, 246). Teorie P. Schauera byly silně oponovány C. B. Burgessem (1979, 277), 

který poukázal na to, že mnoho Schauerových kontinentálních mečů typu Thames byly ve 

skutečnosti obyčejné meče typu Ewart-Park. 

Distribuční mapy halštatských bronzových (Kimmig 1975, 391, Fig. 83; Pare 1991, Fig. 

5) a železných mečů (Kimmig 1975, 392, Fig. 84; Pare 1991, Fig. 6) naznačují dva zcela odlišné 

jevy. Atlantský kulturní komplex na jedné straně vygeneroval značnou část bronzových mečů 

– především skupiny Gündlingen, bronzových Mindelheim je zde málo, na druhou stranu přijetí 

železných modelů proběhlo téměř výhradně v Severo-alpském komplexu – střední Evropa, 

Německo a Alpská oblast. Avšak výlučné dělení na dva výrobní okruhy by byla chyba. Podobně 
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jako východní varianta typu Wehringen, byly i v jižním Německu vyráběny specifické, i když 

morfologicky příbuzné typy. Na tento jev již upozornil P. Schauer (1971, 213–215). Můžeme 

jít trochu dále. Typ Weichering – dle P. Schauer (1971, 211–212) se jedná o variantu jeho typu 

Muschenheim – je obzvláště zajímavý, protože je typologicky spřízněn s východní variantou 

typu Wehringen, která byla vyráběna v jižním Německu a v omezené míře distribuována od 

východu na západ (Brun et al.  2009, 481). 

Hypotézu, že halštatské meče byly původně spolu inspirovány Atlantickým 

komplexem, britští archeologové paradoxně nesdílejí (Burgess 1979, 276–277; Hawkes 1983, 

29–32). C. Burgess a I. Colquhoun (1988, 74) inventarizovali bronzové meče z Velké Británie 

a zároveň obhajovali klasifikaci a interpretaci J. D. Cowen. Předmětem hlavního zájmu o tuto 

práci je identifikace typu Holme Pierrepoint, který dle autorů vychází z domácích typů Ewart-

Park 3,4 a z importovaných mečů skupiny Gündlingen. C. Burgess a I. Colquhoun proto 

připisují tento model horizontu po objevení halštatských bronzových mečů, tedy již pokročilé 

fázi Ha C (Burgess – Colquhoun 1988, 115). Tato datace však není podpořena přítomností mečů 

v datovatelných uzavřených kontextech. Ve skutečnosti jsou meče Ewart-Park datovány do 

pozdních popelnicových polí, celá série včetně nejrozvinutějších typů 1 až 4 – poslední 

představuje typ Thames (Brun et al. 2009, 480). 

G. Gerloff (2004, 144) je názoru, že k transformaci z Ewart-Park přes Thames až k 

Gündlingenu došlo v samotné Británii, v oblasti Temže v jihovýchodní Anglii během fáze 

Ewart-Park v pozdním 9 stol. př. n. l. To by vysvětlovalo občasné asociace mečů Gündlingen s 

materiálem „Carp’s Tongue“. Dále je přesvědčen, že v Británii byly vyráběny pouze typy mečů 

skupiny Gündlingen, které nebyly na kontinentu zkopírovány v železné podobě – typy 

Steinkirchen a Weichering, což naznačuje, že tyto typy se v Británii a na kontinentu objevily 

dříve než kontinentální typy známé také v železe – Lengenfeld a Muschenheim. 
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Fig. 2: Geneze halštatských mečů podle J.-D. Cowen (1967) (z Milcent 2004). 

 

 

Fig. 3: Geneze halštatských mečů podle P. Schauer (1972) (z Milcent 2004). 

 

 

Fig. 4: Geneze halštatských mečů podle C. Burgess a I. Colquhoun (1988) (z Milcent 2004). 
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P-Y. Milcent je přesvědčen, že meče skupiny Gündlingen jsou součástí tradice zbraní z 

Atlantické pozdní doby bronzové, vyvinuté nejprve na Britských ostrovech a v severní Galii. 

Geografická distribuce nákončí nejstarších mečů Gündlingen (Milcent 2017, Fig. 4) a 

spřízněnost s dřívějšími atlantickými modely typu Ewart-Park z atlantické mladší doby 

bronzové poukazuje na severozápadní původ. Nejde pouze o nákončí, množství halštatských 

předmětů má v sobě atlantické prototypy (Milcent 2009, 246; Fig. 14). Na východ od Rýna jsou 

meče skupiny Gündlingen z raného Ha C vzácné a odpovídají importům nebo imitacím ze 

západu. Až na tyto výjimky, současné meče raného Ha C ve střední Evropě pokračují v 

kontinentální tradici mečů z konce doby bronzové – typy Auvernier, Mörigen, Weltenburg a 

Tachlovice (Milcent 2009, 1–9, Fig. 7). Typy Mindelheim jsou pozdními modely dovezenými 

ze střední Evropy, vykazující orientální technické vlastnosti. Nejnovější meče Ha C jsou také 

nejdelší. P-Y. Milcent je na základě sledování koexistence železných a pozdních bronzových 

mečů přesvědčen, že neexistuje následnictví, ale spíše soužití dvou velmi odlišných 

technických tradic – atlantické a kontinentální – po téměř dvě století (Milcent 2017, 92). 

Mindelheimský model, ať už v bronzu nebo v železe zůstává ve Francii a na Britských 

ostrovech téměř neznámý. Několik málo exemplářů – Saint-Georges „Mons“, Marainville-sur-

Madon „Sous le Chemin de Naviot“, Chaffois „La Censure“ (Olivier 1988, Fig. 3; Bichet – 

Millotte, 1992, Fig. 59: 2) a Llyn-Fawr ve Walesu (Fox – Hyde 1939), musí být dovezeny ze 

střední Evropy (Milcent 2004, 97–99). 

V rámci typologického vývoje od typu Ewart-Park k mečům skupiny Gündlingen je 

přechod z doby popelnicových polí do doby halštatské nejlépe charakterizován meči smíšeného 

charakteru – typ Holme Pierrepoint. Mezi příklady z kontinentu patří: Bad Friedrichshall-

Kochendorf v Poryní, Chavéria tumulus 4 ve Velden/ Viehhofen, Harchies a Langsjön (Schauer 

1971, Taf. 108: 666, 109: 668, 671; Vuaillat 1977, Fig. 16; Hoppe 1986, Pl. 95, 12; Mariën 

1975, 20, Fig. 3). Kontext mečů zahrnuje depozici řeky, rašeliniště a tři hroby. Nákončí z 

Veldenu a Chavérie se zdají být příbuzné typu A1 (dle Milcent 2004) z doby popelnicových 

polí a keramika spojená s mečem ze Chavéria má blízké paralely ve švýcarském pozdním 

období popelnicových polí z pohřebiště v Le Boiron, Canton Vaud (Vuaillat 1977, Fig. 18; 

Beeching 1977, 42, 48, 113–116, Fig. B104, B113, B120, Fig. 19–22). Meč z Långsjön je 

definován jako severská varianta typu Holme Pierrepoint (Pare 1991, 6). 

O vlivu meče typu Ewart-Park (Cowen 1967; Schauer 1971; Burgess – Colquhoun 

1988) na vznik halštatského meče dnes není pochyb. Je však na místě přijmout méně 

jednostrannou genezi. Různé typy severo-alpských tripartitních jazykovitých mečů svým 

způsobem nesou trn v proximální části rukojeti, určený k zajištění hlavice – jako v případě typu 
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Mindelheim. Klasifikace P. Schauer (1971) to jasně ukazuje a umožňuje tedy zvážit difuze, 

které nejsou jednostranné, ale bilaterální mezi severo-alpským komplexem a Atlantickým 

komplexem (Brun et al. 2009, 480, Fig. 2). Distribuční mapy mečů v období Ha A2-B1 pro 

oblast Porýní, Švýcarsko a Východní Francie – typy Hemigkofen, Erbenheim a Letten (Brun 

1988, Fig. 3, 4, 15, 16), odpovídají teorii, publikované N. Roymans (1991, 20–26), o klíčové 

roli zóny dolního Rýna při exportu těchto mečů směrem k Atlantickému komplexu až do 

Londýnské pánve a ovlivnění místní výroby Ha A2-B1 (Brun et al. 2009, Fig. 3). L. Dhennequin 

(Brun et al.  2009, 479–480, Fig. 2) na základě, zejména technických aspektů, došel k závěru, 

že halštatský meč  nevznikl z jednostranné geneze Severo-alpského ani Atlantického komplexu, 

ale v sérii bilaterálních, dokonce multilaterálních transferů, které začaly na počátku mladší doby 

bronzové.  

 

 

Fig. 5: Geneze halštatských mečů podle L. Dhennequin (z Brun et al. 2009). 
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3.3   Typologie 

3.3.1   Počátky klasifikace 

V Ha C se vyskytují meče bronzové, železné a bimetalické. Jejich typologická 

klasifikace se stala základním pramenem poznání chronologického vývoje starší doby 

halštatské. V příslušné literatuře je představeno několik typologií, které hodnotí bronzové a 

železné meče v evropském prostoru (cf. Cowen 1967; Schauer 1971; 1972; Kemenczei 1991; 

Pare 1991; Milcent 2004; 2007; 2017; Trachsel 2004; Dhennequin 2005). Jednotlivé práce jsou 

mnohdy regionálně odlišné tzn. vypracované na základě geograficky odlišného materiálu. 

Primárním rozdílem jsou však aplikovaná kritéria klasifikace zbraní.  

Halštatské meče byly zpočátku považovány za zbraně z galských válek, posléze za 

jejich předchůdce, zbraně z prvních keltských nájezdů v Itálii. Vlivem nálezů z Bibracte a 

nekropole v Hallstatt byly od sebe laténské a halštatské meče separovány (Cowen 1967, 379; 

Gerdsen 1989, 2). Bronzové exempláře od počátku budily větší zájem, protože železné 

exempláře denaturované oxidací nevyhovovaly relevantním typologickým úvahám.  

P. Reinecke byl první, kdo rozlišil dva typy bronzových mečů na základě jejich délky a 

asociace s nákončí. První, krátký typ – charakterizován na základě nálezu z Gündlingen v 

Bádensko-Württembersku, je spojen s nákončí ve tvaru půlměsíce (typ B) nebo tvaru V (typ C) 

(Reinecke 1900, 48). Druhý – dlouhý model, se kromě rozměrů vyznačuje spojením s ostatními 

typy nákončí – především typ E a F.  P. Reinecke začleňuje krátké typy do fáze B, kde bronzové 

meče dominují nad železnými, zatímco dlouhé modely jsou považovány za vůdčí typy stupně 

C, stejně jako velké železné meče (Reinecke 1900, 50).  

J. Déchelette začleňuje do své fáze Hallstatt I. všechny halštatské meče, železné i 

bronzové. Dodržuje však Reineckeho typologii tím, že z krátkého bronzového modelu udělal 

výchozí typ – zmiňuje meč Villement ze Saint-Aoustrille v Indre (Déchelette 1927, 211, 213, 

Fig. 69: 3). Železné meče byly „jen zvětšenou kopií předchozího bronzového meče“ (Déchelette 

1927, 213). Kromě toho se J. Déchelette zabýval vývojem nákončí: po naviformních (typ A2) 

by následovaly nákončí s křídly (typ E a F) nejprve zvednutými, pak ohnutými (Déchelette 

1927, 110, 211, Fig. VI: 2, 6). Zároveň pozoroval nepoměr v distribučních oblastech mečů dle 

použitého materiálu – železné meče dominují na východě Francie, zatímco bronzové exempláře 

jsou distribuovány především na jihu. Tento fenomén interpretuje z hlediska synchronismu, a 

proto připouští alespoň částečnou současnost bronzových a železných mečů na konci své doby 

Hallstatt I. – „domnívám se, že některé z jižních bronzových příkladů jsou synchronní s velkým 

burgundským železným mečem“ (Déchelette 1927, 213). 
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Marco E. Mariën v práci o belgické nekropoli Court-Saint-Étienne prohlubuje 

klasifikace bronzových mečů svých předchůdců. Určuje dva typy bronzových halštatských 

mečů. První, typ Villement, odpovídá krátkým mečům, 65 až 70 cm dlouhým, spojených s 

nákončí typu B a C (Mariën 1958, 59, 60, 184). Druhý, typ Miers – z eponymního hrobu v 

belgickém Lotto – sdružuje exempláře dlouhé více než 70 cm a ve spojení s křídlovým 

nákončím (E a F) – vodorovným nebo zakřiveným (Mariën 1958, 57). Později E. Mariën (1975) 

podrobně popsal specifické vlastnosti každého typu meče a přidal své typologii geografický, a 

dokonce kulturní záběr. 

J.-D. Cowen (1967, 401–409) se pokoušel klasifikovat meče na základě typu hlavice. 

Předpokládá, že výsledné třídy (a1, a2, b, c, d) mají chronologickou, ale také geografickou a 

kulturní hodnotu. Nevěnuje však patřičnou pozornost vývojovému vzorci nákončí a dokonce 

kritizuje zohledňování kombinací mezi nimi a meči (Cowen 1967, 380 – 382). Několik 

bronzových mečů ze severní Evropy, starších než varianty skupiny Gündlingen a typ 

Mindelheim, J. D. Cowen (1967, 409, Taf. 55: 5–7) pojmenoval mečem „nordické varianty“ – 

Torrig-Birket na ostrově Lolland, Våg v Norland (Jensen 1966, 29, 38, Abb. 2, 4, 6) a Långsjön 

na Uppland (Sprockhoff 1931, 110, Taf. 22: 9). Meč „nordické varianty“ je blízký 

západoevropským „proto-halštatským“ mečům typu Thames a příbuzných skupin, proto ho lze 

také považovat za předchůdce skupiny mečů Gündlingen. Depotní nález z Långjönu a kontext 

meče z Väg datuje tuto variantu do severského období V (po O. Montelius), což odpovídá 

úrovni Ha B3. J. D. Cowen (1967, 409–410) naznačuje, že se jedná o importy ze západní 

Evropy. 

 

 

                       Fig. 6: Typologie halštatských mečů podle J.-D. Cowen (1967). 
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P. Schauer (1971) pokusil zpřesnit typologii J. D. Cowena na základě exemplářů 

nalezených v Německu. Jeho systém je založen na kritériích morfologii hlavice, rukojeti, počtu 

a umístění nýtů. Schauerovu klasifikaci beze změny přijal H. Gerdsen (1986), který studoval 

hroby s halštatskými meči v Evropě.  

 

3.3.2   Typologie mečů 

 Hlavními kritérii pro klasifikaci zbraní jsou: obecný tvar a proporce (sumární tvar 

čepele, poměr délka/šířka čepele), morfologie nákončí, rukojeti (její upevnění, způsob 

ukončení), hrotu a horní části čepele (Milcent 2009, 233–235). Níže uvedené typy vycházejí z 

prací P.-Y. Milcent (2004) a L. Dhennequin (2005), které se, i přes zjevné neshody v otázce 

geneze halštatského meče, klasifikačně shodují. Typ Ewart-Park a Thames zde nejsou uvedeny, 

neboť jejich výskyt je ztotožněn s periodou Ha B2-3. Časné Ha C je zastoupenou typy Holme 

Pierrepoint, Villemant a Wehringen. Pozdní Ha C je typické přítomností typu Bubenbach a 

Mindelheim. Na pomezí výše zmíněných fází leží typ Weichering (Milcent 2017, Fig. 3). I přes 

to dochází k překrývání různých typů a variant v čase a prostoru, od typu Villement po typ 

Buchenbach (Brun et al.  2009, 481). 

 

Typ Holme Pierrepoint: 

Meč izolovali C. Burgess a I. Colquhoun (1988). Je definován prodlouženým a úzkým 

jílcem s výraznou konkávní obdélníkovou hlavicí, případně hlavicí ve tvaru „rybího ocasu“. 

Rukojeť je úzká a bezokrajová. Nýtů, většinou s malým průměrem, bývá na jílci více, v počtu 

2 až 6 na záštitě, 1 až 2 na rukojeti a 1 na hlavici. Čepel je krátká, podsaditá a listovitá, s výrazně 

rozšířenou spodní třetinou, individualizovaným ostřím a špičatým hrotem. Délka meče se 

pohybuje mezi 57,5 – 64 cm. Svým tvarem a velikostí navazuje na typy Ewart-Park a Thames 

z Ha B2-3 (Burgess – Colquhoun 1988, 112–113; Milcent 2004, 81–82, Fig. 44). 

 

Typ Villemant: 

Jedná se o krátký meč (65–71 cm) v omezené sérii – je evidováno 22 exemplářů 

(Milcent 2004, 85), který nese smíšené atributy atlantické produkce pozdní doby bronzové a 

základní prvky, které definují klasické halštatské meče (Mariën 1958, 59, 60, 184). Rukojeť, 

ve většině případech úzká a bezokrajová, je zakončena úzkým obdélníkem, malým čtvercem 

nebo hlavicí ve tvaru “rybího ocasu” – obvykle s nýtem umístěným blízko horního okraje a ne 

uprostřed. Ostatní nýty, určené k držení rukojeti, mají malý průřez a jsou uspořádány podle 

velmi variabilních vzorů. Na záštitě mečů typu Villemant bývá 2 až 6 nýtů, úchopová část 
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rukojeti nese 1 až 6 nýtů, uspořádaných v centrální linii nebo ve dvou paralelních liniích cf. 

Våg v Norland, Siems v Německu, Harchies T.4 v Belgii (Cowen 1967, 152, 160, Fig. LIV: 6; 

Mariën 1975, Fig. 4: H4). Čepel je na rozdíl od Home Pierpoint méně podsaditá a rozdíl mezi 

její minimální a maximální šířkou je výrazně zmenšen. 

 

Typ Wehringen: 

Má nízkou, avšak širokou záštitou, jejíž konce svírají ostrý úhel s čepelí a rukojetí, který 

usnadňuje identifikaci tohoto typu. Rukojeť je středně vypouklá, většinou bezokrajová. Hlavice 

je obdélníková, v několika případech se vyznačuje mírně sbíhajícími se bočními okraji nebo 

výrazně lichoběžníkovým tvarem. Hlavicový nýt obvykle bývá poblíž horního okraje, ikdyž u 

několika jedinců je vycentrován. Má mírně podsaditou čepelí, bez výrazného zúžení v místě 

spojení s jílcem. Ostří po obou stranách těla čepele často izolují dvě žebra, začínající na konci 

středně zaříznutého ricasso a zvýrazňující přechod mezi středovým hřbetem a ostřím. Hrot je 

více protažený, než tomu bývá u typu Villement a Holme Pierrepoint. Tato skupina mečů svými 

vlastnostmi přechází mezi krátkými a dlouhými meči – délka se pohybuje mezi 65 až 75 cm 

(Schauer 1971, 198). Negativy organických rukojetí na záštitách mečů z Chavéria a Pruppachu 

mají již „halštatský“ charakter (Vuaillat 1977, Fig. 61: 1; Schauer 1971, 199, Taf. 98: 627). 

Eponymní bronzový meč byl nalezen v kontextu mohyly č. 8 z Hesembergle ve Wehringenu v 

Bavorsku, včetně nejstaršího známého čtyřkolového vozu Ha C. Konstrukce mohyly poskytla 

materiál k dendrochronologii – 778±5 (Hennig 1995; Friedrich – Hennig 1996, 281). Typ 

Wehringen lze přirovnat k typu Steinkirchen, vyskytující se v německy psané literatuře 

(Schauer 1971, 198–205, Taf. 98: 623–626, 99: 629–633), případně k některým exemplářům 

typu Lengenfeld – masivnější tvar a vypouklá rukojeť, avšak není to pravidlem (Schauer 1971, 

209–211, Taf. 104: 646–649, 105: 650–653). 

 Z Čech a na Moravy lze k tomuto typu přiřadit sedm exemplářů: Jarov (Šaldová 1968, 

324; Novák 1975, 31, Taf. 24: 195), hrob CH z Chudonice (Novák 1975, 30, Taf. 23: 185; 

Vokolek 1999, 67, Tab. 35: 1), Velešice (Vokolek 1999, 166–167, Tab. 146: 23; Novák 1975, 

30, Taf. 23: 184), hrob č. 78 z Klentnice (Říhovský 1970, 46; Novák 1975, 30, Taf. 22: 187), 

hrob 28/1921 z Předměřice n. Labem (Novák 1975, 30, Taf. 23: 183; Vokolek 1999, 119, Tab. 

93: 1), hrob č. 5 z Plaňany (Dvořák 1933, 35–38; Novák 1975, 30, Taf. 23: 181). Nálezy z 

Roztoky u Prahy (Rýzner 1878–1881, 181, Tab. VII č. 3; Píč 1900, 162, Tab. XXIX/18; Novák 

1975, 30, Taf. 24: 186) a Skapce (Franz – Streit 1933, 110; Šaldová 1968, 326; Novák 1975, 

30, Taf. 24: 189) lze pravděpodobně také označit typem Wehringen. 
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Typ Weichering: 

V západohlaštatském prostoru je jich identifikováno pouze 8 (Milcent 2004, 85, Annexe 

7). Představují klasifikační problém, neboť se jedná o meče se smíšenými vlastnostmi – 

přechodový stupeň mezi časným a pozdním Ha C. Rukojeti – jemně vyboulené, lemované nebo 

bezokrajové (některé hluboce rýhované) – stále připomínají exempláře typu Wehringen s 

širokou záštitou, bez výrazného – ostrého lomu mezi čepelí a rukojeti, velkými nýty, a 

především pravoúhlou hlavicí. Čepel – středně podsaditá, ale štíhlejší než u mečů typu 

Wehringen – tvoří hluboce zaříznuté ricasso. Ostří je na každé straně izolováno žebrem, která 

sledují křivku čepele v určité vzdálenosti od širokého středového hřbetu a končí u spodního 

nýtu rukojeti. Délka meče se pohybuje mezi 71 a 80 cm (Schauer 1971, 211, Taf. 105: 654, 

107: 655–658). 

 Z Čech lze k tomuto typu přiřadit nález z Horního Metelska (Šaldová 1968, 323; Franz 

– Streit 1933, 105; Novák 1975, 30, Taf. 22: 188). 

 

Typ Bubenbach: 

Charakteristický pro svoji vysokou záštitu ve tvaru kosočtverce a širokou rukojeť s 

výrazným zúžením na obou koncích. Hlavice má tvar úzkého lichoběžníku nebo velkého 

čtverce. Nýty – velkého průměru, jsou uspořádány v kombinacích: 1 ve středu hlavice, 1 nebo 

2 na rukojeti a 2 nebo 4 na záštitě. Dlouhý tvar a štíhlá čepel s vysoko umístěným vyboulením 

a velkými břity, odlišná od podsaditějších modelů, dělá tyto meče snadno rozpoznatelnými. 

Hrot je tupý, zaoblený nebo trojúhelníkový, s úzkým středovým hřbetem. Délka meče se 

pohybuje mezi 70 a 84 cm (Milcent 2004, 85–86). Jde o zdaleka nejběžnější typ. V německé 

literatuře se objevuje pod termínem Muschenheim (Schauer 1971, 206–207, Taf. 101). V 

oblasti atlantického komplexu je označován jako Miers – od jiných kratších bronzových typů 

ho izoloval M.-E. Mariën (1975) –, na základě eponymního nálezu z mohyly v Barrières u 

Miers (Mortillet 1881, Pl. XCVI: 1199). K tomuto typu je řazen také meč z mohyly B z 

Gündlingenu v Bádensko-Württembersku (Schauer 1971, Taf. 98: 624), což může způsobovat 

jisté nesrovnalosti v aktivním využívání termínu „gündlingenský horizont“ (Pare 1991, 20). 

Cowenovy „typy“ C a D (1967, 406–409) odpovídají variantám typu Bubenbach. 

 Z Čech lze klasifikovat tímto typem šest nálezů: hrob č. 20 z Platěnice (Píč 1902/3, 482–

483, Tab. LIV. 2; Novák 1975, 31, Taf. 191), mohyla 1923 z Dolany (Šaldová 1968, 322; Novák 

1975, 31, Taf. 25: 194; Metlička et al. 2015, 115), Zvoleněves (Smolík 1879, 146–147; Novák 

1975, 31, Taf. 25: 192), Pňovany (Eisner 1923, 16; Novák 1975, 30, Taf. 24: 182; Šaldová 

1988, 228, Pl. 34: 19, 20, 22), hrob I. (Weigerova pískovna) z Litoměřice (Zápotocký 1964, 
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162–164, Obr. 7; Novák 1975, 31, Taf. 25: 193) a Vysoké Veselí (Vokolek 1999, 168, Tab. 

148: 10). 

 

Typ Mindelheim: 

Vyznačuje se vypouklou, částečně lemovanou rukojetí s trnem, který fixuje velkou 

kampaniformní hlavici, která je zdobena rytými skupinami čar, většinou geometrického 

uspořádání v podobě trojúhelníku nebo přesýpacích hodin. Zvonovité hlavice vyrobené z 

organického materiálu jsou příležitostně dodatečně fixovány bronzovými kotouči na konci trnu. 

Nýt pro upevnění hlavice je vždy na jedné straně mimo střed. Záštita je široce klenutá. Pod ní 

se čepel stahuje a tvoří krátké, hluboce zařezané ricasso. Následně se čepel zakřivuje do tvaru 

vrbového listu. Žebra čepele začínají na záštitě u otvorů pro nýty a vybíhají nad špičkou čepele. 

Hrot je tupý. Délka meče se pohybuje mezi 83 a 94 cm. Tyto meče obecně dosahují mnohem 

větších délek než jiné typy bronzových mečů (Schauer 1971, 192–195; Brun et al.  2009, 480–

481). V bronzové podobě je typ Mindelheim v oblasti atlantského komplexu neznámý. Zůstává 

omezen na centrální a východní halštatskou doménu (Pare 1991, Fig. 5), s výjimkou několika 

importů, které se dostaly do severského světa – Seeland v Dánsku, Närke v Uppland, Hordaland 

v Norsku. Podle P. Schauera lze izolovat dva podtypy: Wels-Pernau a Bubesheim (Schauer 

1971, 192–196). Varianta Wels-Pernau: Tyto meče se od typu Mindelheim liší především 

širokou čepelí. Zřídka mají ricasso a místo středového vyboulení a žeber mají jednoduchý 

středový hřbet s kosočtvercovým průřezem. Délka meče se pohybuje mezi 81 a 98 cm – Wels-

Pernau v Horní Rakousy, hrob č. 298 z Hallstatt v Horní Rakousy, Vilshofen v Bavorsku 

(Cowen 1967, 425, Taf. 46: 5; Schauer 1971, 195, Taf. 95: 614–616). Varianta Bubesheim: Od 

typu Mindelheim se liší pouze čepelemi. Ricasso mají jen zřídka. Čepele jsou zdobené žlábky 

(rýhami) nebo žebry v horní třetině čepele – Bubesheim v Bavorsku, Freihausen v Bavorsku 

(Cowen 1955, 154; 1967, 425, Taf. 47: 4; Schauer 1971, 195, Taf. 96: 618, 619), případně po 

celé délce – mohyla (?) 1928 z Jarošovice (Smolík 1879, 146, Tab. 7: 4; Zápotocký 1964, 156; 

Cowen 1967, Taf. 46: 3).  

 Z Čech lze k typu Mindelheim přiřadit čtyři exempláře: varianta Wels-Pernau – 

Bohušovice nad Ohří (Zápotocký 1964, 156; Novák 1975, 29–30, Taf. 22: 180; Půlpán 2012, 

76), Křtěnov (Michálek 2017, 192), Skály u Protivína (Beneš – Fröhlich 2004, 37–39; Michálek 

2017, 394) – a varianta Bubesheim – mohyla (?) 1928, Jarošovice (Michálek 2017, 443). 
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Fig. 7: Vývoj typů bronzových mečů vedoucí od Ha B2/3 k typu Mindelheim. 

1. Ewart-Park, 2. Thames, 3. Holme Pierrepoint, 4. Villement, 5. Wehringen, 

6. Weichering, 7. Büchenbach, 8. Mindelheim (z Dhennequin 2005). 

 

3.3.3   Asociace mečů a nákončí 

A. Rieth (1942), G. Kossack (1959), J. D. Cowen (1967), P. Schauer (1971) a Chr. Pare 

(1991) systematicky sbírali, evidovali a typologicky třídili bronzová nákončí. I přes četné 

úpravy – nahrazení abstraktních typových označení charakteristickými místními jmény a 

nezbytné diferenciace některých typů – vycházejí výše zmíněné, publikované struktury 

především z práce G. Kossack (1959). G. Kossack (1959) a H. Gerdsen (1986) si všimli, že 

různé typy a varianty nákončí nebyly u bronzových mečů skupiny Gündlingen (včetně 

bronzových mečů Ha C) a železných mečů typu Mindelheim používány jednotně. Typy a 

varianty A-E (Milcent 2004, 79–80, Fig. 41, Annexe 7) – dle Chr. Pare typy A 1-4 (1991, Fig. 

7), jsou nalezeny ve spojení s bronzovými meči skupiny Gündlingen a periody Ha C, nikoliv s 

železnou verzí typu Mindelheim, která je nacházena zejména, avšak i spolu s bronz. meči fáze 

Gündlingen a periody Ha C, s nákončí typu F (Milcent 2004, 80, Fig. 41, Annexe 7) – dle Chr.  

Pare typ B (Kossack 1959, 13–15; Gerdsen 1986, 48–50; Pare 1991, Fig. 7). Zatímco typy A-

E jsou rovnoměrně distribuovány ve velké části západní a střední Evropy, typ F je shlukován 

do regionálních skupin, které jsou omezeny především na střední Evropu (Kossack 1959, 13, 

Fig. 151; Schauer 1971, Taf. 127). G. Kossack (1959) se domníval, že různé kombinace nákončí 

a mečů lze vysvětlit jako výsledek regionálních výrobních tradic. Pokud by tato hypotéza byla 

správná, dalo by se očekávat, že distribuce nákončí typu A-E a distribuce bronzových mečů 
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typu Mindelheim a mečů ze železa – většina je typ Mindelheim – se budou vzájemně vylučovat. 

Není tomu tak. Ve většině oblastí, kde se nákončí typu A-E nachází, jsou zastoupeny bronzové 

meče typu Mindelheim, ale i meče železné, vyjma Velké Británie a oblasti Dauphiné či 

Provence v jihovýchodní Francii (Pare 1991, 6–8, Fig. 5, 6, 8).  

Typologický vývoj nákončí nelze označit za striktně nelineární. Složitou povahu vývoje 

představují některé atlantické a středoevropské varianty nebo vývoj alternativních forem 

dlouhých nákončí typu C a E2 pod vlivem starších forem „boat-shaped“ a „bag-shaped“. 

Typologie nákončí a jejich spojení s meči podporují teorii, že meče skupiny Gündlingen jsou 

součástí tradice výroby zbraní z období popelnicových polí a jejich původ spadá na počátek Ha 

C – „Ha C1a“ dle Chr. Pare (1991; 1998; 1999), „časný Ha C“ dle P. Milcent 2004; 2007, 

2017). K odlišným závěrům vede typologie nákončí a jejich asociace s meči typu Mindelheim, 

které byly nalezeny pouze ve spojení s nákončím typu F a náleží na konec typologické řady. 

Tyto nákončí, stejně jako bronzový meč typu Mindelheim nemají na konci období 

popelnicových polí žádné přesvědčivé předchůdce. Vznik typu Mindelheim musí být stanoven 

později, na úkor skupiny Gündlingen, a to až po období užívání nákončí typu A-E, tzn. do doby 

rozšíření nákončí typu F (Kossack 1959, 13–15; Schauer 1971, 217–225; Gerdsen 1986, 48–

50; Pare 1991, 6–8, Fig. 5, 6, 8; Milcent 2004, 79–80) – tj. „Ha C1b“ dle Chr. Pare (1991; 

1998; 1999), „pozdní Ha C“ dle P. Milcent (2004; 2007, 2017). 

 

3.3.4   Typologie nákončí 

Klasifikace nákončí je klíčem k podrobné relativní chronologii halštatských zbraní. 

Posloupnost nákončí je řízena rostoucí složitostí forem tvaru těla a jeho laterálních konců. Z 

funkčního se nákončí stává stále více okrasným. Níže uvedená klasifikace – doplněna a 

spodobněna s termíny a typy stále užívaných prací, vychází z typologie P.-Y. Milcent (2004), 

který rozčlenil bronzová nákončí na 7 typů (A-G) – Fig. 8 –, přičemž každý z nich je k dispozici 

v několika variantách, obvykle ve dvou nebo třech – celkem existuje šestnáct variant (Milcent 

2004, 79, Fig. 41, Annexe 7).  

 

Typ A: „bouterolles en bourse et naviformes“ 

Varianta ve tvaru „kabelky“ (A1) patří do mladší doby bronzové (Ha B2-3) a je spojena 

s meči typu Ewart-Park a Thames – Petit Villatte, Neuvy-sur-Barangeon (Cordier 1996, Fig. 

20). Chr. Pare tuto variantu označuje termínem „bag-shaped“ a společně s A. Jockenhövel, 

který je uznal jako nedílnou součást komplexu „Carp's Tongue“, jejich existenci ztotožňují s 

fází Ha B3 (Jockenhövel 1980, 120, Fig. 52 B; Pare 1991, 7). Naviformní exempláře (A2), které 
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se již objevují ve vztahu k halštatským mečům, jsou stále velmi blízké kabelkovým nákončí 

(A1). Jejich konce jsou však výraznější a délkou přesahují rozměry otvoru cf. Court-Saint-

Étienne v Belgii a Velden/Viehhofen v Rakousku (Mariën 1958, Fig 10: 109; Hoppe 1986, Pl. 

95: 10). Chr. Pare tuto malou skupinu prvních halštatských nákončí označuje termínem „boat-

shaped“ (Pare 1991, 7).  

 

Typ B: „bouterolles en croissant“ 

Nákončí má tvar půlměsíce, jehož konce jsou zvednuté a určují dvě varianty: buď jsou 

umístěny na horizontální úrovni otvoru (B1) – Keeloqe Ford v Irsku, Chavéria T.IV. ve Francii 

a Saint-Aoustrille, T.7 S.1 „Villement“ (Eogan 1965, 174, Fig. 93: 15; Vuaillat 1977, 45, Fig. 

17; Milcent 2004, Pl. 69), nebo jej přesahují (B2). J. D. Cowen (1967, 453) je shrnuje pod typ 

A4 jeho klasifikace nákončí v Británii. 

 

Typ C: „bouterolles en V“ 

Tyto kusy, typ A1 dle G. Kossack (1959), jsou úzké a parabolické. Konce jsou tenké a 

posazené nad otvorem, proto označení ve tvaru písmene V. Objímku nákončí tvoří dva nýtovací 

čepy pro fixaci konce pochvy z organického materiálu. Rozpětí konců se pohybuje mezi 10 a 

15,5 cm. Odpovídají typu „Prüllsbirkig“ P. Schauera (1971, 217, Taf. 124: 2–5) a typu A1 u 

Chr. Pare (1991, Fig. 7). Exempláře s konvexním vnějším zakřivením určují první variantu 

(C1), ostatní s mírnou konkávní inflexí variantu druhou (C2). U varianty C2 lze pozorovat 

vybouleniny na koncích některých modelů, případně jejich vyšší a masivnější základnu než u 

varianty C1. Na východ od hypotetického distribučního centra ve Frankách a Horní Falci byl 

učiněn jediný nález spadající do C1 – Klentnice na Moravě (Cowen 1967, 428, Fig. 5). K též 

variantě patří i nákončí z eponymní lokality Wehringen v Bavorsku (Hennig 1995, Fig. 11).  

 

Typ D: „bouterolles à appendice arrondi“ 

V české literatuře se tento typ objevuje pod termínem loďkovité nákončí (Venclová 

2008, 52). Od typu D se nákončí vyvíjela jinak. Klasifikaci nyní určuje především tělo nákončí, 

nikolik již tvar jeho konců. Délka a poloha konců umožňuje izolovat dvě varianty. První, s 

dlouhými vodorovnými konci (D1) je velmi rozšířený – Miers „Les Barrières“ (Mortillet 1881, 

Pl. XCVI: 1204). Druhá varianta (D2), s horizontálně nakloněnými, krátkými křídly s 

vyboulenými konci a dvěma otvory pro tenké nýtky, je někdy popisována pod názvem 

„harlekýnský klobouk“ („chapeau d’Arlequin“) nebo „četnický klobouk“ („chapeau de 

gendarme“) – Weichering, Steinkirchen (Schauer 1971, 220, Taf. 125; 23, 25), hrob CH z 
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Chudonice, hrob 28/1921 z Předměřice, Velešice, hrob I. (Weigerova pískovna) z Litoměřice 

(Zápotocký 1964, 162–164; Koutecký 1968, 418–419; Novák 1975, 30, 31, Taf. 23: 183–185, 

25: 193). Rozpětí špiček se pohybuje mezi 10 a 15 cm. V německé literatuře se tento typ 

objevuje pod termínem „Neuhaus“ (Schauer 1971, 220, Taf. 125: 21–23, 25).  Ch. Pare (1991, 

Fig 7) tento typ označuje A4, stejně jako G. Kossack (1959).  

 

Typ E: „bouterolles à appendice allongé“ 

Tyto nákončí se od předchozích liší délkou přívěsku (těla), jehož tvar svírá částečný 

pravý úhel s křídly. Špičky konců zcela zmizí. Poloha žeber a úroveň zakřivení křídel určuje tři 

varianty: vyvýšené (E1), horizontální (E2) a mírně zakřivené (E3). Druhá varianta se v německé 

literatuře objevuje pod označením A2, dle G. Kossacka (1959), nebo termínem „Büchenbach“, 

případně „Frankfurter Stadtwald“ (Schauer 1971, 218–219, Taf. 124: 7–13). V pracích Chr. 

Pare je totožný s A2 (1991, Fig. 7). Pro tento tvar jsou charakteristická široká rozepjatá křídla 

s malými vyboulenými konci. Tělo nákončí je rýčovité s vyboulením kolem otvoru. Rozpětí 

křídel je obvykle přes 20 cm – hrob č. 20 z Platěnice (Píč 1902/3, 482–483, Tab. LIV. 2; Hralová 

1965, 134–136; Novák 1975, 31, Taf. 25, 191). Pro typ E3, v německé literatuře typ 

„Dottingen“ (Schauer 1971, 219–220, Taf. 124: 14–17), typ A3 podle G. Kossacka (1959) a 

typ A2 dle Chr. Pare (1991, Fig. 7), je charakteristická jemná flexe špiček s vypouklými konci 

a rýčovitými nebo úzkými a sekerovitými těly. Rozpětí křídel se pohybuje mezi 15 a 20 cm. 

 

Typ F: „bouterolles à appendice lunulé“  

Tyto typy mají také boční křídla, avšak zároveň i lunicovitě se rozšiřující konec těla, 

který je pro ně specifický. Celkový tvar připomíná lilie. Více či méně výrazné zakřivení křídel 

definuje tři varianty (F1 – 3). Mezi první dva náleží exempláře s krátkými křídly (F1 – 2), 

jejichž charakteristikou jsou krátká, podsaditá, prohnutá křídla s baňatými, ale i jednoduchými 

a hladkými konci. Tělo nákončí má sekerovitou podobu, otvor je zesílený okrajem a pod ním 

jsou jeden až dva otvory pro nýty. Rozpětí křídel se pohybuje mezi 9 a 11,5 cm. V německé 

literatuře jsou tyto dvě varianty označeny termínem „Beratzhausen“ (Schauer 1971, 221–222, 

Taf. 125: 26–32). Třetí varianta zahrnuje exempláře s dlouhými (s rozpětím mezi 9 a 15 cm) 

křídly ohnutými směrem dolů, do středu lunicovitého těla, případně až za něj – hrob č. 5 z 

Plaňany (Dvořák 1933, 35–38; Dvořák 1938, 48; Koutecký 1968, 421; Novák 1975, 30, Taf. 

23: 181), mohyla 1923 z Dolany (Šaldová 1968, 322; Venclová 2008, 74; Metlička a kol 2015, 

115; Novák 1975, 31, Taf. 25: 194). Chr. Pare je označil typem B (1991, Fig. 7). P. Schauer 

(1971, 222–224, Taf. 125: 33, 126: 34–45) uvádí typy „Oberwaldbehrungen“ – B5 dle G. 
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Kossack (1959) – a „Freihausen“ (Schauer 1971, 222–224, Taf. 125: 33, 126: 34–45). Typy E 

a F (dle Milcent) jsou v české literatuře známy pod termínem křídlovitá nákončí (Venclová 

2008, 52).  

 

Typ G: „bouterolles sub-rectangulaires“ 

Tento poslední typ se dvěma variantami se v jiných pracích nevyskytuje, v Evropě jsou 

známy pouze tři exempláře (Milcent 2004, 80). První varianta (G1) má podobu zploštělého a 

víceméně obdélníkového nákončí – Emmerting, Bavorsko (Schauer 1971, 224, Taf. 126: 46). 

Nákončí ze Strabane, Irsko – typ A3 dle J. D.Cowen (1967, 453) – může být svým roztaženým 

a netradičním tvarem považován za samostatnou variantu (G2). 

 

 

 Fig. 8: Typologie nákončí spojených s bronzovým 

 meči z počátku doby železné (z Milcent 2004). 

 

3.4   Nálezový kontext bronzových mečů z ČR  

3.4.1   Seznam evidovaných mečů 

 Z oblasti středočeské a severozápadočeské – bylanská kultura – jsou známy čtyři 

exempláře: Bohušovice nad Ohří (Zápotocký 1964, 156), hrob I. Weigerova pískovna z 

Litoměřice (Zápotocký 1964, 162–164, Obr. 7; Koutecký 1968, 418–419), hrob č. 5 z Plaňany 

(Dvořák 1933, 35–38; Dvořák 1938, 48; Koutecký 1968, 421), Roztoky (Rýzner 1878–1881, 

181, Tab. VII č. 3; Píč 1900, 162, Tab. XXIX/18) a Zvoleněves (Smolík 1879, 146–147; Novák 

1975, 31, Taf. 25: 192).  
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Na území západních a jižních Čech – halštatská mohylová kultura – je evidováno osm 

exemplářů: „mohyla 1923“, Dolany (Šaldová 1968, 322), Horní Metelsko (Franz – Streit 1933, 

105; Šaldová 1968, 323), Jarov (Šaldová 1968, 324), „v lese zvaném Hroby“, Křtěnov 

(Michálek 2017, 192), Pňovany (Eisner 1923, 16; Šaldová 1988, 228, Pl. 34/ 19, 20, 22), 

mohyla (?) 1935, Skály u Protivína (Beneš – Fröhlich 2004, 37 – 39; Michálek 2017, 394), 

Skapce (Franz – Streit 1933, 110; Šaldová 1968, 326) a mohyla (?) 1928, Jarošovice (Michálek 

2017, 443).  

Ve východních Čechách – (slezsko) platěnická kultura – bylo inventarizováno šest 

mečů: hrob CH, Chudonice (Vokolek 1999, 67, Tab. 35), hrob č. 20 z Platěnice (Píč 1902/3, 

482–483, Tab. LIV. 2; Hralová 1965, 134–136), Platěnice (DasNM), hrob 28/1921 z 

Předměřice n. Labem (Vokolek 1999, 119), „poblíž lesa“, Velešice (Vokolek 1999, 166–167) 

a z „bývalá cihelna“, Vysoké Veselí (Vokolek 1999, 168).  

Z jižní Moravy – horákovská kultura – pochází jediný exemplář: hrob č. 78 z Klentnice 

(Říhovský 1970, 46). V Čechách a na Moravě je evidováno celkem 20 bronzových mečů 

datovaných do Ha C. 

Všechny meče v ČR pocházejí výhradně z hrobových kontextů. Z analyticko-

statistického hlediska však není soubor ideální. Z většiny se jedná o staré nálezy, přičemž 

některé jsou již ztracené – Bohušovice nad Ohří, Křtěnov a Roztoky, případně nedostupné – 

Vysoké Veselí (údajně převezen z muzea ve Vysokém Veselí do Nového Bydžova, dnes není 

k nalezení ani na jednom pracovišti) a Skály u Protivína (v osobním vlastnictví). Bez bližšího 

nálezového kontextu je deset exemplářů, přičemž sedm z nich je přiřazeno halštatské mohylové 

kultuře – mohyla 1923, Dolany jediná s kontextem, avšak velmi vágním: „Mezi Dolany a 

Druztovou byly v r. 1923 prozkoumány dvě mohyly, jedna s inventářem milavečským, druhá 

halštatským (mnoho nádob, bronzový meč s nákončím)“ (Šaldová 1968, 322).  

 

3.4.2   Pohřební ritus u hrobů s mečem 

 Evidence pohřebního ritu je ovlivněna nedostatečnou znalostí kontextu. V jižních a 

západních Čechách lze předpokládat mohylové náspy (již před samotným objevem porušeny, 

nejčastěji rozorány), avšak vzhledem k biritualitě a kusým informacím o lokalitách nelze ani u 

jednoho hrobu s mečem určit kostrový, či žárový ritus. Ve východních Čechách je pět ze šesti 

mečů uloženo v plochých žárových hrobech, vyjma exempláře z Vysokého Veselí, bez bližších 

nálezových okolností, který pravděpodobně byl však součástí žárového hrobu (Vokolek 1999, 

168). Bylanské hroby z Litoměřice a Plaňany jsou kostrového ritu – mrtví jsou pohřbeni na 

zádech v natažené pozici s hlavou směřující na sever, patrně se jednalo o mohyly. Z mohyly v 
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Roztokách pochází „množství železných a bronzových spálených předmětů“ (Rýzner 1878–

1881, 181, Tab. VII: 3) na základě kterých lze uvažovat o kremaci. Meče z Bohušovice nad 

Ohří a Zvoleněves jsou bez bližších nálezových okolností. Jediný horákovský nález z Klentnice 

pochází s orbou narušeného plochého žárového hrobu.  

Analýza polohy hrobů s bronzovými meči vůči ostatním hrobům na pohřebišti není 

možná, neboť se často jedná o izolované hroby – mohyly, nálezy bez kontextu nebo malé 

pohřebiště. Jedinou výjimkou je hrob 20 v Platěnicích, který se součástí pohřebiště s více než 

300 hroby (Vokolek 1993). Avšak ani zde – vlivem relativně „sterilního“ hrobového inventáře, 

absence většího množství lukrativních předmětů a nesystematického pohřbívání, nelze žádnou 

abnormálnost pozorovat. 

 

3.4.3   Meče v kontextu pohřební výbavy 

Plošná distribuce a rozmístění hrobových nálezů jednotlivých typů bronzových mečů 

(Fig. 9) nevykazuje žádná bližší specifika či preference pro určitou oblast, s vyjímkou jižních 

Čech, kde byly na soutoku Vltavy a Lužnice nalezeny tři exempláře typu Mindelheim, avšak 

bez evidence hrobového kontextu. 

 Dle P.-Y. Milcent (Mincent 2017, 93) – práce opřená o nálezy ze střední Francie – byl 

meč vždy rovnoběžný s tělem, velmi často na pravé straně těla, s hrotem směřujícím k 

chodidlům. Nicméně, nemělo by se předpokládat, že se jedná o funkční polohu, po prvcích 

zavěšení nebyla žádná stopa. Mnoho mečů bylo uloženo jílcem, popřípadě hrotem poblíž hlavy 

– hrob č. 5 z Plaňany (Dvořák 1938, 48), tzn. že nebyly uloženy funkčním způsobem. Dalo by 

se předpokládat, že meče budou uloženy vodorovně nebo pod úhlem na hrudi nebo zádech, 

případně na rameni, jak tomu je u některých středomořských kultur (Mincent 2017, 95). 

Některé meče byly před uložením do hrobu úmyslně ohnuty, případně zlomeny – 

Dolany a Jarov. U exponátů z Horní Metelsko, Jarošovice a hrob č. 20 z Platěnice lze pozorovat 

mírně ohýbání po celé délce čepele, nelze však vyloučit recentní zásah. 

Lze očekávat, že nákončí bylo součástí inventáře většiny hrobů s bronzovými meči. Z 

devíti hrobů z Čech a Moravy, disponující alespoň částečným kontextem, bylo nalezeno celkem 

osm exemplářů (Tab. I.). Exempláře a jejich asociace s meči odpovídají chronologicko-

typologickému rámci Chr. Pareho (1991) vytvořeném na materiálu ze stř., již. Německa a Čech. 

Singulárním se jeví exponát z Plaňan (hrob č. 5), který se svým nákončím typu F3 a mečem 

typu Wehringen naprosto odlišují tradiční asociaci. V kontrastu stojí zbývající hroby bez 

archeologických souvislostí, kde není identifikováno jediné nákončí. 
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Bronzové meče Ha C nejsou z pravidla ukládány do hrobů s vozy. Chr. Pare (1991, 4–

5) uvádí, že v 58 hrobech s vozy je celkem 28 mečů, z nichž pouze 2 jsou bronzové (mohyla 

VIII. z Wehringen v Bavorsku a hrob č. 5 z Plaňany – hypoteticky viz kapitola 3.4.4), zároveň 

je valná část žel. mečů Ha C typu Mindelheim. Všechny klasifikované meče v hrobech s vozy 

odpovídají typu Mindelheim, až na výjimku z Wehringen a Plaňany. Lze se domnívat, že to 

nebyl kov, který způsobil vyloučení bronzových mečů skupiny Gündlingen z hrobů s vozem – 

klasické hroby s vozem Ha C se vyznačují železnými meči jednoduše proto, že většina mečů 

typu Mindelheim byla vyrobena ze železa. Je pravděpodobně pouze otázkou statistické 

pravděpodobnosti, že ve hrobě s vozem dosud nebyl nalezen bronzový meč typu Mindelheim. 

Na druhou stranu skutečnost, že v hrobech s vozy nebyly nalezeny bronzové meče, ukazuje, že 

meče skupiny Gündlingen, u níž jsou bronzové příklady velmi rozšířené, byly nějak vyloučeny 

z ukládání do klasických hrobů s vozy Ha C1b – železné modely skupiny Gündlingen také 

chybí, ale to lze vysvětlit jejich vzácností. 

 Přestože všechna bronzová udidla Ha C jsou stejné dvoučlánkové formy, lze rozeznat 

šest různých typů: A, B, C, D, E a F. U typu A-C jsou obvykle udítka kratší a tlustší a koncové 

kroužky větší než u typu D-F, které mají navíc otěžní kroužek alespoň v jednom ze svých 

koncových kroužků. Typ A a B je charakteristický pro hroby s meči skupiny Gündlingen, 

zatímco typy D a E se nacházejí výhradně v hrobech s vozy a meči typu Mindelheim (Pare 

1991, 9, Fig. 9). Typy A-C úzce souvisejí s udidly kultur popelnicových polí pozdní doby 

bronzové, zatímco D, E a F nikoli – typ D-F je vždy opatřen otěžním kroužkem alespoň na 

jednom z konců, což je praxe neznámá u udidel kultur popelnicových polí (Balkwill 1973).  

U bronzových mečů z Čech jsou zastoupeny jen typy A a B. První typem je udidlo 

jednou lomené s jednoduchými a hladkými udítky. Variantou je nález z hrobu 28/1921 z 

Předměřice, kde každé udítko nese tři žebra. Druhým typem je taktéž udidlo jednou lomené, 

avšak s udítky zdobenými pletenou dekoraci – imitace náustky z pletených kožených řemínků 

– z Čech jsou známy tři exempláře v kombinaci s bronzovým mečem skupiny Gündligen: hrob 

I. (Weigerova pískovna) z Litoměřice (Zápotocký 1964, 162–164, Obr. 7; Koutecký 1968, 418–

419), hrob CH z Chudonice – V. Vokolek chybně uvádí postranici, ve skutečnosti se jedná o 

polovinu udidla (Vokolek 1999, 67, Tab. 35) a hrob č. 20 z Platěnice (Píč 1902/3, 482–483, 

Tab. LIV. 2; Hralová 1965, 134–136). Tři železná udidla byla součástí hrobu č. 5 v Plaňanech 

(Koutecký 1968, 421). Tento poměr bronzových a železných udidel je významný vzhledem k 

tomu, že v Ha C byly železné exempláře obecně mnohem běžnější než bronzové (Pare 1991, 

9). 
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Jiné prvky koňské výstroje v hrobech s bronzovými meči nebyly ve větší míře nalezeny 

– výjimkou je jho pobité bronzem z hrobu č. 5 v Plaňanech (Koutecký 1968, 421) a z hrobu č. 

20 v Platěnice: polovina litého bronzového udidla typu B (Hralová 1965, 134–136) a dvě 

bronzové postranice, tzv. „nopftrense“ tvaru mírně zahnutého se třemi hranatými otvory 

zdobenými rýhami na vnější straně a s plasticky zdobenými kuličkami na koncích. Jedna z 

postranic není celá (ulomena v závěru) – podobné jsou v Hradeníně v hr. XXIV. a XLVI. s 

železnými meči, ty však nemají plasticky zdobené kuličky na koncích. J. L. Píč (1905, 72–73) 

nazval obsah hrobu č. 20 „garniturou vznešeného jezdce“. Další postranice pochází z 

Předměřice (typ Ia dle G. Kossack) se třemi kruhovými otvory (Vokolek 1999, 119, Tab. 93: 

1–6) jsou dobře známé z nálezů „thráko-kimmerijských“ – tj. pozdních popelnicových polí a 

jinak v kontextu doby halštatské chybí (Pare 1991, 12). Postranice z Platěnic (typ Ib dle G. 

Kossack), se třemi pravoúhlými otvory je charakteristická – bronzová i železná varianta – pro 

hroby Ha C1 s koňskou výstrojí (Hralová 1965, 135, Obr. 2: 2). Bronzové knoflíky, návlečky 

a kroužky koňského postroje obsahoval hrob č. 5 z Plaňany (Koutecký 1968, 421).  

Ačkoli F. Dvořák (1938, 89) naznačuje, že v hrobě č. 5 z Plaňany byly nalezeny 

zákolníky, zdá se, že se mýlil. V původní zprávě (Dvořák 1933, 35–37) není o zákolnících 

zmínka a nejsou vidět ani na rekonstrukci hrobu v kolínském muzeu (Pare 1991, 23). 

V několika hrobech s bronzovými meči byly nalezeny sekery různých typů. Z hrobu č. 

5 z Plaňan pochází železná sekera s raménky, uložená u levého ramene zemřelého (Dvořák 

1938, Fig. 49: 26; Koutecký 1968, 421). Sekery s raménky jsou známy již z období 

popelnicových polí. Někdy se objevují v kombinaci s meči typu Mindelheim (Mayer 1977, 

241–242). Železná sekerka s příčným otvorem z hrobu č. 20 v Platěnice je zdobená zlatou tausií 

v týle a na boku v místě otvoru pro topůrko. Paralely ze žárového hrobu č. XXXIII z Gorszewic 

(Kostrzewski 1932, 170–171, Tab. XXIX: 2) a mohyly č. 1 v Pécs-Jakabhegy, Maďarsko, 

naznačují před skytský, možná thrácko-kimerijský původ zbraně.  

Nález z Předměřice, dle V. Vokolek „bronzový nástavec s tulejkou“ (Vokolek 1999, 

119, Tab. 93: 5), dle Chr. Pare (1991, 14) „žezlo s koňskou hlavou“, dle J. Werner (1961, 383, 

Abb. 1, 3) „kování náčelnické hole“, má blízkou paralelu v depotu z Prügy (župa Borsod-

Abauj-Zemplén), kde je datován – souvisejícími sekerami s tulejí, do 9. stol. př. n. l. 

(Kemenczei 1981, 30, Fig. 4). 

V Čechách ani na Moravě nejsou bronzové a železné hroty v kombinaci s bronzových 

mečem Ha C evidovány – několik málo bronzových nálezů pochází z nekropole v Hallstatt, 

Rakousko (Wells 1981, 135, Fig. 9; 139, Fig. 17), hrobu č. 72 z Rekem v Belgii (Impe 1980, 

11–12) a z mohyly č. 2 z Barésia-sur-L'Ain ve Francii (Wamser 1975, 114), železné hroty 
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nejsou známy. Zároveň není dokumentována přítomnost hrotů šípů – bronzové a železné šipky 

pocházejí výhradně z hrobů bez specializovaných zbraní: hrob 8/1907 z Dobřenice, hrob č. 8 z 

Libochovany, hrob č. 5 z Nová Ves u Bakova a hrob č. 6 z Úhřetice (Vokolek 1999, 40, 89, 

150; Koutecký 2003, 9–10). Dva železné nože byly nalezeny v hrobě č. 5 z Plaňany (Dvořák 

1933, 36).  Šperky a ozdoby jsou přítomny zanedbatelným způsobem: dva bronzové náramky 

s rytou výzdobou a jehlice byly spolu s bronzovým mečem darovány muzeu E. Matzenauerem, 

velkostatkářem z Pňovan (Šaldová 1988, 228), o příslušnosti šperků k inventáři hrobu s mečem 

lze pochybovat. 

 Vzhledem k stáří výkopových prací, evidenci nálezů a časté absenci archeologického 

kontextu nelze u většiny případů inventarizovat a spolehlivě dokumentovat keramický materiál. 

Výjimkou je keramika z hrobu č. 5 v Plaňany a Litoměřice (Zápotocký 1964, 164–165, Obr. 7, 

8; Dvořák 1938, 54, Obr. 50). V hrobě č. 5 byla nalezena keramiky klasického bylanského typu 

– amforovité nádoby s červenou engobou a černým geometrickým malováním, nízké tuhované 

misky s vlešťovanou výzdobou. V příkrém kontrastu stojí keramika z Litoměřic, která si 

zachovala výrazně rozšířené okraje známé z období popelnicových polí (Sperber 1987, 36: 172; 

39: 376; 82: 65). V hrobě č. 78 z Klentnice byly nalezeny „Knickwandschalen“, západní 

nálevkovité mísy se stupňovitou profilací, zdobené rytými šrafovanými trojúhelníky a motivy 

girland – podobné, s bohatší výzdobou, pocházejí z hrobu č. 8 ve Wehringen (Říhovský 1970, 

40, Obr. 4: b). 

 

4.   Archeometrické analýzy na souboru bronzových mečů z Čech 

Pro potřeby studie bylo zapůjčeno jedenáct exponátů – NM, Oddělení pravěku a 

antického starověku: hrob č. 20, Platěnice (i. č. 111288) a Platěnice (i. č. 110996). Regionální 

muzeum v Kolíně, Dvořákovo muzeum pravěku: hrob č. 5, Plaňany (i. č. 12543). Městské 

muzeum Nový Bydžov: hrob CH, Chudonice (i. č. 3154) a Velešice (i. č. 3424). Západočeské 

muzeum v Plzni, Oddělení prehistorie: mohyla 1923, Dolany (i. č. 8698), Horní Metelsko (i. č. 

32951), Jarov (i. č. 15118) a Pňovany (i. č. 8696). Městské muzeum Týn nad Vltavou: mohyla 

(?) 1928, Jarošovice (i. č. 2166). Městské muzeum Stříbro: Skapce (i. č. A-615).  

Meče z Muzea východních Čech v Hradci Králové – hrob 28/1921 z Předměřice n. 

Labem a Oblastního muzea v Litoměřicích – hrob I. (Weigerova pískovna) z Litoměřice nebyly 

poskytnuty k výpůjčce. Exemplář ze Zvoleněvse (i. č. 66105) je uložen v NM, Oddělení 

pravěku a antického starověku. Vzhledem k zařazení do sbírky doby bronzové (dle databáze 

archeologické sbírky NM) nebyl včas rozpoznán a analyzován. 
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Na odborné vyhodnocení nálezového fondu z ČR byly použity tyto metody: 

makroskopická, radiografická, traseologická a geochemická analýza. 

 

 
   Fig. 9: Nálezy bronzových mečů z Čech a Moravy. Čísla lokalit totožná s Tab. I./Mapa. 

 

Tab. I.: Sumární seznam všech bronzových mečů z Čech a Moravy místo jejich uložení, inventární                                                                                                                                                                              

číslo a typologické určení. Pozn. analyzované exempláře jsou tučně zvýrazněny. 

Lokalita Uložení Inv. číslo Typ meče Nákončí Mapa 

Jarošovice Městské muzeum Týn n. Vlt. 2166 Bubesheim – 1 

Chudonice Městské muzeum Nový Bydžov 3154 Wehringen D2 2 

Velešice Městské muzeum Nový Bydžov 3424 Wehringen D2 3 

Plaňany Regionální muzeum v Kolíně 12543 Wehringen F3 4 

Jarov Západočeské muzeum v Plzni 15118 Wehringen – 5 

Platěnice  Národní muzeum 110996 – – – 

Platěnice  Národní muzeum 111288 Bubenbach E2 6 

Skapce Městské muzeum Stříbro A-615 Wehringen (?) – 7 

Horní Metelsko Západočeské muzeum v Plzni 32951 Weichering – 8 

Pňovany Západočeské muzeum v Plzni 8696 Bubenbach – 9 

Dolany Západočeské muzeum v Plzni 8698 Bubenbach F3 10 

Klentnice Moravské muzeum Brno 415–78c/55 Wehringen C1 11 

Předměřice n. L. Kraj. vlast. muz. Hradec Králové 4997 Wehringen D2 12 

Roztoky – Ztraceno Wehringen (?) – 13 

Bohušovice n. O. – Ztraceno Wels-Pernau – 14 

Křtěnov – Ztraceno Wels-Pernau – 15 

Skály u Protivína – Soukr. vlast. Wels-Pernau – 16 

Vysoké Veselí – Ztraceno Bubenbach – 17 

Litoměřice Oblastní muzeum v Litoměřicích  1329–k Bubenbach D2 18 

Zvoleňeves Národní muzeum 66105 Bubenbach – 19 
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4.1   Makroskopická analýza  

4.1.1   Metodologie  

 Nejzákladnější metodou průzkumu je vizuální zhodnocení předmětu na makroskopické 

úrovni. Jde o nedestruktivní metodu, pomocí níž jsou určeny obecné charakteristiky předmětu 

– typ materiálu, tvar, váha, barva, rozměry, účel, funkce, morfologie předmětu, výzdobné 

prvky, aktuální stav (zachovalost, poškození, koroze, deformace). Pomocí vizuálního 

průzkumu je možné podle specifických znaků (nálitky po odlévání, stopy po tepání nebo 

kování, stopy opotřebení atd.) určit i základní technologické charakteristiky. Pro základní 

charakteristiku předmětu je vizuální průzkum velmi užitečný, ale má poměrně velké limity. 

Makroskopická podoba finálního výrobku odráží pouze část informací spojených s předmětem 

(Kmošek 2017, 8–9).  

Posléze byly pořízeny fotografie sloužící jako základni metoda dokumentace a evidence 

předmětu, z důvodu zachycení vzhledu, rozměrů a stavu předmětu. Snímky byly 

identifikovány, popsány a vloženy do přílohy: Ann. I/1–11. 

Z důvodu fragmentace byl hrot čepele z Platěnice (i. č. 110996) z analýz této 

podkapitoly vyřazen. 

 

4.1.2   Výsledky  

Hlavními kritérii hodnocení mečů je obecná morfologie čepele a jílce. Výpočet poměru 

délky čepele / maximální šířka čepele dává „index čepele“ (Tab. II.), který slouží k rozlišení 

tří typů čepelí: podsaditá, středně podsaditá a štíhlá. Indexy, které oddělují tyto tři skupiny, se 

nacházejí zhruba kolem hodnot 15 a 17. Měření délky čepele se provádí od bodu maximálního 

rozšíření záštity ke špičce meče. Hodnoty u exemplářů ze Skapce (21, 9) a Dolany (22) jsou 

abnormálně vysoké a neodpovídají potencionální realitě – z důvodu absence ostří v důsledku 

recentního poškození. Druhý indexový parametr lze zaměnit za „minimální šířku čepele“ 

(horní třetina meče, hned za záštitou). Konečný výpočet, vzhledem k listovité podstatě tvaru 

čepele mečů Ha C bude citlivější, avšak je nutné mít na paměti obrácené hranice výsledných 

hodnot.  

 Jazykové rukojeti lze rozdělit do tří kategorií (Fig. 10): úzké (A), mírně 

rozšířené (B) a široké (C). Jejich členění probíhá na základě subjektivního, vizuálního 

hodnocení badatele. Lze předpokládat možnost kategorizace na základě „indexu rukojeti“ – 

Tab. III.  
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Lokalita d. čepele 

š. čepele 

max. index čepele 

Jarošovice 709 36 19,7 

Chudonice 606 34 17,8 

Velešice 623 34 18,3 

Plaňany 661 41 16,1 

Jarov 583 za. /603 od. 41 14,7 

Platěnice 566 za. /578 od. 31 18,6 

Skapce 613 28 21,9 

Horní Metelsko 599 33 18,2 

Pňovany 586 27 21,7 

Dolany 616 28 22 
                                                            

                               Tab. II.: Základní hodnoty k výpočtu „index čepele“.                                                                                        

                               Zkratky: d.: délka; š.: šířka; max.: maximální. 

 

 Druhou možností je výpočet poměru délky rukojeti/maximální šířka rukojeti. 

Problémem je určení formálního začátku rukojetí a jejího konce – nejasný přechod mezi hlavicí, 

rukojetí a záštitou. Vlivem malého délkového poměru způsobí každá odchylka v měření 

chybnou klasifikaci tvaru rukojeti. 

 

Lokalita d. jílce 

d. 

rukojeti 

š. rukojeti 

max. 

součet š. 

bodů 

index 

rukojeti 

Jarošovice 105 73 25 45 131 

Chudonice 109 71 30 42 99 

Velešice 107 78 33 47 111 

Plaňany 111 69 34 38 77 

Jarov 93 za. /113 od. 77 30 44 113 

Platěnice 117 66 32 44 91 

Skapce 42 za. /110 od. – – 42 – 

Horní Metelsko 123 80 33 44 107 

Pňovany 115 72 37 46 89 

Dolany 110 68 32 45 95 
 

       Tab. III.: Základní hodnoty k variantám výpočtu „index rukojeti“. Zkratky: d.: délka;  

       š.: šířka; max.: maximální; od.: odhadnutá; za.: zachovaná. 

 

Třetí alternativou je výpočet poměru délky rukojeti/maximální šířky rukojeti a 

vynásobení výsledné hodnoty součtem šířky dvou bodů: počátku a konce rukojeti, z kterých 

byla změřena délka rukojeti. Tento způsob se jeví nejlepším, neboť eliminuje chybu ve výpočtu, 

která vzniká v důsledku opomíjení výrazné šířky bodů počátku a konce rukojeti u předchozích 

dvou variant. Hodnoty hranice indexu oddělující tři kategorie rukojetí – úzké (A), mírně 

rozšířené (B) a široké (C), se nacházejí zhruba kolem 120 a 105. 
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                                    Fig. 10: Tvary jazykovitých rukojetí bronzových mečů Ha C: 

         úzké (A), mírně rozšířené (B) a široké (C). 

 

Pro potřeby výpočtu indexů byly délky kompletně nezachovalých mečů odhadnuty na 

základě typově shodných exemplářů – délka čepele, délka jílce. 

Domnívám se, že třídění čepelí na krátké, střední a dlouhé tvary z hlediska klasifikace 

typu je irelevantní. Veškeré meče Ha C1a – včetně typu Weichering, jsou často obdobné délky 

a rozdíly se pohybují v řádech jednotek centimetrů (Tab. IV.). Jediný významný rozdíl 

představuje typ Mindelheim, jakožto výrazně delší a zároveň poslední produkt typologické 

řady. 

Počet a umístění nýtů k fixaci obložení rukojeti identifikuje „nýtovací matice“ – Tab. 

IV. – první číslo uvádí počet nýtů v oblasti hlavice, druhé v místě rukojeti a třetí na záštitě. 

Vzhledem k malému souboru typologicky odlišných mečů a častému poškození jílce tj. 

Zvoleněves, Skály u Protivína, Skapce a Křtěnov, není většina kombinací výrazně 

signifikantních, s výjimkou u typu Wehringen – nýtovací matice 1 + 2: 4 u mečů z Velešice, 

Předměřice, Roztoky a typu Bubenbach – nýtovací matice 1 + 1: 2 u mečů z Platěnice, Dolany, 

Vysoké Veselí. 

Hmotnost (Tab. IV.) nepředstavuje z hlediska komplexního srovnání typů kvalitativní 

parametr, vlivem různé úrovně koroze nebo absencí částí meče – Jarošovice, vlivem masivní 

koroze má tento exemplář typu Mindelheim (814 mm) váhu pouhých 542 g. 
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Lokalita Typ meče d. meče váha (g) Nýtovací matice 

Jarošovice Bubesheim 814 542 1 + 3: 2 

Chudonice Wehringen 715 805 1 + 2: 2 

Velešice Wehringen 730 707 1 + 2: 4 

Plaňany Wehringen 772 1042 1 + 1: 2 

Jarov Wehringen 676 za. /716 od. 855 ? + 2: 2 

Platěnice  – 69 za. 16 – 

Platěnice  Bubenbach 683 za. /695 od. 810 1 + 1: 2 

Skapce Wehringen (?) 655 za. /723 od. 661 ? + ?: 4 

Horní Metelsko Weichering 722 617 1 + 2: 4 

Pňovany Bubenbach 701 650 1 + 2: 4 

Dolany Bubenbach 726 630 1 + 1: 2 

Klentnice Wehringen – – 1 + 1: 4 

Předměřice n. L. Wehringen – – 1 + 2: 4 

Roztoky Wehringen (?) – – 1 + 2: 4 

Bohušovice Wels-Pernau – – ? + 1: 2 

Křtěnov Wels-Pernau – – – 

Skály u Protivína Wels-Pernau – – ? + ?: 2 

Vysoké Veselí Bubenbach – – 1 + 1: 2 

Litoměřice Bubenbach – – 0 + 2: 2 

Zvoleňeves Bubenbach – – ? + ?: 2 
 

Tab. IV.: Sumární seznam všech bronzových mečů z Čech a Moravy, jejich typologické určení,  

„nýtovací matice“ a základní parametry vypůjčených mečů. Zkratky: d.: délka;  

od.: odhadnutá; za.: zachovaná.  

 

Současná klasifikace je založena na subjektivním dojmu badatele, což má za následek 

rozcházející se závěry v typologizaci jednotlivých exemplářů (cf. Cowen 1967, 452–453; 

Schauer 1971, 192–216, Taf. 92–109; Milcent 2004, 398–400, Annexe 7). Lze předpokládat 

praktické využití výše zmíněných indexů a matice v typologizaci jednotlivých mečů, především 

typu Wehringen, Weichering a Bubenbach, jejichž určení bývá bodem sporu. K ověření této 

teze je potřeba výrazného kvantitativního rozšíření souboru a získání potřebných parametrů 

obecné morfologie – v literatuře je často publikována pouze celková délka meče, ostatní míry 

nikoliv. Součástí problému integrity dat, mimo poškození meče a umělého odhadu, může být i  

výše zmíněná individualita řemeslníka a požadavky budoucího majitele (Mödlinger 2011a, 

153). 

 

4.2   Radiografická analýza 

4.2.1   Metodologie 

Digitální radiografie je defektoskopická, rychlá metoda stanovení povrchových a 

vnitřních vad materiálu – různé typy pórů, dutin, vměstků a změn tloušťky materiálu v důsledku 

koroze (Rivers – Doub 2020, 19). Jde o základní analýzu archeologických nálezů, využívající 
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principu absorpce části rentgenového záření při průchodu zkoumaným materiálem. Absorpce 

je přímo úměrná hustotě analyzovaného materiálu (Kopecká 2005, 28).  

Cílem aplikace metody bylo pozorování kvality materiálu a přítomnosti výrobních vad 

u vypůjčených mečů a s tímto související otázka, zda a do jaké míry mohly plnit svou 

praktickou funkci. Analýzu provedl Ing. Jiří Hošek, Ph.D. v restaurátoské a konzervátorské 

laboratoři ARUP v Holešovičkách. Jednotlivé povrchové a vnitřní vady byly barevně odlišeny 

a popsány, na základě konzultace s konzervátorkou MgA. Kristýnou Krskovou ze 

Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. 

 

4.2.2   Výsledky   

(spoluautor Kristýna Krsková) 

Korozní produkty (zvýrazněné červenou barvou) se na snímcích zobrazují jako tmavá 

místa – kov je v korozi více rozptýlen, neboť atomy kovu jsou navázány na další prvky (cf. 

Ann. II/1: 1; II/5: 3; II/7: 4, II/8: 5; II/10: 2). Nedegradovaný kov, většinou tzv. jádro objektu 

(meče), má větší hustotu než korozní produkty, vrstva kovu je tedy výrazně silnější a předmět 

méně prozářen (místo na negativním snímku dosahuje vyššího stupně bělosti). Korozi 

v kombinaci s konzervátorským zásahem lze sledovat na meči z Plaňan (Ann. II/6: 2) – místo 

bylo doplněno; na snímku z fotodokumentace (Ann. I/6) není vidět žádné narušení. Koroze 

může být způsobena i nedokonalým odlitím, kdy se do materiálu dostanou vměstky a vnikne 

pórovitý materiál. V těchto místech se pak do tělesa snáze dostávají či na vměstky obsažené 

v materiálu silněji reagují látky napomáhající korozi: voda, kyslík, chloridy, sírany a uhličitany. 

Jedná se zejména o místa, kde by měly být odvzdušňovací kanály. Lze předpokládat, že v těchto 

případech ve formě nebyly cf. Dolany (Ann. II/1: 1) a Chudonice (Ann. II/3: 1–2). Specifická 

koroze (zvýrazněná žlutou barvou) vznikla v reakci na vnitřní pnutí zpevňováním ostří za 

studena cf. Platěnice (Ann. II/7: 1–3), Plaňany (Ann. II/6: 1), Jarov (Ann. II/5: 1–2) a Pňovany 

(Ann. II/8: 1–4). Koroze v břitu na exponátu z Jarošovice (Ann. II/4) může být také způsobena 

malým množstvím materiálu a jeho pozicí na „kraji“, kde je snáze přístupný vlivům látek 

způsobujících korozi. Lze však předpokládat vznik v důsledku tepání. 

Tmavá místa na negativu (zvýrazněná zelenou barvou) mohou také identifikovat 

chybějící kov. Jedná se o dutiny vznikající při chladnutí tekutiny po odlití výrobku do formy v 

případě absence či špatné funkce odvzdušňovacích kanálů cf. Platěnice (Ann. II/7: 5), Jarov 

(Ann. II/5: 5), Horní Metelsko (Ann. II/2: 2) a Plaňany (Ann. II/6: 3). Při chladnutí slitiny po 

odlití dochází ke snížení rozpustnosti plynů v tavenině. Při překročení mezní rozpustnosti plynů 

v tavenině, v závislosti na teplotě a tlaku, dojde v chladnoucí slitině k vyloučení plynů ve formě 
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bublin, které pak mohou tvořit dutiny v odlitém materiálu (Rivers – Doub 2020, 20, Fig. 27). 

Pórovitost na hrotu nebo jílci může také naznačovat směr vyplnění formy horkým kovem (Jones 

2006, 8, Fig. 14). 

Struktura materiálu nápadně ovlivnila kvalitu meče ze Skapce (Ann. II/9), jehož slitina 

neměla vhodné složení nebo obsahovala nečistoty. To je patrně důvod zřetelné existence 

množství licích vad a výrazné koroze. Kvalita bronzové zbraně závisí na poměru jednotlivých 

složek kovu a na způsobu odlévání. Lze předpokládat primární využití jednorázových licích 

forem – vhodnost tohoto druhu metalurgických forem byla experimentálně ověřena (Pellegrini 

– Scacchetti 2014). Mezi jednorázové způsoby odlití bronzu patří odlévání na tzv. ztracenou 

formu (Harding 2000, 225; Mödlinger 2011b). Druhým jednorázovým způsobem je odlévání 

do písku pomocí dvou dřevěných svorek, která dle experimentálních pokusů nejlépe vyhovuje 

potřebám odlití kvalitního bronzového meče (Pellegrini – Scacchetti 2014). Písek má dobré 

teplovodivé vlastnosti a nedochází k teplotnímu šoku při nalévání taveniny do formy a tím k 

znehodnocení finálního produktu. Odlévání do písku také umožňuje vytvoření lepšího detailu 

finálního produktu, tudíž není zapotřebí většího úsilí při zpracování surového a hrubého odlitku 

(Ježek et al. 2020, 36). Otázkou zůstává vztah kovolitců bronzových mečů a jejich budoucích 

majitelů. Osob, kteří ovládali techniku výroby meče nebylo v komunitě mnoho. Z důvodu 

nákladnosti výroby lze předpokládat, že meč byl odléván „na zakázku“ pro konkrétní osobu 

(Melheim – Horn 2014, 5). Platí-li výše zmíněné lze očekávat, že během výrobního procesu 

probíhala konzultace s majitelem, který výrobci stanovil kritéria a parametry v souvislosti se 

zamýšlenou funkcí a využitím meče (Molloy 2011, 69). Finální podobu, kromě individuality 

řemeslníka a požadavků budoucího majitele, ovlivňují také kulturní a technické vlivy, bojová 

techniká či náboženské aspekty (Mödlinger 2011a, 153). 

Na negativech předmětů lze identifikovat praskliny, sváry a jiná poškození (zvýrazněné 

modrou barvou), případně postup výroby předmětu. Na exponátu z Platěnic (Ann. II/7: 7–8; 

Ann. III/5: 1) lze kromě dvou výrazných žeber kopírujících tvar rukojeti sledovat i četné 

praskliny v oblasti rukojeti, které mohou být vytvořeny mechanickým namáháním kovu: 

ohýbáním, tahem, vibracemi nebo únavou materiálu (Rivers – Doub 2020, 19, Fig 24). 

Napomoci k praskání materiálu mohou vměstky, nerovnosti povrchu či vnitřní vady vzniklé při 

odlévání. Druhou možností je výskyt amoniaku, či jiné chemicky agresivní látky na materiálu, 

která napomáhá praskání slitin mědi. Přírodní amoniak se nachází v exkrementech a moči 

živočichů. Podobně vadí i sulfany vznikající rozkladem biologického materiálu. Třetí 

alternativou je přítomnost mezikrystalové koroze, která vzniká ve strukturálně a chemicky 

nehomogenním prostředí. Lze předpokládat vliv kombinace jevů, především první a třetí 
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varianty. Dvojité narušení integrity materiálu (vyražení otvoru pro nýt a licí vada) způsobilo 

prasklinu a následné oddělení v konkrétním místě rukojeti exempláře z Jarošovice (Ann. II/4: 

1). Recentní svár lze sledovat na fragmentu rukojeti meče ze Skapce (Ann. II/9: 1; Ann. III/6: 

4). Zlom byl s největší pravděpodobností rekonstruován slitinou SnPb (minimální průsvitnost 

vlivem vysoké hustoty prvků). 

 Na úrovni přechodu rukojeti a záštity exempláře z Dolan (Ann. II/1: 2–3) je 

přerušovaná, parabolická prasklina. Jednou z interpretací je vznik praskliny nárazem, kdy 

slitina v místě dutiny vzniklé při odlévání, nevydržela a fraktura se následně rozšířila na obě 

strany k nejslabším, snadno narušitelným oblastem rukojeti. Samotný tvar praksliny je zvláštní 

Není zřejmé, proč by se měl lom materiálem (pokud se jedná o lom) šířit zrovna v tomto tvaru, 

který neodpovídá křehkému ani únavovému lomu (Msallamová, ústní sdělení). Forma fraktury 

může být ovlivněna profilem rukojeti s velkým rozdílem v tloušťce materiálu mezi středem a 

okrajem. Na snímku z tomografu (Ann. II/1: 3) lze pozorovat dutinu uvnitř meče. Jednou 

z možných interpretací je korozní prvek vzniklý v důsledku praskliny. Druhou, hypotetickou 

možností je spojení pájkou (Bárta, ústní sdělení; Hošek, ústní sdělení). Archeologické důkazy 

naznačují, že první pokusy pájení by mohly být datovány do 2600 př. n. l. (Maryon 1936; Lucas 

1948, 248). Další doklady – výrazně lépe zdokumentované a datované do střední doby 

bronzové, pocházejí z Byblosu v Levantě (Morr – Pernot 2011, 2619). Metalografická analýza 

zde odhalila existenci jedné nebo více objímek na pěti tulejích bronzového kopí. Tři z nich byly 

pájeny slitinou AgCu, u zbylých dvou byla pájka zcela zkorodovaná. Stříbro-měděné slitiny 

patří mezi tvrdé pájky, což je kategorie, kterou používali zlatníci, stříbrotepci a měditepci. Spoje 

z tvrdého pájení jsou podstatně pevnější než z pájení měkkého (Scott 1991, 138, 141). Kromě 

mědi a stříbra obsahují slitiny pro tvrdé pájení mezi 0,8 % hmotn. a 3,4 % hmotn. cínu. Není 

jasné, zda je přítomnost cínu v některé pájecí slitině způsobena procesem difúze z objímky do 

pájecí slitiny nebo zda byl původně zahrnut v receptuře. Použitá slitina AgCu (při koncentraci 

stříbra cca 72 hm. %) se zcela roztaví při teplotě kolem 779 °C. Bronz má bod tání kolem 

850°C. Lze předpokládat, že pájení bylo provedeno zahřátím pásků nebo drátů ze slitiny AgCu 

umístěných mezi spojovacími plochami. Jde o choulostivý proces, který vyžaduje přísnou 

kontrolu tepla, aby se zabránilo roztavení pájených dílů. Je třeba poznamenat, že teplota by 

mohla být řízena vysoce kvalifikovanými řemeslníky prostřednictvím pozorování barvy 

zahřátého kovu (Morr – Pernot 2011, 2620–2622). Podobné bude použití pájek slitiny SnPb 

(Jones 2006, 7), které pro dobu halštatskou nejsou vyloučeny. Jejich aplikaci na tomto předmětu 

lze vyloučit, vzhledem k jejich nevyhovujícím mechanickým vlastnostem a RTG snímku, který 

nevykazuje výraznou bělost (typickou pro Pb) v místě zásahu. Pro verifikaci jedné z variant, 
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případně jejich vyloučení, je nezbytná prvková analýza pájeného spoje a identifikace zvýšené 

% hmotn. Ag, případně Pb. 

 

4.3   Traseologie 

4.3.1   Metodologie 

Metoda slouží k pozorování předmětů při zvětšení pod hranici rozlišovací schopnosti 

lidského oka. Pomocí této metody je možné identifikovat a zkoumat základní morfologii 

(Kopecká 2005, 28) a mikroskopické stopy na povrchu předmětu, např. technologické stopy 

výroby a zpracování, stopy opotřebení, organické materiály a korozní produkty (Kmošek 2017, 

9). 

 Povrch zapůjčených bronzových mečů byl analyzován na pracovišti ARUP 

v restaurátoské a konzervátorské laboratoři v Holešovičkách stereomikroskopem Olympus 

XZX7 se zvětšením 0,8 – 5,6x a kamerou Canon EOS 90D. Na detailní snímky byl využit 

trinokulární mikroskop Olympus se zvětšením 50 – 200x a kamerou Canon EOS 2000D na 

pracovišti Ústavu archeologie a muzeologie, MUNI. Exempláře byly analyzovány z obou stran 

a v příloze rozlišeny černou a červenou barvou. Výsledky byly konzultovány s Mgr. Markétou 

Havlíkovou (ÚAM MU). 

Během analýzy je naprosto nezbytné rozlišovat mezi poškozením předdepozičním, 

peridepozičním, postdepozičním a recentním. Třetí typ poškození, postdepoziční, je způsoben 

především tafonomickými procesy, jako jsou různé formy a stupně koroze. Tyto procesy 

zásadně ovlivňují povrchovou analýzu bronzových artefaktů. Koroze má ve většině případů za 

následek silné poškození či úplné zničení artefaktu. Nehledě na drobné stopy způsobené 

„životem muzejního předmětu“ je nejčastější příčinou recentních stop samotná konzervace, 

případně nešetrný výzkum (Horn 2013, 34–36; Gutiérrez-Sáez – Martín-Lerma 2015, 185; 

Horn – Holstein 2017, 97; Bell 2019, 172). Stav patinového povlaku na artefaktu ze slitiny mědi 

může datovat přítomné poškození povrchu. Pokrývá-li povlak poškození, je pravděpodobné, že 

jde o zásah pravěkého stáří. Pokud však poškození zasahuje do patiny, která pokrývá povrch, 

je téměř jisté, že se jedná o recentní zásah (Melheim – Horn 2014, 12). 
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4.3.2   Výsledky 

(spoluautor Markéta Havlíková) 

4.3.2.1   Opravárenské procesy 

Významnou část zachovaných a pozorovatelných stop představují opravy. Cílem 

prehistorických opravárenských procesů bylo pravděpodobně udržení zbraně v použitelném 

stavu. Opravy (z důvodu potřeby obnovení schopnosti čepele řezat) se pravděpodobně 

zaměřovaly na vytvoření přechodu mezi zachovalým ostřím a vyhlazením/opravením 

poškození s ohledem na zachování fyzické integrity celé zbraně (Horn 2013, 17). Lze 

předpokládat, že opravy čepele obnášely jak hrubé broušení, tak jemné finální leštění. Čím dříve 

byl tento proces zastaven, tím je pravděpodobnější jeho identifikace a interpretace, především 

v případě jemných rýh (Binggeli 2011, 20). Zbraň může být během své životnosti opravena 

více než jednou (Roberts – Ottaway 2003, 120). K. Kristiansen (1979, 162; 1984, 201–202) 

viděl v kontinuálním přeostřování a zmenšování celkového tvaru mečů indikátor pokus o 

prodloužení životnosti v důsledku nedostatku dodávek kovů (tzv. materiálové krize) a celkové 

hospodárnosti.  

Broušení lze pozorovat ve dvou základních liniích – v podélném směru (Ann. III/2: 1; 

III/3: 3; III/5: 3 a 5) a příčném směru vzhledem k původnímu profilu čepele v příčném řezu. 

Aby bylo možné s jistotou identifikovat přebroušení, je třeba předpokládat, že vedlo k viditelné 

změně a tím i vzájemné kombinaci výše zmíněných směrů. Lze předpokládat, že intenzita 

přeostření je úměrná době, po kterou byl meč používán (Kristiansen 1984, 188, 195).  

Rýhy na exponátu z Platěnic (Ann. III/5: 2) lze interpretovat jako hrubé přebroušení 

nebo stopy od zasouvání meče do pochvy. „Broušení“ bylo v minulosti často součástí 

postdepoziční úpravy po vyzvednutí předmětu (Ann. I/6). Obvykle bylo cílem takového 

broušení odstranit patinu. Důvody tohoto zásahu jsou různé, dnes značně úsměvné – touha 

amatérského nálezce odlišit materiál nálezu, případně přání představit návštěvníkům nebo 

předat zaměstnancům muzea lesklý předmět (Bridgford 1997, 96). 

4.3.2.2   Doklady používání a další stopy 

Jediné „doklady“ praktického užívání jsou evidovány na exponátu z Jarošovice: 

dvojnásobný zásek v blízkosti ricasso (Ann. III/3: 1) pravděpodobně způsoben dvěma údery za 

sebou. Širší a zároveň mělčí zásek ve tvaru ostrého „V“ vznikl jako obranná stopa v důsledku 

přímého úderu ostří o ostří, kdy meč nejde do protiúderu, ale pouze pasivně zastavuje útok 

druhé čepele. V takovém případě nedochází k vyhnutí kovu (e.g. Horn 2013, 2015; Dolfini – 

Crellin 2016; Bell 2019; Horn – Karck 2019; Hermann et al. 2020). Další, běžný bojový zásek, 
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označovaný termínem „curved graze“ – z jedné strany je šikmá rýha, z druhé vyhnutí kovu, 

(Hermann et al. 2020) lze identifikovat v horní třetině břitu. V protikladu s výše zmíněnými 

záseky je část nenaostřeného břitu (Ann. III/3: 2), která však vzhledem k úrovni zachování meče 

není směrodatná. Raritou je vlysový tvar rukojeti (Ann. III/3: 5), která je atypická a u mečů 

skupiny Gündligen se nevyskytuje. Pravděpodobný pozůstatek záseku je evidován na meči 

z Horního Metelska, jde o zářez (rýhu) v oblasti hřbetu, který často doprovází zásek na břitu 

(Ann. III/1: 1). Vzhledem k odlámanému ostří a celkovému stavu meče nelze s naprostou 

jistotou definovat povahu traseologické stopy. 

Atypické, v literatuře zatím neinterpretované, mnohonásobné „zářezy“ ve tvaru „V“ 

vyskytující se v rozšiřujícím se přechodu rukojeti a jílce lze interpretovat jako poškození 

v důsledku nasazení dřevěné rukojeti na nevychladlý výlitek meče (Ann. III/7: 2). Druhou 

možností je mechanické opotřebení v důsledku aktivního využívání zbraně, avšak proti této 

intepretaci stojí evidentně neopotřebované nýty (Ann. III/1: 3; III/6: 3). 

Na fotografiích (cf. Ann. I) jsou, pokud to stav meče dovoluje, pozorovatelné negativy 

otisků dřevěných rukojetí, případně chyby ve výrobě, tj. nepovedený nýt ve středové části 

rukojeti (Ann. I/5). Ve středové části čepele z Platěnic je dokonce zachován negativ otisku 

dřeva z pochvy (Ann. III/5: 2). Meče skupiny Gündlingen jsou charakteristické pro svá žebra, 

která dělí hřbet od břitu a končí v horní části čepele cca 10 cm před hrotem (e.g. Ann. III/5: 4). 

Absenci pracovních stop a nabízející se interpretaci „funerálního účelu“ zbraně v případě 

exempláře z Pňovan je nutno brát s rezervou vzhledem ke stavu povrchu meče způsobeném 

konzervací. Podobný příklad (z hlediska funkčnosti) představuje zlomený krátký meč z 

Unterstall v Bavorsku (nese znaky typu Bubenbach) dlouhý pouze 37 cm s nákončí typu 

Dottingen, který byl pravděpodobně vyroben pro pohřební výbavu a uložen místo standardního 

bronzového meče (Cowen 1967, 429; Schauer 1971, 207, Taf. 103: 643) nebo nepoužitelný, 

opravený meč typu Mindelheim o délce 108 cm v hrobě z Gomadingen v Bádensko-

Württembersku (Fernández-Götz – Arnold 2017, 187). 

I přes pečlivou analýzu lze konstatovat, že exempláře zkoumané v této práci představují 

naprosto nedostatečný soubor ke studiu pracovních stop. Tato skutečnost je primárně 

způsobena stářím nálezových kontextů, „životem v muzeu“, konzervačním zásahem a recentní 

korozí. Působením kombinace těchto vlivů – především nešetrné konzervace, se z povrchu 

stává „měsíční krajina“, která pozbývá jakýkoliv traseologický potenciál (e.g. Ann. III/4: 1; 

III/1: 2). Nešetrným nakládáním s exponáty byla valná část mečů nenávratně poškozena. 

Rozsah způsobených škod lze definovat od drobných rýh, zářezů a záseků přes fraktury (Ann. 

III/6: 2) až po úplné „odstranění“ citlivých částí meče – především ulámané břity, které 
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v nejhorších případech naprosto chybí (e.g. Ann. III/6: 1; Ann. I/1 a 8). Místo a četnost výskytu 

stop a poškození na špičkách, hranách čepele a otvorech po nýtech by pro potřeby pozdější 

statistiky měla být zaznamenána pomocí mřížky (čtvercové sítě). Vzhledem k celkovému stavu 

exponátů a malé vypovídající hodnotě analýzy bylo od tohoto druhu evidence upuštěno. 

 

4.3.4   Traseologie a bojová tradice 

Vazba mezi typy stop a konkrétními bojovými situacemi – simulovanými experimentem 

(eg. Bridgford 1997; 2000; Kienlin – Ottaway 1998; Callahan 1999; Lammers-Keijsers 2005; 

Molloy 2007; 2008; Anderson 2011; O'Flaherty et al. 2011; Crellin et al. 2018; Gentile – Gijn 

2019; Hermann et al. 2020) do jisté míry umožňuje identifikovat a interpretovat vzorce 

konkrétních pohybů bojovníků a prozkoumat aspekty prehistorického bojového umění, jako je 

úroveň dovedností bojových cvičenců a existence regionálních či dobově specifických stylů 

nebo kontextově vázaných pravidel boje (e.g. Horn 2015, 210; Molloy 2017, 9–10; Vandkilde 

2018). 

Dle R. Hermann et al. (2020, 32–36) lze vzory a shluky bojových stop využít k osvětlení 

vývoje bojových stylů v evropské době bronzové, neboť tyto koncentrace pravděpodobně 

obsahují kvalitnější informace o prehistorických stylech boje než jednotlivé stopy. Bojové 

stopy jsou generovány opakujícími se normativními akcemi založenými na dlouhodobém 

zapojení zbraní, svalové paměti a mentálními a fyziologickými změnami způsobenými 

bojovým tréninkem a praxí (e.g. Malafouris 2008; Molloy 2008, 123; Warnier 2011; Melheim 

– Horn 2014, 8). Lze předpokládat, že bojové styly vycházejí z historicky podmíněného spojení 

kulturních, fyzických a neurologických transformací způsobených trvalým využíváním zbraní. 

Některé zbraně jsou pro vytváření podmíněných bojových stylů napomocné více než jiné, 

protože vyžadují zdlouhavý výcvik nebo pokročilou kvalifikaci k účinnému ovládání. Dle B. 

Molloy (2017, 7–8) tomu tak bylo u mečů z doby bronzové, protože jejich zdatné zacházení 

bylo podmíněno jemnými motorickými dovednostmi a dlouhodobou obeznámeností se zbraní. 

Podobný vývoj lze předpokládat u bronzových, později železných, mečů v době halštatské. 

V pilotní studii R. Hermann et al. (2020, 33–36) interpretují absenci výrazných vzorů a shluků 

stop na britských mečích z fáze Penard jako výsledek dosud nevyzrálé bojové tradice. Určitá 

změna nastala fázích Wilburton a Ewart Park, kdy posuny v umístění stop a jejich husté 

seskupení lze považovat pro vznik šermířského stylu. Zejména vybouleniny často pozorované 

na mečích z těchto fází naznačují, že nový bojový styl se soustředil na touhu ovládat 

protivníkovu zbraň pomocí vazebných technik podobných těm, které byly prováděny v 

pozdním středověku. Podobný posun směrem k častějším sečným úderům a jemnějšímu 
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ovládání čepele byl pozorován na dánských mečích z období II. a III. severské doby bronzové 

(Kristiansen 1984, 189–195). Další změna nastala ve fázi Llyn Fawr, označující přechod do 

doby železné. Opakující se vzory a shluky stop vytvořené předchozími bojovými praktikami 

zmizely a byly nahrazeny stopami, rovnoměrně rozmístěnými podél čepelí mečů způsobem, 

který je částečně podobný mečům ze střední doby bronzové. Není jasné, co mohlo způsobit tuto 

zjevnou ztrátu zavedených bojových rutin. Změnu by snad bylo možné připsat zavedení 

železných mečů a rostoucímu významu jezdeckého válčení na počátku 1. tisíciletí př. n. l. (e.g. 

Drews 2004; Anthony – Brown 2011), což by vedlo k novému vývoji ve výzbroji (delší meče) 

a bojových technikách. 

 

4.4   Metalografie 

4.4.1   Metodologie 

 V rámci analýzy struktury slitiny, jejího složení, mikrostruktury a mikrotvrdosti byl 

proveden příčný řez čepelí (s plochou 1,5 mm³) na exponátu z Platěnic (110996). Vzorek byl 

odmaštěn, zapuštěn do vodivé epoxidové pryskyřice, vybroušen a následně vyleštěn pomocí 

diamantové pasty na povrchovou úpravu 1 μm. Povrch byl analyzován mikroskopem Zeiss 

Axio Observer.Z1m se softwarem AxioVision pro metalografickou studii a PHILIPS XL30 

ESEM řádkovacím elektronovým mikroskopem vybaveným energeticky disperzní rentgenovou 

spektrometrií (EDX) pro analýzu složení. SEM-EDX analýza byly provedena při urychlovacím 

napětí 25 kV. Vzorek byl podroben testování mikrotvrdosti pomocí testeru DuraScan 70 G5. 

Analýzu provedl Ing. Vojtěch Průcha (Fakulta strojní, ZČU). 

 

4.4.2   Výsledky 

Chemické složení bylo změřeno na třech místech (Tab. V.) s plochou cca 1,5 mm². Meč 

byl vyroben z cínového bronzu s obsahem Sn 10,99 hm. %. Přidáním Sn k Cu – různými 

postupy, lze dosáhnout změny mechanických a chemických vlastností mědi: zvýšení pevnosti 

a tvrdosti, snížení tavného bodu a lepší zpracovatelnost. Intencionální legování mědi cínem je 

považováno za indikativní při obsahu cínu vyšším než 5 %, množství nižší než 2–3 % může být 

způsobeno nečistotami z rud (e.g. Scott 1991, 25; Thornton 2009, 303; Osakwe et al. 2017, 29–

30). V kovové matrici byly dále identifikovány příměsové prvky S, Pb, Ni, Sb a Fe.  

Na příčném metalografickém výbrusu (Fig. 11; 15) – v nenaleptaném stavu, jsou 

viditelné hranice zrn, vměstky, interkrystalická koroze a řediny (malé a rozptýlené staženiny na 

tepelných osách a v jiných tepelných centrech odlitků). Řediny vytvářejí řídká místa, činící 

stěnu odlitku porézní. Staženiny představují uzavřené nebo otevřené dutiny, které vznikají v 
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důsledku zmenšování objemu slitiny při tuhnutí. Základní příčinou vzniku staženin je 

nedostatečné objemové doplnění taveniny během tuhnutí z důvodu absence či špatné funkce 

odvzdušňovacích kanálů. O nedokonalém procesu tavení směsi slitiny svědčí výskyt částice 

čisté mědi (100 % Cu) v dutině (Fig. 14; 17). 

 

 

Fig. 11: Příčný metalografický výbrus                  Fig. 12: Příčný metalografický výbrus 

(i. č. 110996), nenaleptaný stav, pořízeno            (i. č. 110996), leptáno pomocí Babbits, 

při zvětšení 50x.                                                     pořízeno při zvětšení 50x. 

 

 

 Fig. 13: Příčný metalografický výbrus                  Fig. 14: Příčný metalografický výbrus  

 (i. č. 110996), leptáno pomocí Babbits,                (i. č. 110996), leptáno pomocí Babbits, 

 pořízeno při zvětšení 500x. Detail na                    pořízeno při zvětšení 500x. Detail na 

segregaci po hranicích zrn.                                   částici Cu. 

 

Po naleptání vzorku roztokem Babbits (10gFeCl3+100ml CH3OH+5ml HCl), byla 

identifikována, slabě viditelná, heterogenní dendritická struktura (cf. Fig. 12 a 16). Dendritický 

růst je jednou z forem segregace, ke které může docházet během odlévání. Jde o jev, který často 

vzniká u nečistých kovů nebo slitin, z důvodu nižšího bodu tání jedné ze základních složek – 

Cu tt 1 083 °C a Sn tt 232 °C. Když se slitina ochladí a začne tuhnout dendritickou segregací, 

první část vytvořených dendritových ramen je bohatší na měď, zatímco vnější část je bohatší 

na cín (Scott 1991, 5) – tato výrazná segregace na hranicích zrn je v souladu s rovnovážným 
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binárním diagramem cínového bronzu (Fig. 19). Tato sekundárně vyloučená intermediátní fáze 

ɛ obsahuje 27,7 až 39,5 % Sn (Fig. 13; 18: 1, 2; Tab. VII.).  

Výše zmíněné vměstky jsou na bázi S (Fig. 18: 3; Tab. VII.). Sulfidické vměstky 

většinou obsahují také malý podíl Fe, pravděpodobně FeO, který může být součástí 

Fayalitických strusek. Bronzová slitina meče obsahuje také malé množství Pb, které se ve slitině 

vyskytuje ve formě vyredukovaných částic. Jejich velikost nepřekračuje 5 μm (Fig. 16). 

Doprovodným příměsovým prvkem vyredukovaných Pb částic je stopové množství Bi. 

 

 

 Fig. 15: Příčný metalografický výbrus                 Fig. 16: Příčný metalografický výbrus 

(i. č. 110996), nenaleptaný stav.                           (i. č. 110996), nenaleptaný stav. 

Režim SE-topografický kontrast.                           Režim BSE-chemický kontrast. 

  

 

Fig. 17: Příčný metalografický výbrus                  Fig. 18: Příčný metalografický výbrus 

(i. č. 110996), naleptaný stav.                               (i. č. 110996), nenaleptaný stav. 

Režim SE – topografický kontrast.                        Režim BSE-chemický kontrast. 

 

Výsledky analýzy mikrotvrdosti (Fig. 20) potvrdily změny vnitřní struktury kovu 

způsobených tvářením za studena (cf. Fiala – Snyder 1999, 397–400, Fiala – Kolega 2005, 1–
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15). Výsledná průměrná hodnota tvrdosti je 85 ± 10,1 HBW1/10 na Brinellově stupnici 

(Machek – Sodomka 2007, 56). Z této hodnoty lze vypočítat orientační mez pevnosti v tahu, 

dle vzorce Rm = k*HB, kde k = 4–5 (volím 4). Výsledná orientační mez pevnosti v tahu je cca 

341 MPa. Je nutné si uvědomit, že výše uvedený vzorec je pro HB při normálních podmínkách, 

tedy HBW 1/10 bude o něco vyšší, a tedy i výsledná hodnota Rm.  

 

 

Fig. 19: Rovnovážný binární diagram           Fig. 20: Mapa tvrdosti. 

cínového bronzu s přibližným 

označením složení meče z 

Platěnice (i. č. 110996). 

 

Prvek (hm. %) ⌀ hodnota Odchylka (hm. %) 

S 0,45 0,01 

Fe 0,3 – 

Sn 10,99 0,38 

Pb 4,05 3,3 

Ni 0,56 – 

Cu zbytek – 
 

Tab. V.: Průměrná hodnota tří energetických spekter zlomku        Tab. VI.: EDX analýza Pb částic. 

z Platěnice (i.č.110996), včetně směrodatné odchylky.                                                                                               
  

Prvek (hm. %) oblast 1. oblast 2. 

Sn 27,44 25,44 

Sb 2,90 3,07 

Ni 0,78 0,72 

Pb 2,57 3,26 

Cu zbytek zbytek 
 

Tab. VII.: EDX analýza oblastí 1–3. 

 

Je nutno podotknout, že kvalita analýzy byla ovlivněna celkovou velikostí příčného řezu 

zlomku meče, který dosahuje pouze poloviny ideálního rozměru. Zároveň v důsledku spontánní 

Prvek (hm. %) hodnota 

Sn 6,62 

Cu 35,23 

Pb zbytek 

Prvek (hm. %) oblast 3. 

S 13,1 

Sn 7,94 

Fe 0,56 

Cu zbytek 
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rekrystalizace mění kovy své vlastnosti v průběhu. Současná struktura a vlastnosti, zejména 

tvrdost tepaných kovových artefaktů mohou být velmi odlišné od původních rysů (Scott 1991, 

6–7; Fiala et al. 2013, 54–57).  

 

4.5   Geochemie 

4.5.1   Metodologie 

Bylo nám umožněno odebrat vzorky z 10 exemplářů. Počet a jejich umístění byl zásadně 

ovlivněn mírou vstřícnosti spravujících institucí a paradoxně rozsahem recentního poškození – 

zlomy bez patiny. Vzorky byly odebrány z kovového jádra z důvodu snížení rizika kontaminace 

patinou. Hmotnost vzorku se pohybovala mezi 0,01 g a 0,05 g. 

Hmotnostní spektrometrie (ICP-MS) a izotopová analýza olova (MC-ICP-MS byly 

použity ke stanovení chemických koncentrací a poměrů izotopů olova k určení typu materiálu 

a možné provenience artefaktů. Analýza byla provedena na Ústavu geochemie, mineralogie a 

nerostných surovin Univerzity Karlovy v Praze (IGMMR) a v Laboratořích geologických 

ústavů (LGI) podle speciálně vyvinutého protokolu (Danielisová et al. 2021). Hlavní prvky (Cu, 

Sn) a stopové prvky (Mg, AL, Mn, Fe, Pb, Sb, Ag, As, Zn, Ni, Co, Fe, Bi) byly stanoveny 

pomocí modifikovaného rozkladu v minerálních kyselinách (HNO3 +HCl, 3:1); následovala 

konvenční roztoková nebulizace ICP-MS iCAPQ (Thermo, Brémy) a/nebo ICP OES Agilent 

5110 (Agilent, USA). Cca. 0,01–0,05 g každého vzorku bylo digerováno ve 2,5 ml kyselé směsi 

(HNO3+HCl, 3:1) v PTFE nádobách (Savillex, USA) na plotně (100 ◦C po dobu 1–2 h) a 

přeneseno do odměrné baňky o objemu 25 ml. Všechny vzorky a procedurální slepé vzorky 

byly před měřením dále zředěny 2 % HNO3. Analytický protokol ICP-MS a strategie kalibrace 

úzce dodržovaly ty, které popsali (Strnad et al. 2005; 2016). Analytická přesnost dat ICP-MS 

pro všechny analyzované prvky se pohybovala od 0,3 % do 3 %, relativní.  

Pro zkoumání původu analyzovaných dat byly vzorky pro izotopovou analýzu olova 

(LI) rozpuštěny v 5 ml aqua regia (1:1 HNO3 a HCl). Olovo bylo separováno za použití 

pryskyřice Srspec (Triskem) a ultra čisté 6 M HCl (Romil) jako elučního média. Izotopová 

analýza byla provedena pomocí Neptune MC-ICP-MS (Thermo-Fisher Scientific). Vzorky byly 

obohaceny thaliovým referenčním materiálem NIST SRM 997 a hmotnostní odchylka byla 

korigována zobecněným mocninným zákonem s použitím 203Tl/205 Tl = 0,418922 (Košler et 

al. 2008). Izotopická data olova byla opravena standardním vzorkovým „bracketingem“ 

vzhledem k hodnotám deklarovaným NIST pro referenční materiál SRM 981. Základní linie po 

promytí byla pod 0,0004 mV. Externí přesnost pro měření MC-ICP-MS poměrů 206Pb/204Pb 
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a 207Pb/204Pb je pod 0,006 (2SD) a 208Pb/204Pb pod 0,01 (2SD), jak je stanoveno z 

dlouhodobé reprodukovatelnosti SRM NIST. 

Při interpretacích analýz chemického složení vzorků je třeba mít na paměti, že existuje 

řada faktorů, které mohou způsobit systematické odchylky v úrovních koncentrace minoritních 

a stopových prvků ve slitinách mědi: 1. mineralogie zdroje měděné rudy (nativní, oxidovaná, 

sulfidická); 2. rozdělení stopových prvků během tavení mezi fáze kovu a strusky, těkání během 

tavení a také kontaminace z různých zdrojů, např. z tyglíků; 3. záměrné přidávání jiných kovů, 

jako je cín nebo olovo, do hotového kovu nebo společné tavení různých rud za účelem přímé 

výroby slitin. Tyto postupy se liší od záměrného cílení na zdroje polymetalické rudy (jakými 

jsou např. tetraedrity), které přirozeně vytvoří slitinu z taveniny; 4. změny v chemii 

prostřednictvím tavení, přetavování a zpracování kovu; 5. potenciální smíchání složení 

prostřednictvím recyklace objektů; 6. postdepoziční zvětrávání a koroze (Bray – Pollard 2012, 

856). 

 

4.5.2   Chemické složení 

 Výsledky elementární analýzy vzorků jsou uvedeny v Tab. VIII. Všechny analyzované 

předměty byly vyrobeny ze slitiny mědi a cínu.  Obsah cínu se pohyboval mezi 5 wt% a 13,3 

wt%. Nejvyšší hodnoty byly pravděpodobně způsobeny vyšší úrovní povrchové patiny ve 

vzorku. Obsah cínu do nebo kolem 10 wt% je typicky pozorován ve slitinách mědi ze stejného 

období (Frána et al. 1997). Obsah olova ve slitině odebraných vzorků je pravděpodobně ve 

všech případech minerálního původu. Ve dvou případech (SW6 a 7) byla pozorována zvýšená 

koncentrace olova, dosahující prakticky 5 wt%. Zvýšený obsah olova lze teoreticky vysvětlit 

legováním slitiny cínem bohatým na Pb. Dalším potenciálním zdrojem olova jsou pohromadě 

se vyskytující Cu a Pb-Zn rudy nebo společné tavení Cu rudy s galenitem (PbS), (Pernicka et 

al. 2016, 33–34; Fig. 21/2). Vzhledem k relativně zvýšeným obsahům Sb, As a Ni u vzorků SW 

6 a 7, lze uvažovat o tavení tetraedrické mědi.   
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Fig. 21: Základní bodové diagramy (v logaritmické škále) chemických koncetrací v komparaci 

regionálních dat z Evropy (z Ling et al. 2019). Pozn. obrázek „1“ vlevo, „2“ vpravo; „Bohemia“ jsou 

data autora. 

 

Hlavní skupina exemplářů – SW 1 až 9, typologicky spadajících do HaC1a vyniká 

přítomností prvků: Pb, Bi, Ag, As, Ni a Sb. Hodnoty olova byly v procentuálním rozsahu 

typicky mezi 0,6 wt% a 1,6 wt%, s vyjímkou výše zmíněných vzorků SW6 a SW7. Přítomnost 

As je detekována v procentuálním rozsahu 0,3–1,4 wt% (medián 0,7 wt%). Obsahy Ni a Sb 

byly zaznamenány v rozmezí pod 2,5 wt% (0,1–0,8 wt% u Ni, 0,4–2,3 wt% u Sb), zatímco 

hodnoty Ag a Bi byly detekovány v rozmezí setin ppm. Tato různorodá asociace prvků není 

typická pro konkrétní minerální zdroj a mohla by být výsledkem míšení různých rud 

(Danielisová et al. 2020, 3). Vyšší množství antimonu spolu s dalšími stopovými prvky je 

připisováno tetraedritům – mědi s vysokým obsahem nečistot, široce používané od počátku 

doby bronzové (Frána et al. 1997; 2009). Zvýšené koncentrace As, Ag a zejména Sb mohou 

vést k závěru, že výše zmíněné exempláře byly vyrobeny za použití tetraedritické mědi s ložisky 

vyskytujícími se v několika oblastech napříč střední Evropou od západních Alp až po Německo, 

Čechy a Slovensko (cf. Frána et al. 2009; Frotzscher 2009; Kirnbauer et al. 2012; Pernicka et 

al. 2016; Danielisová et al. 2020). Většina bronzů v alpské oblasti ze starší doby železné 

obsahuje olovo, v koncentrací až procentuální – medián kolem 0,5 % (Lutz – Schwab 2014). 

Ložiska tetraedritických rud v údolí řeky Inn se však vyznačují malým zastoupením Pb 

(Krismer et al. 2011; Goldenberg et al. 2012; Pernicka et al. 2016). Pouze v okolí ložiska 

Brixlegg, kde se tetraedrity částečně vyskytují s galenitem lze detekovat vyšší množství olova 

spojeného s typickým zastoupením stopových prvků (Schwab 2014; Danielisová et al. 2021, 

14). 

Pokud bylo možné odebrat více vzorků z jednoho meče, hodnoty vzorků z oblasti čepele 

a rukojeti jednoho meče byly prakticky totožné (cf. SW 2_1,4; 4_1,2; 5_1,2; 8_1,2; 10_1,3), až 

na vzorek SW 10_1 s obsahem 13,2 % Sn, který je však nepochybně způsobem fyzickým 
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stavem exempláře a vyšší úrovni mezikrystalické koroze. Toto pozorování vylučuje i technicky 

zpochybnitelnou možnost využití dvou různých slitin v rámci těla jednoho meče. Na druhou 

stranu lze v některých případech pozorovat dvě odlišné slitiny použité na odlití meče a nýtů – 

SW 10_1 až 3.  

V případě mečů SW 6 a 7 s téměř totožnou slitinou lze uvažovat o totožné kovolitecké 

dílně. Lokality Skapce a Pňovany jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou 20 km. Odlišnými se 

jeví vzorky SW 10_1,3 s vysokým podílem Sn a nízkým procentuálním obsahem Pb, Bi, Ag, 

As, Ni a Sb. Zde lze předpokládat výjimečnou čistotu slitiny. 

Vzhledem k vysokému podílu patiny ve vzorku SW 9 je nutno pohlížet na výsledek 

s opatrností. Určitou záhadou jsou také vzorky SW 2_3 a SW 1. V prvním je zastoupeno 4,83 

wt% Al, což může indikovat výskyt blíže nespecifikovatelných nečistot (pocházejících zřejmě 

z půdy). Druhý – s obsahem 1,8 % Zn, může značit specifikum použité rudy.  
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ID Lokalita inv. č. část 
Fe 

% 

Co 

% 

Ni 

% 

Cu 

% 

Zn 

% 

As 

% 

Ag 

% 

Sn 

% 

Sb 

% 

Pb 

% 

Bi 

% 

Analytical 

total % 

Total 

100 % 

SW 1 Platěnice 110996 čepel 0,000 0,027 0,159 85,874 1,805 1,094 0,015 9,551 0,781 0,624 0,021 99,95 100 

SW 2_1 Platěnice 111288 čepel 0,000 0,027 0,165 86,900 0,132 1,107 0,010 10,172 0,793 0,620 0,018 99,94 100 

SW 2_2 Platěnice 111288 nýtek 0,000 0,022 0,241 85,885 0,069 0,706 0,016 11,278 0,970 0,744 0,016 99,95 100 

SW 2_3 Platěnice 111288 rukojeť 0,000 0,022 0,148 78,310 0,090 1,439 0,017 13,320 1,024 0,719 0,021 95,11 100 

SW 2_4 Platěnice 111288 rukojeť 0,781 0,025 0,150 86,558 0,076 1,095 0,017 9,695 0,771 0,606 0,023 99,80 100 

SW 3 Plaňany 12543 rukojeť 0,291 0,012 0,603 89,868 0,035 0,955 0,015 5,825 1,876 0,394 0,009 99,88 100 

SW 4_1 Chudonice 3154 rukojeť 0,000 0,127 0,502 86,543 0,070 0,648 0,014 9,874 1,024 1,151 0,015 99,97 100 

SW 4_2 Chudonice 3154 čepel 0,000 0,018 0,130 87,852 0,237 0,171 0,010 10,380 0,279 0,910 0,006 99,99 100 

SW 5_1 Velešice 3424 rukojeť 0,000 0,054 0,385 87,169 0,065 0,617 0,015 9,573 1,077 1,006 0,015 99,98 100 

SW 5_2 Velešice 3424 čepel 0,181 0,054 0,387 87,273 0,082 0,602 0,022 9,328 1,064 0,993 0,015 100,00 100 

SW 6 Stříbro A615 rukojeť 0,108 0,007 0,246 85,319 0,032 0,782 0,014 5,285 2,380 4,943 0,017 99,13 100 

SW 7 Pňovany 8696 čepel 0,000 0,166 0,826 85,878 0,078 1,030 0,013 4,921 2,220 4,835 0,010 99,98 100 

SW 8_1 Dolany 8698 čepel 0,000 0,021 0,185 90,085 0,050 0,275 0,018 7,280 0,481 1,593 0,006 99,99 100 

SW 8_2 Dolany 8698 rukojeť 0,000 0,036 0,697 87,645 0,064 0,732 0,021 7,263 2,030 1,499 0,006 99,99 100 

SW 9 Jarov 15118 rukojeť 0,000 0,031 0,216 86,070 0,028 0,576 0,031 10,702 1,427 0,870 0,027 99,98 100 

SW 10_1 Jarošovice 2166 rukojeť 0,000 0,001 0,056 86,427 0,007 0,008 0,018 13,211 0,029 0,217 0,001 99,98 100 

SW 10_2 Jarošovice 2166 nýtek 0,397 0,156 0,710 86,773 0,034 1,024 0,027 8,407 0,659 1,782 0,014 99,98 100 

SW 10_3 Jarošovice 2166 čepel 0,252 0,001 0,057 87,460 0,061 0,014 0,017 11,872 0,025 0,229 0,001 99,99 100 
 

Tab. VIII.: Přehled odebraných vzorků a jejich chemické složení. Data byla normalizována na 100 %.
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4.5.3   Analýza izotopů olova 

Poměry izotopů olova („LI“) (Tab. IX.) jsou prezentovány formou binárních diagramů 

(Fig. 22). U vzorků SW 1 a 2, a SW 4 a 5 vyplývá podobnost hodnot – meče jsou pravděpodobně 

odlity z jedné slitiny (teoreticky i recyklátu) nebo zdroje. Podobné poměry izotopů Pb lze 

pozorovat i u SW 4–9, a částečně u SW 3, je možné, že surovina pocházela z jedné oblasti. 

Vzorky z Platěnice nejsou konsistentní s kolekcí srovnávacího datasetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Základní bodový diagram LI analyzovaných bronzových mečů (z Danielisová et al. 2021). 

 

ID Lokalita inv.č. část 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb 

SW 1 Platěnice 110996 čepel 18,4167 15,6141 38,47208567 

SW 2_1 Platěnice 111288 čepel 18,4232 15,6167 38,48174198 

SW 2_2 Platěnice 111288 nýtek 18,3716 15,6262 38,4343599 

SW 2_3 Platěnice 111288 rukojeť 18,4230 15,6168 38,48226983 

SW 2_4 Platěnice 111288 rukojeť 18,4176 15,6158 38,47531918 

SW 3 Plaňany 12543 rukojeť 18,32775 15,64868 38,46326748 

SW 4_1 Chudonice 3154 rukojeť 18,3737 15,6358 38,46493614 

SW 4_2 Chudonice 3154 čepel 18,3847 15,6331 38,41128598 

SW 5_1 Velešice 3424 rukojeť 18,3809 15,6275 38,46516659 

SW 5_2 Velešice 3424 čepel 18,3840 15,6280 38,46854313 

SW 6 Stříbro A615 rukojeť 18,3575 15,6534 38,46572941 

SW 7 Pňovany 8696 čepel 18,3401 15,6432 38,45691593 

SW 8_1 Dolany 8698 čepel 18,3558 15,6450 38,47000236 

SW 8_2 Dolany 8698 rukojeť 18,3506 15,6300 38,40528385 

SW 9 Jarov 15118 rukojeť 18,4166 15,6242 38,49238006 

SW 10_1 Jarošovice 2166 rukojeť 18,3029 15,6244 38,38341608 

SW 10_2 Jarošovice 2166 nýtek 18,2897 15,6495 38,41773573 

SW 10_3 Jarošovice 2166 čepel 18,3159 15,6284 38,40265492 

Tab. IX.: Přehled vzorků a poměry izotopu olova. 

 

 

 

  

 

 



59 
 

Geologická provenience použitého materiálu dle LI není bohužel jednoznačná. Podle 

srovnání LI vzorků mečů s publikovanými hodnotami pro jednotlivá ložiska ve střední Evropě 

lze jednoznačně vyloučit Karpatskou kotlinu (Fig. 23) a pravděpodobně většinu ložisek 

v dnešním Německu (Porýní, pohoří Harz apod.), ačkoliv lze pozorovat konsistenci dat ložisek 

v Porýní a vzorku z Jarova a do jisté míry i obou mečů z Nového Bydžova; malý překryv hodnot 

lze sledovat na grafu s 208Pb/204Pb v Krušných horách, avšak orientace datových trendů je 

odlišná (Fig. 24). Datové trendy Německých ložisek se s vzorkovanými meči prakticky 

neshodují. 

 

 

Fig. 23: Bodový diagram LI v datasetu ložisek měděných rud z Karpatské kotliny (z Danielisová et al. 

2021). 

 

Fig. 24: Bodový diagram LI v datasetu ložisek měděných rud z Německa (z Danielisová et al. 2021). 

 

Vzhledem k silným halštatským metalurgickým centrům v Alpské oblasti a 

pravděpodobně pokračující metalurgické tradici na Slovensku (Pernicka et al. 2016), společně 
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s ověřenými výskyty těženého tetraedritu, byla pozornost soustředěna především na ložiska 

v Alpách a na Slovensku (Fig. 25, 26).  

LI SW 3–5 odpovídá charakteru jak alpských, tak slovenských ložisek. SW 10 odpovídá 

ložiskům v centrálních Alpách. Neurčitý překryv dat lze sledovat u SW 8 a 9.  

 

 

Fig. 25: Bodový diagram LI v datasetu ložisek měděných rud z Alp (z Danielisová et al. 2021). 

 

Fig. 26: Bodový diagram LI v datasetu ložisek měděných rud ze Slovenska (z Danielisová et al. 2021). 

 

Alpská ložiska vykazují jen omezenou konsistenci s testovanými vzorky; SW 6 a 7 se 

svým vysokým podílem Pb přibližují datovému poli z ložiska kantonu Valais. První z možností 

je důl Blesec, po chemické stránce charakteristický svým galenitem – fakt, který odpovídá 

vysokému obsahu Pb. Zároveň však úplně neodpovídá podílu Zn, který by mohl pocházet 

z tennantitu, avšak přítomnost 2 wt% Sb se nezdá být konsistentní s lokálními rudami. Druhým, 

vhodným ložiskem s konzistentními izotopy Pb a směsí bohatou na Sb+Zn je důl Gosan, který 

spolu s Blesec leží ve stejném údolí (Val d'Anniviers), tedy v těsné blízkosti (Cattin, ústní 

sdělení). 
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Lze konstatovat, že valná část dat je značně složitá pro koherentní interpretaci; zejména 

vlivem vzájemné shody se slovenskými a alpskými ložisky, která ale v žádném případě není 

úplná s celým souborem analyzovaných exemplářů. Lze s určitou opatrností konstatovat, že 

předpoklad původu suroviny z využívaných ložisek tetraedritické mědi v Alpách nebo 

kontinuita slovenských metalurgických areálů se nedá zcela vyloučit. Stejně tak zejména u 

mečů z Platěnic lze testovat hypotézu o shodě hodnot s ložisky mědi v Porýnské oblasti. 

Bohužel stále chybí solidní korpus srovnávacích dat pro dobu železnou. Proto pro 

srovnání byly využity analýzy mečů z doby bronzové (Ling et al. 2019), kategorizované dle 

platné chronologie a regionu (nálezu meče), (Fig. 27), doplněné o publikované analýzy 

předmětů z pozdní doby bronzové (HaA-HaB1) ze Švýcarska (Rychner et al. 1998).  Vidíme 

částečnou konsistenci dat s Německými meči a předměty ze Švýcarska. 

 

 

 

Fig. 27: Bodový diagram LI v datasetu kategorizovaného dle nálezů mečů (z Ling et al. 2019) a 

švýcarských dat (Rychner et al. 1998). Pozn. „Bohemia“ jsou data autora.  

 

Část souboru (konkrétně Plaňany, Stříbro, Pňovany, Plzeň, jeden vzorek z Týna nad 

Vltavou), je konsistentní se vzorky z Německa a Švýcarska, ačkoliv data z ložisek tato 

pozorování nepotvrzují. Chronologicky vidíme konsistenci mečů ze západních Čech s obdobím 

(1000-800 př. n. l.) přímo předcházejícím období HaC1; konsistence je v tomto případě i 



62 
 

pozorována s regionem Švýcarska (tj. se překrývá i region). Nelze však tvrdit, že české nálezy 

mají původ v ložiscích ve švýcarských Alpách. Zásadní koherentní výsledky nepřinesla ani 

segregace jednotlivých typů bronzových mečů v porovnání s regionálními daty (Fig. 28). 

 

 

 

Fig. 28: Bodový diagram LI v datasetu kategorizovaného dle typologie (analyzovaného souboru) a 

regionu (z Danielisová et al. 2021).  

 

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že místa nálezů artefaktů se nemusí nutně 

shodovat s místy geologického původu použité suroviny. S dálkovým obchodem, který je od 

doby bronzové prokázán i na mečích (e.g. Ling et al. 2019; Nørgaard et al. 2021), je nutné 

porovnání geochemických hodnot artefaktů interpretovat s přihlédnutním k socio-

ekonomickým a sociálním poměrům v daném období. Podobnost s německými, případně 

švýcarskými, exempláři nabízí možnost příslušnosti ke stejným západním kulturním a 

distribučním okruhům. Žádná konsistence nebyla pozorována v případě mečů z Platěnic.  

Bohužel zatím nemáme konsistentní výsledky vzhledem ke konkrétnímu ložisku – 

zatím neznáme ložisko, z důvodů: nedostatku srovnávacích dat a rozsáhlé recyklace nebo 

míchání materiálu. Teoreticky by výsledky mohly naznačovat, že v Ha C není v rámci 
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západohalštatského okruhu využíváno žádné velké ložisko. Tuto hypotézu je však třeba ověřit 

dalším studiem. 

 

5.   Diskuse 

5.1   Typologicko-chronologická otázka 

 Na počátku 20. století se bronzové meče Ha C dostávájí do povědomí evropských 

archeologů, kteří s odlišnou mírou úspěchu interpretují jeho genezi. Větší část teorií je zatížena 

prvky „národního povědomí“ a místa vzniku tradičně odpovídají státní příslušnosti 

zainteresovaných badatelů (e.g. Cordier et al. 1959; Briard 1965; Burgess 1979; 1988; 

O'Connor 1980; Hawkes 1983; Warmenbol 1988; Milcent 2004; 2007; 2017). I přes značnou 

míru neshody v otázce technických aspektů se pravděpodobným jeví vliv série bilaterálních, 

případně multilaterálních transferů z prostoru Londýnské pánve a Atlantického, případně 

Severo-alpského komplexu se značným důrazem kovolitecké produkce v oblasti centrální 

Francie v Ha B2-3 až Ha C2, kdy se naopak „vyvinutý halštatský meč“ dostává z oblasti jižního 

a středního Německa, případně Čech zpět do prostoru Atlantického komplexu až na Britské 

ostrovy (cf. Cowen 1967; Schauer 1971; Pare 1991; Roymans 1991; Milcent 2004; 2017; Brun 

et al.  2009).  

 Chronologicko-typologická otázka typů a variant bronzových mečů byla v zásadě 

vyřešena. „Časné Ha C“ (Ha C1a) je zastoupeno typy Holme Pierrepoint, Villemant a 

Wehringen. „Pozdní Ha C“ (Ha C1b až C2) je typické přítomností typu Bubenbach a 

Mindelheim. Na pomezí výše zmíněných fází leží typ Weichering. Drobné odlišnosti v typech, 

případně terminologii (Bubenbach/Miers) jsou způsobeny regionálními vlivy. Problém lze 

spatřit v zařazení jednotlivých exemplářů vlivem různých podmínek aplikace typologických 

kritérií (opomíjení obecného tvaru čepele a přílišné fixace na tvar a závěr rukojeti) – především 

u typu Wehringen, Weichering a Bubenbach (cf. Cowen 1967; Schauer 1971, Milcent 2004). 

Posloupnost nákončí – s meči úzce souvisejí, se zdá značně lineární a je řízena rostoucí 

složitostí forem s rozvojem těla a laterálních konců. Terminologie jednotlivých typů a variant 

je značně roztříštěna (cf. Kossack 1959; Cowen 1967; Schauer 1971; Pare 1991; Milcent 2004), 

avšak vlivem jednoznačnosti morfologických tvarů nedochází k chybám v klasifikaci. Pozdní 

typy jsou shlukovány do regionálních skupin, omezených zejména na střední Evropu (Kossack 

1959; Schauer 1971). 

 Sumárně lze konstatovat, že doba halštatská, jakožto „chudý příbuzný“ mezi dobou 

bronzovou a laténskou, trpí nedostatkem odborné pozornosti, což se projevuje především na 

dílčích tématech. Absence širšího kruhu badatelů, kvalitních prací a jejich regionální uzavřenost 
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neumožňuje vhodné uchopení problému. V rámci dalšího vývoje bádání (chronologicky-

typologického a tématu geneze) je nezbytné provést analýzu všech bronzových mečů Ha C 

v komparaci s nálezy Atlantického komplexu, případně syntetizovat dostupné práce – 

především hmotnou kulturu. V opačném případě zůstane příslušné téma ve stavu množství 

navzájem si odporujících hypotéz, nad kterými budoucí potencionální badatel raději zavře 

knihu. 

 

5.2   Kontext hrobů  

Hroby s bronzovými meči lze kvůli jejich bohatství a typu artefaktů připsat elitě. 

Problémem však je, jak chápat rozdíly v počtu a složení mezi těmito hroby. Sociální interpretaci 

těchto rozdílů brání omezený počet hrobů, a především neúplné kontexty. V oblasti 

Atlantického komplexu to je navíc přetrvávající tradice deponií, jejích součástí je výrazné 

množství těchto zbraní (Roymans 1991). 

 Bronzové meče Ha C1a nejsou zpravidla ukládány do hrobů s vozy – vyjímkou je 

eponymní nález v mohyle VIII. z Wehringen a v hrobě č. 5 z Plaňan, který je však pro rozpory 

v dokumentaci zpochybněn (cf. Dvořák 1933; 1938; Pare 1991). Ostatní typy mečů odpovídají 

stupni Ha C1b až C2, z naprosté většiny typu Mindelheim v jeho železné podobě. Bronzové 

varinty mečů Ha C byly vyloučeny z ukládání do „klasických hrobů Ha C1“ – dle G. Kossack 

(1959). 

 Zdá se, že součásti koňských postrojů byly pevnou součástí kontextu hrobů 

s bronzovými meči Ha C. Všechny nálezy z Čech a část nálezů z Evropy – e.g. Kissing 

v Bavorsku (Czysz – Krahe 1980, 38), hrob č. 1 v Lengenfeld (Kossack 1954, 151) a mohyla 

č. XVI. v Chavéria (Vuaillat 1977, 95), jsou typu A, B a C úzce související s kulturami 

popelnicových polí pozdní doby bronzové (e.g. Pare 1991; Parzinger 1992). Mladší typy D a E 

se nacházejí výhradně v hrobech s vozy a meči typu Mindelheim (Pare 1991, 9, Fig. 9) – typ 

D: mohyla č. 13 v Tannheim; hrob č. 1 v Großeibstadt; Lhotka; Frankfurt-Stadtwald; mohyla 

č. 2 v Mindelheim – první tři zmíněné lokality s železnými variantami meče, následující dvě s 

bronzovými (Fischer 1979, 40–49; Kossack 1959, 167). Postranice jsou zastoupeny typem Ia, 

známým z nálezů „thráko-kimmerijských“ – tj. Ha B2-3. Typ Ib – v bronzové i železné variantě 

– reprezentuje hroby Ha C s koňskou výstrojí, tj. II. kombinační skupina dle Koutecký (1968). 

Faléry jsou známy z mohyly XVI. v Chavéria (Vuaillat 1977, 99, Fig. 63), Saulces-

Champenoises (Flouest 1985) a Kissing (Czysz – Krahe 1980, 36, Fig. 11:7–8; 1983, 32, Fig. 

7, 4), v ČR nejsou v asociaci s bronz. meči žádné exempláře evidovány.  
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 V inventářích hrobů nejsou evidovány jiné specializované zbraně. Výjimkou jsou 

nálezy dvou bronzových hrotů kopí z hrobu č. 72 z Rekem v Belgii (Impe 1980, 11–12) a 

mohyly č. 2 v Barésia-sur-L'Ain z Francie (Wamser 1975, 114). Jejich absence (i mimo 

kontexty s bronzovým mečem) může značit určitou změnu ve společnosti, případně bojového 

stylu, jehož změna je tradičně spojována s pozdní dobou halštatskou a s ní související absencí 

mečů a masivním nárustem evidence železným hrotů kopí a oštěpů dle vzoru řecké falanga. 

Na základě dostupných informací, plynoucích z chronologicky citlivého kontextu 

jednotlivých hrobů s bronzovými meči lze do Ha C1a datovat: hrob č. 20 z Platěnice; hrob I. z 

Litoměřice; hrob 28/1921 z Předměřice a hrob č. 78 z Klentnice. Hrob č. 5 v Plaňanech je 

výrazně mladší. Množství železných předmětů a vyvinutá bylanská keramika datují kontext do 

„pozdního Ha C“, dle Milcent (2004). Výskyt meče typu Wehringen v hrobě č. 5 z Plaňan a 

typu Bubenbach v kontextu hrobů č. 20 z Platěnice a Litoměřice s kovovými předměty tradice 

Ha B2-3 naznačuje překrývání různých typů a variant v čase a prostoru, případně starší dataci 

„pozdních“ typů bronzových mečů. Výskyt „zastaralého“ meče v hrobě č. 5 v Plaňanech je 

také možné vysvětlit výrazným symbolických smyslem, vzpomínkou na staré časy (cf. 

broušené kamené sekery a bulavy v Platěnických hrobech – Vokolek 1999). Metodu stahování 

mečů z oběhu, tj. jejich ukládání do hrobů a definitivní ukončení jejich životnosti, na úkor 

recyklace, lze interpretovat – zvláště u pozdních typů, či mladších hrobů s bronzovými meči – 

jako symbolickou odluku od starých tradic a přechod k novému materiál. 

Lze konstatovat, že hroby s bronzovými meči představují rudiment doby bronzové a 

jsou pevnou součástí přechodového horizontu Ha C1a, tzv. „horizontu Gündlingen“, který se 

z větší části odlišuje od typických sestav Ha C1 dle G. Kossack (1959).  

 

5.3   Analytická část 

5.3.1   RTG 

 Výskyt vměstek, dutin a s nimi související vznik pórovitého materiálu naznačuje 

absenci odvzdušňovacích kanálků – především v oblasti jílce a hrotu: Dolany (Ann. II/1: 1); 

Chudonice (Ann. II/3: 1–2); Platěnice (Ann. II/7: 5); Jarov (Ann. II/5: 5); Horní Metelsko (Ann. 

II/2: 2); Plaňany (Ann. II/6: 3) – a nedokonalé licí procesy. Tváření lze verifikovat výskytem 

plošné koroze na břitech vzniklé v důsledku reakce na vnitřní pnutí zpevňováním ostří za 

studena – Platěnice (Ann. II/7: 1–3); Plaňany (Ann. II/6: 1); Jarov (Ann. II/5: 1–2); Pňovany 

(Ann. II/8: 1–4); Jarošovice (Ann. II/4). Praskliny, sváry či jiná poškození – Platěnice (Ann. 

II/7: 7–8; Ann. III/5: 1), mohou naznačovat mechanické namáhání kovu. Prerušovaná, 

parabolická prasklina na úrovni přechodu rukojeti a záštity exempláře z Dolany (Ann. II/1: 2–
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3) lze s největší pravděpodobností interpretovat jako pájení. Pro verifikaci je však nezbytná 

prvková analýza pájeného spoje. V případě pozitivního nálezu je na místě si klást otázku funkce 

takového předmětu v hrobovém kontextu. Je více než pravděpodobné, že takto rozsáhlé zásahy 

do jeho integrity vyloučily jakoukoliv možnost praktického využití a „změnily“ minimálně část 

jeho funkcí, a tím i jeho význam.  

 

5.3.2   Traseologie 

Traseologické stopy na bronzovém meči uloženém v hrobě mohou naznačovat, že patřil 

a byl využíván během života pohřbeného. Při jejich absenci lze předpokládat, že zbraň byla 

vytvořena pouze pro pohřební obřad, při kterém byla uložena do hrobu jako milodar. Výkladů 

může být samozřejmě více, ale pečlivý, mikroskopický rozbor stop výroby a používání 

umožňuje některé intepretace odmítnout. 

Zapůjčené exempláře představují naprosto nevhodný soubor k traseologické analýze – 

vlivem stáří nálezových kontextů, „životem muzejního předmětu“, konzervačními zásahy a 

recentní korozí. Povrch naprosté většiny bronzových mečů je nenávratně poškozen a s ním 

související případně analýzy pozbývají informační potenciál. O tristním nakládání s exponáty 

– v minulosti, svědčí i recentně pájený spoj na rukojeti meče ze Skapce (Ann. II/9: 1; Ann. 

III/6: 4). Jedinou traseologickou analýzou na bronzových mečích Ha C – včetně experimentu 

na čtyřech odlitcích meče typu Mindelheim, provedli V. Gentile a A. van Gijn (2019). 

Komparace výsledků mezi analýzou na prehistorických zbraních (tři meče Ha C1a z National 

Museum of Antiquities in Leiden) a stopách po experimentu byla do značné míry 

zkomplikovaná stejným problémem – výrazným poškozením povrchu z výše uvedených 

důvodů.  

 Na čepelích jsou evidovány především nepřímé doklady použití a tzv. opravárenské 

procesy (Kristiansen 1984) – především hrubé (Ann. III/5: 2) a jemné broušení (Ann. III/2: 1; 

III/3: 3; III/5: 3 a 5). Přímých dokladů „praktického použití“ je minimum: dvojnásobný zásek 

v blízkosti ricasso (Ann. III/3: 1) – širší a zároveň mělčí zásek ve tvaru ostrého „V“, vznikl jako 

obranná stopa v důsledku přímého úderu ostří o ostří (cf. Horn 2013; Dolfini – Crellin 2016; 

Hermann et al. 2020). Další zásek, tzv. „curved graze“ (Hermann et al. 2020) lze identifikovat 

v horní třetině břitu (Ann. III/3: 5). Atypické tvary představují mnohonásobné „zářezy“ ve tvaru 

„V“ vyskytující se v místě přechodu rukojeti a jílce lze interpretovat jako poškození v důsledku 

nasazení dřevěné rukojeti na nevychladlý výlitek meče (e.g. Ann. III/7: 2).  

 Lze předpokládat – i přes minimum přímých dokladů na souboru, že bronzové meče Ha 

C – po vzoru jejich starších příbuzných – jsou pevnou součástí materiální kultury válčení. I přes 
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to je třeba mít na paměti, že sledované stopy mohly vzniknout v rámci peridepozičních procesů, 

či jiných rituálů, který nikterak nesouvisí s mezikomunitním bojem a agresí vůbec. 

 

5.3.3   Metalografie 

 Analýza mikrotvrdosti – s průměrnou hodnotou tvrdosti 85 ± 10,1 HBW1/10 na 

Brinellově stupnici, potvrdila změny vnitřní struktury kovu způsobenou kováním za studena 

(Fig. 20). Výsledky analýzy lze komparovat s testy mikrotvrdosti na experimentálních mečích 

(tvářených za studena) od R. Hermann et al. (2020), mikrotvrdost zde není měřena v celé ploše 

řezu, ale na pěti místech s rozestupy 150–300 μm od břitu směrem k hřbětu meče. Rozdíl 

v hodnotách je značný, avšak nelze opomenout rozdíl mezi chemickém složením Sn: 1 hm. % 

pro experimentální meče a Pb: 4,05 hm. % pro zlomek z Platěnic – čepele využité při studii R. 

Hermann et al. byly složení 88 hm. % Cu a 12 hm. % Sn, bez dalších příměsí. Problém 

rozdílného chemického složení jednotlivých exemplářu a jeho vliv na případné analýzy 

(mikrotvrdost, traseologický experiment aj.) je stále nezodpovězenou otázkou. 

 Výsledky dokumentují pokročilou zdatnost v oblasti kovolitectví, kterou bezpochyby 

nedisponoval každý. Tyto předpoklady a samotná nákladnost výroby definuje artefakt jako 

elitní, tzn. nemohl si ho dovolit každý. Doklady tváření čepele poskytují další důkazy o kvalitě 

a odolnosti bronzových mečů a tím potvrzují jednu z jejich funkcí – praktickou.  

 Otázku věrohodnosti dat stanovených odlišnými metodami si lze položit na příkladu 

zlomku z Platěnice (i.č.110996). Naprosto odlišné hodnoty chemického složení jsou další 

z mnoha otázek, na kterou neznáme odpoveď (cf. Tab. V.; Tab. VIII.). Podobný problém 

avizoval Frána et al. (2009), kteří značné rozdíly (u některých vzorků) v naměřeném obsahu Pb 

metodou SAM a XRF ztotožnili s potencionální systémovou chybou a „limity“ metody. 

 

5.3.4   Geochemie 

Analyzované předměty byly odlity z cínového bronzu s obsahem hlavní legovací složky 

⌀ 10 wt% – typicky pozorován ve slitinách mědi ze stejného období (Frána et al. 1997). Obsah 

Pb je pravděpodobně ve většině případech minerálního původu: bronzy v alpské oblasti z Ha C 

obsahují olovo v koncentraci až procentuální – medián kolem 0,5 % (Lutz – Schwab 2014). U 

SW6 a 7 byla pozorována výrazná koncentrace olova dosahující prakticky 5 wt%. – přibližují se 

datovému poli z ložiska kantonu Valais, možná dolu Gosan typickým pro bohatou směs Sb+Zn 

(Cattin, ústní sdělení).  

Různorodá kombinace zastoupených prvků Sb, Bi, Ag, As a Ni u SW1 až 9 není typická 

pro konkrétní minerální zdroj a mohla by být výsledkem míšení různých rud (Danielisová et al. 
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2020, 3). Vyšší množství antimonu spolu s dalšími stopovými prvky je připisováno tetraedritům 

– mědi s vysokým obsahem nečistot (Frána et al. 1997; 2009).  

Absence konsistentních výsledků LI vzhledem ke konkrétnímu ložisku z důvodu 

nedostatku srovnávacích dat a rozsáhlé recyklace nebo míchání materiálu by teoreticky mohlo 

znamenat určitý nezájem o velká a „stálá“ ložiska měděné rudy a možná i určitého „Čekání na 

Godota“ v podobě nového materiálu. 

Je potřeba opět – a ne naposledy – apelovat na rozšíření archeometrické datové základny 

z období Ha C z důvodu naprosté absence srovnávacích dat. 

 

6.   Závěr 

Ve všech otázkách, včetně typologicko-chronologické je zásadním problémem 

nedostatek kvalitních, aktuálních prací a jejich regionální roztříštěností, což je způsobeno 

celkovým nezájmem o toto období, bronzových mečů nemluvě. Navzdory složité podstatě 

bronzových mečů lze verifikovat jejich zásadní úlohu v genezi „halštatského meče“ Ha C. Na 

základě technických aspektů lze předpokládat, že vývoj probíhal prostřednictvím bilaterálních, 

případně multilaterálních transferů mezi Atlantickým a Severo-alpským komplexem s vlivem 

místních kovoliteckých dílen a jejich aktuálních výrobků. Plně vyvinutý „halštatský meč“ se 

posléze dostává zpět do prostoru Atlantického komplexu a v malé míře i na Britské ostrovy. 

Sociální interpretace je zásadně ovlivněna nekompletními nálezovými okolnostmi. Lze 

však předpokládat, že bronzový meč byl majetkem nejvyšších společenských vrstev – stal se 

zbraní bohatší elity bojovníků, která se nějakým způsobem vyčlenila od ostatní společnosti.  

Bronzové meče jsou pevnou součástí „Ha C1a“, stádia přechodu k novému systému, kdy 

cirkulace bronzu zpomaluje a je vytlačována železem. Jejich výskyt se vztahuje zejména 

k hrobům, jejichž inventář obsahuje zejména předměty pozdně bronzové tradice. Jejich 

asociace s hroby tradičního Ha C1, dle G. Kossack, je zanedbatelná a vázaná primárně na 

pozdní produkce, tj. typ Bubenbach a Mindelheim.  

 Z důvodu nedostatku dat pro dobu halštatskou byla interpretace výsledků aplikovaných 

metod často závislá na komparaci s pracemi o pozdní době bronzové. Výsledky optické 

mikroskopie byly zásadně ovlivněny recentními zásahy, avšak v kombinaci s dalšími výsledky 

lze beze sporu verifikovat, že prehistorické meče byly extrémně účinnými zbraněmi pro boj na 

blízko s četným využitím pro sečné, tak bodné údery. Hutnictví vychází z tradic pozdní doby 

bronzové. Centrální těžba chalkopyritové mědi klesá a je nahrazena mnoha malými, 

geograficky rozptýlenými výrobci mědi v Alpách využívající tetraedritové rudy. Významným 

faktorem ovlivňující LI je rozsáhlá recyklace nebo míchání materiálu. Struktura, vlastnosti a 
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kvalita výrobku byly v rukou výrobce v závislosti na znalostech a přístupu ke kvalitní rudě. 

Meče byly odlévány na tzv. ztracenou formu nebo do písku. RTG snímky a výsledky testu 

mikrotvrdosti svědčí o práci s kovem za studena – břity, případně celá čepel byly tvářeny. 

Zároveň však odhalily množství dutin a staženin, které vypovídají o občasném pochybení ve 

věci hutnění směsy a odlévání výrobku. 

 Pro další rozvoj bádání je nezbytné rozšíření analytických dat a jejich vyhodnocení 

v rámci evropského kontextu. Vedle toho je nezbytné syntetizovat nálezy bronzových mečů Ha 

B2-3 az Ha C, ideálně v obou halštatských kruzích, včetně území kultur lužických 

popelnicových polí a oblasti Atlantického komplexu. V opačném případě zůstane téma ve stavu 

množství navzájem si odporujících hypotéz, bez možnosti dalšího studia. 
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8.   Přílohy 

8.1   Annexe I: Fotodokumentace 

 

 

Ann. I/1: Snímek bronzového meče z Dolany, i. č. 8698. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

Ann. I/2: Snímek bronzového meče z Horní Metelsko, i. č. 32951. (foto. bc. Tomáš Chlup). 
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Ann. I/3: Snímek bronzového meče z Chudonice, i. č. 3154. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

Ann. I/4: Snímek bronzového meče z Jarošovice, i. č. 2166. (foto. bc. Tomáš Chlup). 
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Ann. I/5: Snímek bronzového meče z Jarov, i. č. 15118. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

Ann. I/6: Snímek bronzového meče z Plaňany, i. č. 12543. (foto. bc. Tomáš Chlup). 
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Ann. I/7: Snímek bronzového meče z Platěnice, i. č. 111288. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

Ann. I/8: Snímek bronzového meče z Pňovany, i. č. 8696. (foto. bc. Tomáš Chlup). 
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Ann. I/9: Snímek bronzového meče z Skapce, i. č. A-615. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

Ann. I/10: Snímek bronzového meče z Velešice, i. č. 3424. (foto. bc. Tomáš Chlup). 
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Ann. I/11: Snímek zlomku bronzového meče z Platěnice, i. č. 110996. (foto. bc. Tomáš Chlup). 

 

 

8.2   Annexe II: Radiografie 

 

 
Ann. II/1: RTG snímek bronzového meče z Dolany, i. č. 8698. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/2: RTG snímek bronzového meče z Horní Metelsko, i. č. 32951. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/3: RTG snímek bronzového meče z Chudonice, i. č. 3154. (autor: K. Říha). 
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Ann. II/4: RTG snímek bronzového meče z Jarošovice, i. č. 2166. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/5: RTG snímek bronzového meče z Jarov, i. č. 15118. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/6: RTG snímek bronzového meče z Plaňany, i. č. 12543. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/7: RTG snímek bronzového meče z Platěnice, i. č. 111288. (autor: K. Říha). 
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Ann. II/8: RTG snímek bronzového meče z Pňovany, i. č. 8696. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/9: RTG snímek bronzového meče z Skapce, i. č. A-615. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/10: RTG snímek bronzového meče z Velešice, i. č. 3424. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. II/11: RTG snímek zlomku bronzového meče z Platěnice, i. č. 110996. (autor: K. Říha). 
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8.3   Annexe III: Traseologie 

 

 
Ann. III/1: MWA bronzového meče z Horní Metelsko, i. č. 32951. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. III/2: MWA bronzového meče z Chudonice, i. č. 3154. (autor: K. Říha). 
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Ann. III/3: MWA bronzového meče z Jarošovice, i. č. 2166. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. III/4: MWA bronzového meče z Jarov, i. č. 15118. (autor: K. Říha). 
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Ann. III/5: MWA bronzového meče z Platěnice, i. č. 111288. (autor: K. Říha). 

 

 

 
Ann. III/6: MWA bronzového meče z Skapce, i. č. A-615. (autor: K. Říha). 
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Ann. III/7: MWA bronzového meče z Velešice, i. č. 3424. (autor: K. Říha). 

 

 


