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I.  Úvod 

 

V bakalářské práci „Raně středověké gombíky z Čech v kulturně historickém 

kontextu“ se zabývám především soupisem českých archeologických lokalit s nálezy 

gombíků a typologickým přehledem výzdoby, který jsem se pokusil zpracovat na 

podkladě formálního popisu jednotlivých gombíků v kulturně historického kontextu Čech 

jako součásti Velkomoravské říše. Motivací k výběru tohoto tématu bylo dosud chybějící 

komplexní zpracování gombíků z archeologického materiálu nalezeného v Čechách.  

Otázkou klasifikace a použití gombíků se zabýval základním způsobem již v roce 

1918 Josef Schránil ve Zprávách Waldesova Musea knoflíků (1918).1 Stylovému rozboru 

gombíků se nověji věnuje Klement Benda, poukazující zároveň na souvislost výzdobných 

motivů velkomoravských gombíků s okruhem umění pokladu nagyszentmiklosského, 

který svými kořeny zasahuje do umění pozdněsasánovského a islámského (tedy nikoliv 

byzantského), a který se rozšířil do Karpatské kotliny z oblastí kolem Černého moře 

prostřednictvím kočovníků nebo obchodníků procházejících územím chazarského 

kaganátu.2 Zdeněk Klanica hledá počátky ornamentální výzdoby povrchu gombíků 

v pozdně antické ornamentice koptského etnika. Poukázal na srdcovitá pole, která jsou 

navzájem propojena nebo propletena a jsou vyplněna rostlinnými ornamenty, jejichž 

základním prvkem je tzv. palmeta.3 Miloš Šolle zdůraznil helénisticko-orientální ohlas a 

vliv byzantských zlatnických mistrů v rozvržení výzdobných ploch na puncovaném 

pozadí i motivech s klasickými vzory, který se dostává do Čech s expanzí velkomoravské 

kultury, jejímž hlavním centrem se stala významná sídlištní aglomerace ve Staré 

Kouřimi.4 Šolle se také dotkl analýzy forem šperku, jejich technik a dekoru, na jejímž 

základě vyslovil předpoklad plné závislosti tehdejší vládnoucí vrstvy ve Staré Kouřimi na 

produktech moravských center. Prostředkující úlohu kouřimského a později 

slavníkovského střediska mezi středními Čechami a Moravou dokládá výskytem šperku 9. 

a 10. století v Čechách a dochází k závěru, že na Kouřimi musela být kvalitní šperkařská 

dílna k výrobě gombíků, která vycházela z vyspělých technologických zkušeností 

                                                 
1 SCHRÁNIL 1918, 57–61. 
2 BENDA Klement 1959, 124–131; stylový rozbor gombíků; BENDA 1961, 62. 
3 KLANICA 1972. 
4 ŠOLLE 1965, 125–128. 
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velkomoravských dílen.5 Vilém Hrubý se zabýval typologií výzdoby velkomoravských 

gombíků nalezených ve Starém Městě a rozdělil je podle výzdoby do devíti skupin.6 Jeho 

schématu se přidržuje Bořivoj Dostál a typologické skupiny pouze doplňuje na základě 

nálezů z jiných lokalit. Dále poukázal na kořeny výzdobných motivů kovoliteckého a 

kovotepeckého umění v architektuře 8.–11. století na Balkáně, především v Dalmácii.7 

Dostál se také věnoval otázce pronikání velkomoravského šperku do okolních 

slovanských oblastí, procesu přejímání a transformace výzdobných vzorů.8 Základní práci 

z hlediska pronikání velkomoravských prvků do Čech předložil Rudolf Turek na podkladě 

archeologických nálezů z českých hradištních center.9 Josef Poulík se domnívá, že původ 

gombíku jako typu na Velké Moravě je svázán s prostředím orientálním,  i když se v jeho 

konstrukci a dekoru jisté franské prvky objevují.10 Karel Sklenář a Jiří Sláma11 

předpokládají v Čechách na počátku 10. století existenci dílny, závislé na 

velkomoravském prostředí, ne-li z něj přímo vzešlé. Tento předpoklad potvrdil rozbor 

pražských dvouplášťových gombíků z Lumbeho zahrady zpracovaný Zdeňkem 

Smetánkou, který se zabývá analýzou zlata a stříbra jako suroviny pro výrobu šperků, 

jejím pohybem z byzantské oblasti prostřednictvím Velké Moravy a vlivem karolinského 

stylu na výrobu šperků v Čechách.12  

Michal Lutovský shrnuje obecnou problematiku gombíků, jak pokud se týče 

kulturně historického významu Velké Moravy vůči české oblasti, tak technologických 

podnětů a otázky původu ornamentálních motivů.13 Základní literatura k problematice 

vlivu velkomoravské kultury na zlatnické umění v Čechách však značně přesahuje tento 

úvodní přehled a proto další důležitou literaturu připomenu na jiném místě této práce. 

 

 

II.1  Gombík a jeho funkce 

 

                                                 
5 ŠOLLE 1966. 
6 HRUBÝ 1955. 
7 DOSTÁL 1966. 
8 idem 1965, 66–69. 
9 TUREK 1965, 70–72. 
10 POULÍK 1971, 54–64; idem 1975, zvl. 82–86. 
11 SKLENÁŘ/SLÁMA 1976, 659–665. 
12 SMETÁNKA 1994b, 105–115. 
13 LUTOVSKÝ 2001. 
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Obecnou problematiku gombíků shrnuje M. Lutovský do následujících vět: 

,,Gombík je jednou z typických součástí velkomoravského šperku veligradského rázu. 

Přesto není zcela terminologicky ujasněno, co všechno lze za gombík pokládat. Někteří 

badatelé označují tímto pojmem veškerá kulovitá spínadla a ozdoby včetně předmětů 

zhotovených ze skla, jiní za gombíky pokládají pouze exempláře kovové. Drobná 

bronzová nebo skleněná kulovitá spínadla (knoflíky) patrně vyrůstala z odlišné tradice, 

patří spíše do okruhu domácího šperku podunajského. Technologické a ornamentální 

podněty k výrobě honosnějších kovových gombíků bývají hledány jak v okruhu 

šperkařství byzantského, tak na Blízkém a Středním východě, přesto lze uvažovat o zcela 

svébytném projevu velkomoravského šperkařství. Hlavní výskyt gombíků se kryje 

s oblastmi Velké Moravy, po jejímž pádu se těžiště výroby přesouvá – snad spolu 

s prchajícími řemeslníky – z Moravy do Čech. Gombíky lze obecně datovat do 9. a první 

poloviny 10. století, obliba jednotlivých typů byla však v rámci tohoto dlouhého intervalu 

značně rozmanitá.“14 

V předložené práci se věnujeme především kovovým gombíkům používaným 

obvykle v páru jako kulovitá spínadla svrchního oděvu, snad kabátce nebo pláště. Jsou to 

duté kuličky, zhotovené ze zlatého nebo pozlaceného stříbrného, případně měděného 

plechu, opatřené kruhovitým závěsným ouškem. Dotkneme se i málo početné skupiny 

bronzových a železných gombíků. Mezi gombíky jsou obecně počítány také spínadla ve 

formě skleněných kuliček se zataveným ouškem. Varianty gombíků zhotovených 

z drahých kovů se liší použitím různých výrobních a výzdobných technik jako tepání, 

cizelování, filigrán, granulace, vkládání barevných skel ad. 

Slovo gombík je přejaté ze slovenštiny, kde původně označovalo kuličkovitá 

spínadla na lidovém kroji. Obdobně představovaly i na Velké Moravě ozdobnou součást 

oděvu, kterým se staří Moravané ve své době odlišovali od ostatních národů. ,,Nacházejí 

se, jak v ženských tak mužských hrobech, protože rozdíly mezi ženským a mužským 

oděvem nebyly v té době tak veliké. Nesměli je nosit všichni, tento šperk byl výsadou 

příslušníků vládnoucí vrstvy. Velkomoravský kabát byl na prsou rozstřižen možná až 

k pasu a sepnut gombíky, které se na prsou zapínaly pomocí šňůry, zakončené poutky [2–

4].“15 Tento způsob sepnutí oděvu pomocí gombíku a šňůry je doložen na stříbrném 

nákončí opasku z hrobu 390 u trojlodní baziliky v Mikulčicích [5], nesoucím 

zjednodušené vytepané zobrazení stojící mužské postavy se zvednutýma rukama v gestu 

                                                 
14 ibidem 2001, 75sq. 
15 KLANICA 1972, 21. 
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„oranta“. Muž je oblečen do zvláštního pláště a širokých kalhot, zastrčených do 

polovysokých bot. Na prsou jsou naznačeny spínací šňůry gombíků.16 Vedle své základní 

praktické funkce jako spínadla byly tyto knoflíky bezpochyby i důležitou oděvní ozdobou. 

Nelze také vyloučit, že některé z nich sloužily jako závěsky náhrdelníků nebo – ačkoliv 

M. Šolle17 tuto možnost odmítá – čistě dekorativní našité aplikace.  

Otázkou použití gombíků se zabýval základním způsobem již v roce 1918 Josef Schránil 

ve Zprávách Waldesova Musea knoflíků (1918), kde na podkladě uložení gombíků 

v kostrových hrobech naznačuje některé možnosti. V Radimi to byla svislá řada malých 

knoflíků na levé straně kostry při kyčelní partii, přičemž na jednom z nich se ještě 

zachovala část látky a řemínek provlečený oušky. Ouško knoflíku bylo nejprve protaženo 

skrze látku a jím provlečen řemínek. V Žižicích byl jeden drobný knoflíček nalezen u krku 

kostry. V hrobech u Žalova, v Želénkách a Zákolanech byly nalezeny páry velkých dutých 

knoflíků po obou stranách hrudníku při klíčních kostech [1]. Schránilem uváděné 

obrazové dokumenty jako denáry knížat Oldřicha a Břetislava I. dokládají především 

kruhové agrafy spínající plášť na rameni nebo na prsou. Vedle toho ale vykazují některé 

Břetislavovy denáry také dvě tečky na úrovni ramen po obou stranách hrudi, které lze 

oprávněně interpretovat jako velké knoflíky, „které při své konstruktivní lehkosti měly 

pouze dekorativní účel“, neboť „na sepnutí těžkého pláště by nestačily.“18 Drobné 

bronzové knoflíčky, které zřejmě sloužily jako ozdoba lemování suknic (tunik), kolem 

krku, na prsou a na spodním lemu suknice, jsou na miniaturách znázorněny jako řady 

teček, jak ukazuje zobrazení krále Davida v Krakovském evangeliáři nebo některé figury 

ve Vyšehradském kodexu na tab. XX. a XXI. 

 

 

II.2  Materiál a techniky výroby 

 

Archeologické nálezy šperků ve výbavách kostrových hrobů z období po-

velkomoravských Čech dokládají řadu různých výrobních a dekorativních technik, 

užívaných v tehdejších šperkařských dílnách. 

                                                 
16 ibidem 1972, 22sq. 
17 ŠOLLE 1965, 128. 
18 SCHRÁNIL 1918, 61. 
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Většina gombíků jsou duté, ze dvou polokulovitých částí sesazované kuličky 

opatřené ouškem. Zhotovované ze zlata, stříbra nebo slitin mědi, označovaných často ne 

zcela přesně jako bronz. Každá polokoule byla zvlášť tepána nebo ražena. Při tepání 

zlatník tvaroval dutý předmět z plechu pomocí hranatých i oblých kladívek a dřevěných 

paliček, pod jejichž cíleně vedenými údery v případě gombíků proti měkké podložce ze 

směsi smoly a písku se plech roztahuje. Pozůstatky pryskyřice uvnitř některých gombíků 

dokládají tento způsob tepání jejich dekoru. Po dokončení povrchové úpravy byl hotový 

gombík nahříván tak, aby se pryskyřice odtavila odtokovými kanálky. 

Duté polokoule byly zpravidla zhotovovány pomocí razidel a matric: ,,Vypouklé 

práce, jako velkomoravské knoflíky – gombíky, se mohly razit do formy, která se skládala 

z prohloubené matrice a vypouklé patrice, mezi nimiž se plech tlakem zformoval.“19 

Tento způsob výroby gombíků – sesazení ze dvou polovin samostatně zpracovaných a 

později spojených v jeden celek – dokumentuje náhodný nález železné polokulovité 

matrice o rozměrech 22 mm z hrobky bohaté ženy č. 110 ve Staré Kouřimi.20 Matrice 

sloužila jako podložka pro ražení gombíku z ušlechtilého kovu. Plech mohl být do 

negativních matric nebo forem také vtlačován. ,,Tepané ozdoby se zdobily puncováním, 

při kterém se používalo razidel různých tvarů, kroužkových i trojúhelníkovitých.“21 

Jednou z nejstarších technologií je kovolitectví. Pro odlévání jednoduchých 

předmětů se používaly otevřené nebo dvoudílné formy z kamene a nebo formy z mokrého 

písku. Složitější ozdoby se všemi požadovanými detaily bylo nutné odlévat metodou tzv. 

ztraceného vosku, při níž však bylo možné použít formu pouze jednou. ,,Každý z těchto 

způsobů má více možností. Jako materiál ke zhotovení formy (kadlubu) může sloužit 

kámen, písek, hlína, a pokud se odlévají olověné ozdoby, tedy i dřevo. Velmi vhodným 

materiálem ke zhotovování forem mohl být mokrý písek, jenž má proti hlíně tu výhodu, že 

při sušení nepraská. Tím by bylo možno také vysvětlit skutečnost, že dosud nikde nebyly 

formy k lití složitějších bronzových okras ze 6.–8. století nalezeny.“22 Lití podle 

voskového modelu na ztracenou formu představovalo velmi náročnou techniku. Před 

odlitím šperku byla nejprve vymodelována z vosku přesná předloha, následně pokrytá 

vrstvou kaše z cihlového prachu nebo síranu vápenatého. Po vyschnutí této vrstvy se do ní 

vyvrtaly otvory, aby bylo možné do formy vlévat z tyglíku roztavený kov a aby zároveň 

mohl unikat vzduch. Forma se pak zahřála v ohni, aby vosk roztál a vytekl. Jiným 

                                                 
19 KLANICA 1972, 19. 
20 ŠOLLE 1966, 127, obr. 13a/1. 
21 KLANICA 1974, 6. 
22 ibidem 1974, 4sq. 
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způsobem výroby bylo zaformování modelu do jemné hlíny, která se na mírném ohni 

vypálila. Vzniklé teplo roztavilo voskový model a vosk vytekl ponechanými odtokovými 

kanálky, čímž vznikla dutá hliněná forma k odlévání. V další fázi se do ní nalil roztavený 

kov, který vyplnil prostor po voskovém modelu. Po vychladnutí se forma ovšem musela 

rozbít, aby bylo možné odlitý předmět vyjmout, očistit a dále opracovat. To by mohlo být 

dalším důvodem, proč nebyly nalezeny žádné formy k odlévání.23 Předměty párové se 

odlévaly pokud možno do výše zmíněných dvoudílných forem. Bylo však také možné 

předmět vyrobený technikou ztracené formy nebo jeho dřevěný model otiskovat do 

modelářské hlíny a pomocí toho zhotovovat voskové modely pro zhotovení duté formy. 

Použití dvoudílných forem a následné sesazení dvou zvláště odlitých polovin zatím 

nemáme doložené. 

Technika lití na ztracenou formu se používala i na odlévání bronzových gombíků. 

Tento technologický postup však nebyl zdaleka tak častý, jako tepání, filigrán nebo 

granulace. Ve své práci dokumentuji 11 příkladů litých gombíků. Většina má menší 

průměr než ostatní tepané gombíky. Na některých litých gombících se zachovaly 

odtokové otvory pro odtavení pryskyřice a uvolnění vzduchu, jak ukazují nálezy z lokality 

Kal [Tab. III] a Přerovská Hůra [Tab. XVI]. Některé gombíky byly velmi jednoduše 

zdobeny drobnými žebérky, jako gombík z Kanína II [Tab. IV] a Libice nad Cidlinou 

[Tab. VIII]. Ostatní lité gombíky byly nezdobené a velmi drobné. Mohlo jít i o malé 

dětské gombíčky. Takové jsou známé z lokalit Praha – Ďáblice [Tab. XIII], dva gombíky 

ze Staré Kouřimi [Tab. XIX] z hrobových jam 307 a 309 i drobný gombíček ze Želkovic 

[Tab. XXIII]. Vzhledem k celkovému počtu převážně měděných gombíků nalezených na 

území Čech představují bronzové odlévané gombíky málopočetnou skupinu hlavně 

nezdobeného typu. Podle charakteru jejich zpracování a celkového zjednodušení můžeme 

říci, že se nejednalo o luxusní výrobky. 

 Mnohem jednoduší výzdobnou technikou je rytectví, které vytváří předem určený 

vzor odebíráním materiálu z povrchu kovu, prováděným podle typu výzdoby různými 

druhy rydel. Zároveň tak pracuje s efekty světla a stínu. Nejvýraznější formou tohoto 

způsobu zdobení je tzv. vrubořez, vytvářený hlubokými vruby ve tvaru písmene V. Rytí se 

užívalo nejčastěji při konečné úpravě šperku. Povrch odlitého předmětu byl dále 

upravován technikou cizelování.  

                                                 
23 KLANICA 1972, 19. 
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Výzdobná technika filigránu se používala hlavně na velkomoravských náušnicích, 

vyskytuje se ale i na některých gombících. Filigránem označujeme splétání jemných 

drátků do složitých plastických obrazců, košíčků a pletenců. Drátky jsou předem 

vroubkovány, nasekávány, rýhovány, šroubovitě stočeny, spleteny, nebo upraveny 

podobným způsobem. Vytvořený výzdobný motiv byl následně natavován (připájen) na 

povrch šperku. Tento způsob zpracování se podobá technice granulace. ,,Filigránového 

drátku se užívalo k rozčlenění vydutého pláště drobnějších gombíků ve tvaru malých 

připájených zdobných kroužků. K témuž účelu sloužila i hustá síť granulek.“24 Filigrán 

(filum granum) je považován za první a nejstarší šperkařský výrobní postup, který pronikl 

ke Slovanům ze starých řeckých kolonií v severním Černomoří. Rozeznáváme filigrán 

drátkový, řetízkový a filigrán zrnitý (granulace). ,,První vytvářel na hladkém povrchu 

šperku ornamenty pomocí připájených drátků, různým způsobem upravovaných, nebo 

byly z vroubkovaných, zkroucených či spletených drátků sestavovány košíčky a jiné 

plastické obrazce; druhý pak tvořil dekorativní perličkovité linie a plošky, zejména 

typické kombinace trojúhelníkovitých řad či vytvářel z jednotlivých zrnek formy 

hrozníčkovité. Hlavním polotovarem, používaným při tomto výrobním postupu, byl drát, 

který se vyráběl podobně jako dnes, tažením. Zrnka pro granulaci se připravovala 

z nasekaných krátkých kousků drátu, které po natavení na vrstvě dřevěného uhlí dostaly 

pravidelný tvar drobných kuliček. Tyto kuličky jsou v mnohých případech, tak jemné, že 

je nebylo možno spojovat se základním kovem pomocí pájky.“25 

K dosud ne zcela vyjasněným problémům patří otázka, jak staromoravští šperkaři 

své produkty pozlacovali. Víme, že Římané prováděli zlacení v ohni pomocí amalgamu 

zlata, které po odpaření rtuti zůstávalo a přetaveno vytvořilo na předmětu jemný povlak. 

Často však vidíme, že zlatý povlak na šperku není souvislý. Příčinou může být použití jiné 

techniky zlacení, která spočívá v tom, že práškové zlato se smíchá s pryskyřičnou hmotou 

a pasta se štětcem nanese na ozdobu. Zahříváním se pryskyřice odstraní a zůstane jen čisté 

zlato, které po vyžhavení předmětu pokryje jeho povrh. Některé šperky se možná zlatily 

pomocí jemného plátkového zlata (folie), vtepávaného do povrchu šperku.26 

 

 

                                                 
24 ŠOLLE 1966, 165. 
25 KLANICA 1974, 5sq. 
26 idem 1972, 19. 
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III.1  Nálezy gombíků v Čechách [6] 

 

Budeč (okr. Kladno) 

,,Počátky archeologického výzkumu Budče jsou spjaty s V. Krolmusem, který ve 30. 

a 40. letech 19. století prováděl na hradišti drobné výzkumy a sběry. Větší výzkum 

podnikl až J. L. Píč, jenž odkryl základy kostela Panny Marie, o jehož zboření na konci 

18. století vypovídají písemné zprávy z přelomu 18. a 19. století, a dále odkryl na jižním 

okraji hradiště kamenné podezdívky, které milně považoval za základy knížecího paláce. 

První dostatečně dokumentovaný výzkum podnikl až v letech 1929–1931 Státní 

archeologický ústav v Praze za spoluúčasti americké expedice prof. Ehricha. Výzkum se 

opětovně zaměřil na kostel Panny Marie a zvláště na přilehlé pohřebiště. Státní 

archeologický ústav se zaměřil na Budeč ještě v roce 1941, kdy M. Šolle prováděl 

výzkum vnějšího valu. Po roce 1945 následovaly jen sběry a drobné sondážní akce, 

z nichž stojí za zmínku A. Knorem zachycená část mladohradištního pohřebiště 

v bezprostředním zázemí hradiště, v poloze Na Týnici. Zásadní poznatky o hradišti měl 

přinést dlouhodobí systematický výzkum Budče, který v roce 1972 zahájil Archeologický 

ústav ČSAV Praha ve vnitřním areálu hradiště. Výzkumem osídlení a opevnění byl 

pověřen Z. Váňa, M. Šolle se ujal výzkumu sakrálních staveb včetně přilehlých pohřebišť, 

a to již zmíněného, pouze v základech dochovaného kostela Panny Marie a stojícího 

kostela sv. Petra a Pavla. Svou práci spjatou s Budčí zahájil M. Šolle akcí v zázemí 

hradiště, a to v obci Zákolany, kde na pozemku bývalého cukrovaru zkoumal v letech 

1973–1974 pohřebiště velkomoravského charakteru, na jehož existenci upozornil již J. L. 

Píč. Výzkum vnitřního areálu hradiště probíhal od roku 1972 do roku 1986. V letech 

1984–1988 bylo ještě I. Krutinou zkoumáno v bezprostředním zázemí hradiště pohřebiště 

Na Týnici, které kromě mladohradištních hrobů mělo i středohradištní fázi pohřbívání.“27 

Prostor hřbitova okolo kostela sv. Petra a Pavla ve vnitřním areálu hradiště byl 

zkoumán M. Šollem v letech 1975–1980. Výzkumem bylo prokázáno, že stávající loď 

kostela sv. Petra a Pavla je od základů až po klenbu původní stavbou z přelomu 9. a 10. 

století, z doby vlády knížete Spytihněva, a odpovídá historickým zprávám o založení 

rotundy sv. Petra a Pavla na Budči, tzn. že je nejstarší dochovanou stavbou na našem 

území. Datování rotundy do přelomu 9. a 10 století potvrdil i výzkum pohřebiště 

v přilehlém prostoru s radiálním uspořádáním pohřbů, které sledovaly obvod rotundy. 

                                                 
27 BARTOŠKOVÁ 1997, 41sq. 
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Nejstarší hroby obsahovaly nálezy velkomoravského a povelkomoravského charakteru. 

Podle stratigrafie a hrobové výbavy bylo pohřebiště využíváno v první polovině 10. 

století.28 ,,Souběžně s výzkumem starého hřbitova u rotundy sv. Petra zkoumal M. Šolle 

v letech 1976–1978 znovu základy kostela Panny Marie a přilehlé pohřebiště. Původní 

obdélnou jednolodní stavbu kostela s podkovovitou apsidou obklopovalo pohřebiště, 

jehož nejstarší hroby obsahovaly inventář 10. století. Jedná se o hroby s malými esovitými 

záušnicemi a o hrob s řezenským denárem Jindřicha I. Bavorského (948–955). Založení 

kostela Panny Marie klade M. Šolle do 2. poloviny 10. století.“29  

 

 

Jeviněves (okr. Mělník), [Tab. I] 

Ojedinělým nálezem z kostrového hrobu v Jeviněvsi u Roudnice nad Labem je 

zlacený gombík, který lze posunout do mladšího období bývalého Pšovska jak podle 

velikosti, tak především podle stylového provedení tepané výzdoby. Bohatě rozvedený 

pletenec vytváří obrazová pole s esovitými zcela zjednodušenými motivy, které poukazují 

na vyspělé středohradištní období.30 Jiné nálezové okolnosti uvádí M. Zápotocký31, který 

popisuje dva pozlacené gombíky nalezené v hrobech u Jeviněvsi, zdobené tepaným 

pletencovým ornamentem a řadí je spolu s většinou českých nálezů gombíků do okruhu 

velkomoravského šperku. M. Šolle32 poukázal na závislost jejich výzdoby na 

starocharvátském výzdobném stylu. Bude však nutné ověřit, zda se skutečně jedná o 

identický nález jednoho typu a nebo několika gombíků z Jeviněvsi. 

 

 

Kačice (okr. Kladno), [Tab. II] 

Mezi důležité nálezy moravského rázu náleží hrobový celek z Kačic u Nového 

Strašecí, který dokumentuje další sídelní oblast mezi Budčí a Libušínem. V tomto případě 

jde o záchranný výzkum, který přinesl nález dvou měděných gombíků se stopami zlacení 

na povrchu. Průvodním nálezem (podle tehdejší zprávy) byla jedna nádoba, kterou však 

dnes již nemůžeme identifikovat. ,,Nádoby, které pocházejí z naleziště, mají poměrně 

vyspělý středohradištní a mladohradištní charakter, který se ztotožňuje s pojmem 

                                                 
28 ŠOLLE 1990, 140–207. 
29 BARTOŠKOVÁ 1997, 45. 
30 ŠOLLE 1966, 173; SCHRÁNIL 1932, 35. 
31 ZÁPOTOCKÝ 1965, 238. 
32 ŠOLLE 1959, 458–462. 
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libočanského Váňova typu.33 Gombík se svým motivem ptáka na puncovaném pozadí 

ovšem připomíná jak obdobný nález ze Zákolan u Budče, tak novější nález na Pohansku u 

Břeclavi na Moravě a plně odpovídá loveckým motivům předoasijského původu.34 V obou 

případech jde o vyspělé velkomoravské období. Keramika, která pochází z tohoto nebo ze 

sousedních hrobů, svědčí o datování do mladší kouřimské fáze B, i když nemáme 

průkazný nálezový celek a není vyloučeno datování o stupeň vyšší.“35 

 

 

Kal (okr. Jičín), [Tab. III] 

Výraznou dominantou Bělohradské kotliny je hradiště v poloze Valy na horním toku 

říčky Bystřice, jižně od obce Kal u Jičína. Z hlediska nejstarších českých hradišť má tato 

lokalita zvláštní postavení dané tím, že její na sever předsunutá poloha zasahuje do 

podhůří Krkonoš a dále, že podle našich dosavadních poznatků fungovala pouze ve 

starohradištním období. Hradiště je vymezeno okrouhlou plochou o rozloze 290 x 260 m 

na temeni kopce, v nejvyšším místě dosahuje 488 m n. m. Přibližně jde o plochu 7,1 ha. 

Na severní straně bylo chráněno dvojitým valem (vzdálenost 11,5 m). Před vnějším valem 

byl zjištěn asi 2 m široký příkop, avšak jeho funkce pro raně středověké období není 

doložena. První výzkum lokality proběhl v roce 1954 R. Turkem, a to úzkou sondou 

protínající plochu hradiště36. V roce 1985 bylo poprvé zkoumáno opevnění hradiště37 a 

naposledy v roce 198838 byly poznatky o opevnění doplněny. Při východní terénní hraně 

asi 70 m od severovýchodního ohybu byl nalezen v květnu roku 1999 malý nezdobený 

knoflíček s ouškem. Jde o stříbrný gombík (výška 7 mm, váha 0,5 g) složený ze dvou 

polokulovitých částí, opatřený malým otvorem ve středu horní části, který byl určený 

zřejmě k odtoku pryskyřice. Povrh pláště gombíku je zcela hladký a nezdobený – patří do 

málo početné 9. skupiny kovových nezdobených gombíků V. Hrubého.39 Typ 

nezdobených gombíků se vyskytuje ve zlatém provedení, zcela vzácně ve stříbrném a také 

                                                 
33 VÁŇA 1961, obr. 5. 
34 KALOUSEK 1960, obr. 195. 
35 ŠOLLE 1966, 173. 
36 Podle ústního svědectví V. Vokolka víme, že malé množství nálezů ze sondy R. Turka bylo uloženo 
v Národním muzeu, ale zřejmě nebyly evidovány, proto se je nepodařilo nalézt. Sonda obsahovala zlomky 
keramiky, strusku a zvířecí kosti.  
37 KALFERST/SIGL/VOKOLEK 1986, 59–69. 
38 KALFERST 1989, 28–34. 
39 HRUBÝ 1955, 206. 
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měděném provedení. Vzhledem k jejich nevýraznosti jsou považovány za průběžné, 

v jiných případech jsou řazeny na počátek nebo konec vývojové řady gombíků.40 

,,Přestože gombík představuje obyčejný nezdobený kus, prozatím datovaný do 

průběhu 9. století, jde o jediný nález na hradišti vyrobený z drahého kovu. I když 

v moravských centrech by představoval spíše lidovější šperk, na Kalu ho můžeme spojit 

s významným postavením jeho majitele. Jedná se o první nález gombíku 

v severovýchodních Čechách, kde dosud chyběly nálezy honosnějšího šperku byzantsko-

orientálního rázu. Nález gombíku představuje interpretační problém. Pokud by nepatřil 

k nejstarším exemplářům z počátku 9. století, znamenalo by to posunout dobu zániku 

hradiště hlouběji do 9. století (případně uvažovat o dvou fázích jeho existence), nebo 

připustit krátkodobou přítomnost nejspíše moravských jezdců v prostoru hradiště po jeho 

zániku (například využití místa při průzkumu, nebo cestě). Bez většího archeologického 

výzkumu tyto složitější chronologické otázky nelze uspokojivě vyřešit.“41 

 

 

Kanín – sídlištní aglomerace hradiště Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk), [Tab. IV] 

Také další typické velkomoravské šperky, gombíky, byly nalezeny na pohřebišti 

Kanín v hrobě 148. Kanínské pohřebiště představuje pravděpodobně nejrozsáhlejší 

pohřební areál v libické sídelní aglomeraci, leží na levém břehu Cidliny v katastru 

sousední obce Kanín. Plocha pohřebiště tvoří pás 500 m dlouhý a minimálně 250 m 

široký, který je na východě ohraničen zástavbou obce Kanín, západní hranicí je železniční 

trať Praha – Kolín. Na severu vymezuje hranici pohřbívání okraj plochy břehu řeky 

Cidliny. Nejrozsáhlejší záchranný výzkum na této lokalitě probíhal v letech 1961–1971, a 

to pod vedením L. Hrdličky z Archeologického ústavu v Praze. Do současnosti je v celém 

areálu zjištěno celkem 204 hrobů.42 Dva párové gombíky z hrobu 14843 (průměr 23,4 mm, 

průměr ouška 7,6 mm; dnes ztracené) byly vyrobené z pozlaceného měděného (resp. 

bronzového) plechu. V hrobové jámě ležely těsně vedle sebe v horní části hrudníku dětské 

kostry, nalevo od páteře. Povrch pláště gombíku byl zdoben geometrickým vtlačeným 

vzorem – hustým svislým žebrováním a třemi soustřednými kružnicemi na horní i spodní 

části pláště. Prostřední kružnice byly zhotoveny z filigránového drátku. Do plochy 

vymezené kružnicemi ve spodní části gombíku je vyrytý rovnoramenný křížek. 

                                                 
40 ibidem 1955, 206; KLANICA 1970, 421–446. 
41 KALFERST/PROFANTOVÁ 1999, 293–314, obr. 4/8. 
42 MAŘÍK 2005, 334sq. 
43 idem 2009, 92, obr. 43, tab. 47. 
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„V českém ani moravském prostředí zatím neznáme žádnou analogii odpovídající tomuto 

předmětu.44 Inspirací pro výrobu kanínských gombíků mohly být tzv. melounovité 

gombíky, pro které je charakteristická výzdoba vertikálním žlábkováním. Podle 

posledního souhrnného zpracování E. Pavlovičové45 jsou melounovité gombíky datovány 

poměrně široce od první poloviny 9. do první poloviny 10. století. Gombíky nalezené na 

kanínském pohřebišti je možné považovat spíše za výrobek domácích dílen než za 

importovaný předmět. Dokladem by mohl být i motiv rovnoramenného křížku, který se 

v moravských lokalitách nevyskytuje, avšak objevil se ve dvou případech na gombících 

z okolí Pražského hradu.“46 

M. Šolle při svém rozboru kouřimského šperku poukázal na paralely, které vedou 

k centru pozdější slavníkovské moci na Libici. Ty se týkají výbavy hrobů a obsahu pohřbů 

velmi podobných kouřimské hrobové skupině B1, které podle stratigrafie předcházely 

slavníkovskému období. ,,Svědčí o tom např. nález páru drobných gombíků (16 mm 

v průměru), které dokumentují ještě starou výrobní techniku, používající materiálu 

měděného i pozlacené mědi. Vyznačují se však silně schematizovanou výzdobou, 

členěnou pásky s kruhovými terčíky na malá plasticky lomená políčka. Připomeneme si 

kouřimskou paralelu z hrobu č. 97 skupiny B1. Do této kategorie patrně náleží i gombík 

střední velikosti s naprosto otřenou výzdobou z jiného libického hrobu. Analogický 

gombík je znám z Boleradic (hrob č. 48). Stříbrnými gombíky s bradavčitými puklicemi 

zdobenými granulací navazuje libické prostředí na pozdní produkty velkomoravského 

zlatnictví, jak je známe z Mikulčic (hrob č. 134), ze Starého Města  (hrob č. 282/49) nebo 

z Pohanska, a které se aplikací puklic byť v poněkud jiné formě podobají bohatě 

zdobeným kouřimským korálům.“47 

 

 

Klecany [Tab. V] 

Při silnici mezi Klecany a Drasty byla objevena skupina hrobů, odkud pochází i 

nález drobného bronzového knoflíčku kulovitého tvaru, svisle rýhovaného. Známým 

nálezem z této lokality je drobná stříbrná kaptorga oválného tvaru. Nálezový celek však 

                                                 
44 Typ gombíku se svisle členěným pláštěm je však zastoupen ve středočeských Klecanech, v Praze – 
Břevnově i na pohřebišti v Tušovicích u Blatné. 
45 PAVLOVIČOVÁ 1996, 108. 
46 MAŘÍK 2009, 128. 
47 ŠOLLE 1966, 166sq. 
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již nelze rekonstruovat.48 Tento knoflíček je svou formou blízký nálezu z Břevnova a 

z Tušovic.49 

 

 

Kolín nad Labem [Tab. VI] 

Proslulý knížecí hrob v Kolíně byl objeven v roce 1863, kdy byl považován za hrob 

Prokopa Holého a stal se tak  předmětem různých romantických interpretací. Důvodem 

toho byl nález horní části stříbrného kalicha, což vedlo jednak k jeho zlatnickému 

přepracování na bohoslužebný předmět a tím porušení autentického stavu, jednak ke 

zkreslení nálezových souvislostí J. Šafránkem50. Rekonstrukci nálezových okolností podle 

protokolárního vyslechnutí zbylých svědků a první rozbor nálezu provedl J. L. Píč51, který 

jako ,,první rozpoznal merovejsko-karolinský import ostruh a jejich součástí, upozornil 

však zároveň na černomořské a předoasijské prvky některých zlatnických technik, 

uplatněných i na ostruhách karolinského tvaru. Při datování nálezu se opřel na jedné 

straně o doklady orientální, které spatřuje v drobných filigránem zdobených gombíčcích 

snad z okruhu pokladů sekaného stříbra, především však o paralely výstroje pochovaného 

jezdce na karolinských miniaturách z doby císaře Lothara (+855) a Karla Holého (+877). 

Celek zařadil na konec 9. až do 10. století. Zásadního umělecko-historického rozboru 

nálezu se dostalo od E. H. Zimmermanna52. Povšiml si především přirozené živé formy 

palmet plasticky aplikovaných na kování pásu k meči po způsobu akantů na stoncích 

vzájemně překřížených a upozornil na shodný stylový projev karolinských miniatur 

především iniciál metské školy, zejména sakramentáře biskupa Drogona (srv. iniciálu C 

fol. 71, pařížská nár. bibliotéka lat. 9428) z let 826–855, stejně jako na analogické 

motivické i stylové shody školy z Corbie a některé severské napodobeniny v metalurgii 

nebo karolinskou stříbrnou nádobu s poklicí z Londýnského muzea. Všechny tyto paralely 

pocházejí z doby kolem poloviny 9. století.“53 

Exempláře gombíků popsal J. Schránil ve svém příspěvku o typech pravěkých a raně 

středověkých knoflíků v Čechách. „Dva měděné knoflíky, silně pozlacené, se skládají ze 

dvou polokoulí, které jsou na sobě vzájemně napájeny. Plastickou ozdobu tvoří pásky ze 

stočených drátků, které jsou naletovány tak, že při oušku a na spodu knoflíku tvoří 

                                                 
48 TUREK 1948, 527; FELCMAN 1900–1901, 164. 
49 ŠOLLE 1966, 173sq. 
50 ŠAFRÁNEK 1881; viz též TUREK 1963, 288 s další literaturou. 
51 PÍČ 1890–1892, 715–728; idem 1909, 337. 
52 ZIMMERMANN 1923, 63–67. Severské analogie 64, obr. 45sq; karolinská nádoba 65, obr. 48. 
53 ŠOLLE 1966, 84sq. 
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šestilaločnou růžici. Růžice je vyplněna v detailu šesti drobnými kloboučky (granulkami). 

Dva menší knoflíčky vytepané ze zlatého plechu jsou složeny rovněž ze dvou půlek jako 

předchozí. Povrch tvoří sedm faset, které jsou markantně ohraničeny napájeným 

filigránem. Na spodní straně vybíhá do prázdných políček faset sedmicípá hvězdice, 

tvořící rámeček vsazenému kaménku.“54 

Inventář dvojitého knížecího hrobu z Kolína roztřídil J. Eisner55 jednak na předměty 

domácího původu, kam zařadil vedle vědérka a sekery i meč, jednak na předměty 

importované ze Starého Města a na předměty západní provenience. Oproti J. Schránilovi56 

datuje kolínský celek již na počátek 2. poloviny 9. století, kam zařadil i mohylu ze 

Želének. Obě kněžny kolínská i želénecká, měly své šperky ze Starého Města – 

středověkého Veligradu, který byl živým střediskem křesťanství a silně ovlivňoval Čechy 

v 9. století. Jihovýchodní byzantské prvky u kolínského hrobu určil už L. Niederle57, který 

je ovšem označil obecně jako byzantské. Revizi datování nejnověji provedl R. Turek58, 

který zpochybnil zařazení páru zlacených tepaných gombíků k nálezu mladších předmětů.  

V původní Šafránkově zprávě totiž nebyly uvedeny, zatím co předměty stejného rázu byly 

nalezeny v jiném kolínském hrobě roku 1892. Autor se zde domnívá, že oba celky byly 

zaměněny. Podle Turka souhlasí se starším staroměstským horizontem také 

velkomoravský charakter bubínkových náušnic i granulovaných perel. V tomto případě se 

shoduje s Eisnerovým datováním na počátek 2. třetiny 9. století. ,,Srovnání s kouřimskými 

nálezy rovněž potvrzuje spíše starší původní datování než datování Schránilovo a zároveň 

dokládá velkomoravský charakter části nálezového celku a tím i styky zličského prostředí 

s Velkou Moravou.“59  

K charakteru bohaté výbavy knížecího hrobu z Kolína  Turek poznamenal, že ,,vedle 

granulovaných šperků byzantsko-velkomoravského rázu a některých těžko určitelných 

předmětů jsou i přímé karolinské importy, nákončí s palmetovými motivy příznačnými 

pro metskou iluminátorskou školu doby Drogonovi (826–855) a skleněné nádoby rovněž 

porýnské provenience. Celkový ráz kouřimského pohřebiště i ráz části kolínských nálezů 

je ovšem dán velkomoravskými prvky nebo prvky domácí produkce pod 

velkomoravskými vlivy.“60 

                                                 
54 SCHRÁNIL 1918, 60. 
55 EISNER 1955, 218. 
56 SCHRÁNIL 1925, 170–193. 
57 NIEDERLE 1927, 2, 690. 
58 TUREK 1956, 170; idem 1963, 149. 
59 ŠOLLE 1966, 85. 
60 TUREK 1963, 149. 
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Libčice nad Vltavou [Tab. VII] 

Na slovanském pohřebišti u Libčic61 byl nalezen drobný dvoukuželovitý gombíček 

s připájenými kroužky. Další nálezy z doby pohřbívání – olivovité korály, esovité 

náušnice, korálky ze skelné pasty – datují pohřebiště na sklonek periody střední a na 

počátek mladší doby hradištní. 

 

 

Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk), [Tab. VIII] 

Intenzivnější osídlení plochy hradiště Libice začíná na sklonku 8. století. Z této doby 

je zjištěno opevnění, které později prošlo několika fázemi výstavby. Nejstarší fázi vývoje 

hradiště dokládají pohřby především v severozápadní části předhradí a na vnější straně 

jeho opevnění. Pohřebiště ve východní části vnitřního areálu hradiště, studované R. 

Turkem62, začíná až ve druhé polovině 9. století. Pronikavé změny na hradišti nastávají po 

polovině 10. století v souvislosti s jeho určením jako sídla tzv. slavníkovské domény. Ze 

staršího horizontu pohřebiště pochází nález malého gombíku s růžicovitým výzdobným 

motivem, objevený v hrobě 130. Mimořádný význam pro datování jižní části pohřebiště 

má hrob 268, a to především svými kovovými šperky. Důležitými datovacími předměty 

jsou dva stříbrné gombíky a kaptorga. 

,,Gombíky tohoto druhu s granulovanými ´bradavkami´ se vyskytují v moravském 

prostředí na pohřebištích u kostelů I–II v Mikulčicích, u dvouapsidové rotundy 

v Mikulčicích, v Břeclavi – Pohansku i ve Starém Městě, kde se našla také redukovaná 

drobná forma. Našim exemplářům stojí jak co do velikosti, tak co do rozložení dekoru 

nejblíže materiál od mikulčických kostelů I–II, z Břeclavi a z hrobu 895 ve Starém Městě; 

gombíky od mikulčické rotundy a ze staroměstského hrobu 1181 jsou o něco menší, i 

když téhož principu rozložení výzdoby. Bradavky jsou i v těchto případech zdobeny 

granulací, sestavenou do trojúhelníčků tvořících jakési ´maltézské křížky´. Granulace na 

bradavkách libické dvojice gombíků má obdoby i na některých sedmibubínkových 

náušnicích velkomoravského rázu, například z hrobu 86 ve Staré Kouřimi a z hrobu 135 

v Břeclavi – Pohansku.“63 R. Turek považuje první třetinu 10. století za 

nejpravděpodobnější dobu uložení libického pohřbu. Přitom poukázal na zlaté záušničky 

                                                 
61 PÍČ 1909, 339. 
62 TUREK 1976, 249–316; idem 1966–1968, 32–40, 68–71, 94, tab. 20. 
63 idem 1976, 271sq. 
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s jednoduchým očkem z výbavy hrobu 268 dospělé ženy, jejichž datování  nelze posunout 

hlouběji do 10. století vzhledem k tomu, že v průběhu první třetiny 10. století převládly na 

českém území záušnice s esovitou kličkou. Podle Turka celý obsah hrobu 268 až na 

gombíky připomíná kouřimský hrob 106b, který představuje pokračování 

velkomoravských tradic v Čechách po pádu Velkomoravské říše.64 

Obecně problematickým nálezovým předmětem je z hlediska zachování ve 

velkomoravském i soudobém českém prostředí běžný typ tepaného gombíku z měděného 

zlaceného plechu. V Libici, kde složení půdy je pro zachování kovové hrobové výbavy 

natolik nepříznivé, že krom uvedených dvou bradavčitých nebyly v prozkoumaných 

hrobech nalezeny ani žádné další stříbrné gombíky, zanikla rovněž i většina 

„bronzových“. Nebylo možné zachránit ani zlomek gombíku z důležitého dětského hrobu 

159, kde byl objeven i náhrdelník s jantarovým křížkem a perličky. O ornamentice těchto 

z mědí vyrobených gombíků víme tudíž velmi málo. Z těchto nálezů zbývá pouze velký 

gombík z dětského hrobu 164, malý gombík z dětského hrobu 130 a dvojice malých 

gombíků z mužského hrobu 245a. Plášť velkého gombíku vykazuje náznaky výzdoby. 

Podle Turka65 mají zakřivené a šikmé linie ,,srdčitý“ ráz rámování, které dovoluje 

předpokládat palmetový vzor v srdčitých polích nebo sférický čtverec postavený na koso, 

což je méně pravděpodobné vzhledem ke geometrické povaze českých gombíků tohoto 

typu a k případům obdobných orámování ptačích motivů např. v Zákolanech a v Kačici. J. 

Poulík66 a V. Hrubý67 datují tyto gombíky do konce 9., případně do první poloviny 10. 

století. Srdčitý motiv, pokud skutečně zdobil velký gombík z hrobu 164, je určitou 

derivací ,,architektonického“ typu ,,arkádových“ gombíků v určitém mladém stupni 

vývoje gombíků. ,,Růžicovitý motiv malého gombíku z hrobu 130 má obdobu ve dvojici 

gombíků z hrobu 216 u trojlodní baziliky v Mikulčicích, kde se pohřbívalo ještě v první 

polovině 10. století. Zvláštní je, že pár gombíků z libického hrobu 245a, jejichž ornament 

je vlastně nejdůslednějším domyšlením snahy po geometrickém řešení povrchu, typické 

pro české prostředí v celkovém teritoriálním smyslu, nemá vlastně analogií.“68  

 

 

Libochovičky – sídlištní aglomerace Budeč (okr. Kladno), [Tab. IX] 

                                                 
64 TUREK 1976, 273. 
65 ibidem 1976, 275. 
66 POULÍK 1948, 56. 
67 HRUBÝ 1955, 206–210, 450sq, obr. 39/6, 39/1, tab. 61/1–3. 
68 TUREK 1976, 276. 
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Nález hradištního kostrového hrobu mezi obcemi Kováry a Libochovičkami 

v blízkosti hradiště Budeč z roku 1847 je podrobně popsán v dopise J. Nováka, který byl 

přijat 27. května 1852 a uložen v archivu Národního muzea v Praze69. Kostrový hrob 

odkryl Josef Mácha, nádeník z Trno-Oujezdce, který na počátku roku 1847 lámal kámen 

v břidlicovém lomu, pod Budčí za obcí Kováry a při potoku u Libochoviček. Hrobová 

jáma byla vylámaná ve skále a obložena po stranách břidlicovými deskami. Výbava hrobu 

obsahovala silně zkorodovaný meč, dva bronzové gombíky (rolničky), v nichž byly 

zachovalé jantarové korálky a malé duté kuličky podobné brokům, které nálezce roztloukl 

a zaházel. Dvojice gombíků a železný meč, nalezené v hrobové jámě při kostře, daroval J. 

Novák v roce 1852  Národnímu muzeu.70 

,,Novákův dopis je cennou informací o existenci dosud neznámého hradištního 

hřbitova v Budečské sídelní aglomeraci. Z údajů uvedených v dopise vyplívá, že hrob byl 

nalezen v jakém si kamenolomu nedaleko Libochovičského potoka. Zmínka o ´hradbě 

města´, i když věcně chybná, upřesňuje polohu naleziště na levý břeh tohoto potoka. Je 

velmi pravděpodobné, že hrob byl nalezen v místech dnes již nepoužívaného břidlicového 

lomu ležícího na katastru Libochoviček v trati ´U homole´, ppč. 246, okolí bodu 754650 : 

1031450 na mapě SMO-5, sekce Kladno 1–5. Ze čtyř lomů, které existovaly v okolí 

Libochoviček, jedině tento (u Prokopa č. 265) odpovídá polohopisným údajům Novákovy 

zprávy. Zatím co zpráva neuvádí vůbec údaje o poloze kostry, zaznamenala o hrobové 

jámě, že byla vytesána ve skále a navíc ještě obložena a překryta kamennými deskami. 

Zvyk obkládat zemřelé kameny, typický především pro mladohradištní období, se na 

středočeských hřbitovech začal výrazněji uplatňovat teprve od přelomu 9. a 10. století.“71 

Párové duté gombíky kulovitého tvaru (průměr bez ouška 35 x 31 mm) jsou 

zhotovené z měděného pozlaceného plechu a opatřené kroužkovitým ouškem z drátku. 

Plášť obou gombíků zdobí vytepávané ornamenty s motivem rozety v kruhovém 

medailonu, který se opakuje třikrát vedle sebe. Medailon je obtočen kruhem rostlinných 

úponků. Volné plochy mezi těmito kruhovými terči vyplňuje dvojpramenný pletenec 

ukončený polopalmetami na obou koncích. Uvnitř jednoho gombíku se zachoval skleněný 

korálek, druhý gombík je rozlomen. Oba jsou uloženy v pravěkém odd. Národního muzea 

pod inv. č. 42636–7. Kostrový hrob z lomu u Libochoviček obsahoval podle Novákova 

                                                 
69 Rukopis uložený v Archivu Národního muzea – registratura NM, kart. 13, st. sign. N 7, č. 100;  
SLÁMA/SKLENÁŘ 1974, 625. 
70 Dar J. Nováka Národnímu muzeu z roku 1852 je publikován  v přehledech nových přírůstků  muzejních 
sbírek, viz. Časopis Národního musea XXVI., 1852, seš. 2, 195. Popis výslovně uvádí ,,meč železný, rezem 
sežraný“ a dvě bronzové ,,rolničky“ s jantarovými kuličkami  uvnitř.  
71 SLÁMA/SKLENÁŘ 1974, 626. 



- 25 - 

dopisu ještě (dnes ztracené) jantarové perly a drobné korálky, které však nejsou 

podrobněji popsány. Pro určení a datování pohřbu je důležitý výskyt jantarových ozdob 

v tomto hrobě. V Čechách nastupuje obliba jantarových korálků až od sklonku 9. století.72 

Podle shodného názoru celé řady badatelů ukazuje výbava kostrového hrobu na pohřeb 

významné osoby.73 „Dosavadní chronologická kritéria archeologického materiálu dovolují 

hrob rámcově datovat na přelom 9. a 10. století. I když Novákova zpráva výslovně uvádí 

nález pouze jediného hrobu, bude zřejmě zapotřebí počítat s existencí celého hřbitova. 

V této souvislosti je nutné litovat, že neznáme přesné místo, kde odkryl v 19. století další 

bohatě vybavený hrob J. Trapp. Nelze vyloučit, že oba pocházejí z téže lokality. 

Historický význam Novákova nálezu spočívá především v tom, že ukazuje na větší rozptyl 

významně postavených osob v Budečské sídelní aglomeraci.“74 

 

 

Litoměřice [Tab. X] 

Okres Litoměřice vznikl v roce 1960 sloučením tří menších okresů – lovosického, 

roudnického a původního litoměřického. K této lokalitě patří také archeologický materiál 

z přilehlých okrajových částí okresu lounského, mělnického a českolipského. Celá oblast 

má rozlohu zhruba 45 x 30 km a její plocha měří asi 1350 km2.75 

,,Pro gombíky z Litoměřic neznáme v moravském ani českém materiálu přesnějších 

analogií. Prvý z nich (z naleziště č. 13), snad měděný, je zdoben motivem kruhů uvnitř 

s růžicí ze tří kroužků, provedeným tordovanými drátky. Technika výzdoby je tedy 

obdobná, jako u gombíků 5. skupiny V. Hrubého76. Také gombík z naleziště č. 27 

(původně pár), vyrobený z měděného (?) pozlaceného plechu, dvanáctistěnný 

s perličkovitě vybíjenou lineární výzdobou, má v moravských i českých nálezech jen 

vzdálené obdoby (v Kolínském hrobě a z hrobů v Praze – Břevnově). Jednoduchost jeho 

ornamentace sice pokládal J. Schránil77 za mladší rys, nicméně to, že mezi 

velkomoravskými gombíky nalézáme jak hranaté tvary, tak i výzdobu z perličkovitě 

vybíjených linií nevylučuje, že jde o tvar současný s ostatními českými nálezy, 

datovanými obvykle do 2. poloviny 9. a 1. poloviny 10. století, patrně však již domácího, 

                                                 
72 KRUMPHANZLOVÁ 1970, č. 1–2, 105–117. 
73 KLANICA 1970, 424. 
74 SLÁMA/SKLENÁŘ 1974, 627. 
75 ZÁPOTOCKÝ 1965, 205. 
76 HRUBÝ 1955, 212; motiv kroužků z tordovaného drátku se vyskytuje na moravských gombících 
z Boleradic, Boršic a Předmostí. 
77 SCHRÁNIL 1928, 302. 
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českého původu. Na mladohradištním pohřebišti v Litoměřicích – Plešivecké ulici 

(naleziště č. 27) byl nalezen zbytek žaludovitého knoflíku z bronzového plechu, 

zdobeného po obvodu dvěma řádky vtepaných důlků; neznáme k němu zatím analogií.“78 

 

 

Mělník – Rousovice [Tab. XVII] 

Vliv velkomoravské kultury zasáhl i do pšovské oblasti Mělnicka. Na ploše 

cukrovaru v Rousovicích bylo objeveno přes 100 slovanských kostrových hrobů79, a to 

v sedle na soutoku Pšovky a Labe. Více než polovina pohřbů obsahuje ozdoby nebo 

keramické milodary. Z těchto nálezů má velkomoravský charakter hlavně velký zlacený 

gombík (průměr 45 mm) z dětského hrobu č. 47. Kulovitý bronzový plášť gombíku je 

zdoben tepaným provazcovým pletencem, který vytváří kruhová pole vyplněná lineárním 

geometrickým motivem. Podle Matiegky jde spíše o značku. Na horní polovině pláště 

v blízkosti závěsného kroužku je opatřen otvorem. M. Šolle80 datuje tento gombík do 

přechodného období vývoje obou fází kouřimského hradiště A – B, vzhledem ke způsobu 

provedení, materiálu i motivu s tím, že zjednodušený výraz pletencového dekorativního 

stylu a velikost gombíku zároveň nevylučuje jeho zařazení až do mladší fáze tohoto 

vývoje. Pohřebiště v Rousovicích zřejmě bezprostředně souviselo s historickým centrem 

pšovského kmene, jehož polohu předpokládáme na místě dnešního Mělníka.  

 

 

Praha – Bubeneč [Tab. XII] 

Další exemplář měděného pozlaceného gombíku (výška 41, průměr 33 mm) pochází 

z Prahy – Bubenče. Gombík byl nalezen v roce 1928 v ulici Jugoslávských partyzánů 

navazující na ulici Podbabskou v blízkosti kostrového hrobu skrčence č.130B. Kulovitý 

povrch gombíku je zdoben geometrickým ornamentem uspořádaným do kosočtverců.  

Jako průvodní nálezy jsou zaznamenány 3 nádoby a jedny železné nůžky. Okolnosti 

nálezu nejsou známy.Uvedené předměty mohou pocházet z hrobu, kde bylo uloženo tělo. 

Hrobový inventář odkoupilo v roce 1957 Národní muzeum v Praze ze soukromé sbírky 

Ing. Ondřeje, ve sbírkovém fondu je gombík veden pod inv.č. 96.738.81  

 

                                                 
78 ZÁPOTOCKÝ 1965, 238. 
79 MATIEGKA 1913, 108–113, tab. IX 
80 ŠOLLE 1966, 97. 
81 SLÁMA 1977, 90;  
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Praha – Smíchov [Tab. XIV] 

„O jisté koncentraci řemeslných šperkařských dílen nebo alespoň rozvětveném 

obchodu velkomoravské orientace svědčí nález měděného zlaceného gombíku z Prahy – 

Smíchova z Nádražní třídy, který V. Sakař82 uvádí v souvislost se slovanským 

pohřebištěm, jehož ojedinělé kostrové hroby byly postupně při záchranných akcích 

odkrývány. Výzdoba gombíku je silně geometrická, z pásových obroubených, do sebe 

zapojených kruhů s hvězdicovitým vzorem na spodu a lístky ve skrojcích, jak tomu je u 

gombíku z Předmostí. Řadí se ke gombíku s pletencovým vzorem charakteru kouřimského 

exempláře z hrobu č. 113 z koncové fáze A. Z moravských dokladů je smíchovskému 

nálezu blízký gombík z Mikulčic (hrob č. 275) z prostředí 2. mikulčického kostela. Nález 

je závažný, neboť jde o vzácný příklad gombíku na území Prahy. Je ovšem těžké určit 

centrum, kde sídlil majitel poměrně luxusního předmětu. Lze uvažovat o hradišti 

butovickém nebo nějakém samostatném dvorci v blízkosti pohřebiště.“83 

 

 

Pražský hrad – Královská zahrada [Tab. XV] 

V roce 1837 prováděl c. k. dvorní stavební úřad povrchové úpravy v bývalé 

Královské (Císařské) zahradě Pražského hradu, a to v její části mezi Míčovnou a 

letohrádkem Belvedere. Výkopy pro stromky v nově zakládaném ovocném sadu porušily 

neznámý počet kostrových hrobů.84 Z jejich výbavy bylo zachráněno několik předmětů, 

které pak byly odevzdány stavebním úřadem Národnímu muzeu v Praze. Nálezový celek 

obsahoval větší množství dalších památek, které byly objeveny v prostoru prováděných 

úprav a s těmito hroby přímo nesouvisely. Nálezy hrobové výbavy se však do současnosti 

nedochovaly, až na několik ojedinělých kusů. Některé předměty se rozpadly patrně 

v důsledku tehdejší neznalosti konzervačních technik, jiné se postupem doby ztratily 

v evidenci muzejních sbírek. Podle údajů několika písemných záznamů bylo objeveno 

téměř 70 různých předmětů, a to 58 mincí, 4 keramické nádoby, jantarové nebo skleněné 

                                                 
82 SAKAŘ 1955, 243sq. 
83 ŠOLLE 1966, 95. 
84 Úřední spisy o stavebních úpravách i učiněných nálezech jsou uloženy v archivu Pražského hradu, fond 
HBA (Hofbauamt), kniha 324 (Gestions-Protocoll dex prager k. k. Hofbauamtes vom Jahre 1837): čj. 256 
(přípis c. k. dvorního zahradníka J. Schüchta ze 14.4. 1837 o nálezech včetně jejich seznamu a přílohy 
s konceptem zprávy zemskému presidiu o objevu a s žádostí presidia o předložení nálezů nejvyššímu 
purkrabí hr. Chotkovi), čj. 297 (Chotkova žádost, aby předměty byly darovány Národnímu muzeu), čj. 303 
(opis nabídky Národnímu muzeu se seznamem nálezů a záznam o jejich převzetí V. Hankou 1.5. 1837) a čj. 
337 (děkovný dopis Národnímu muzeu).  
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korálky, ostruha, přezka, sponka, kovový tepaný knoflík (gombík) a jedna svátostka. 

Velké množství těchto předmětů zřejmě pocházelo ze středověku nebo z mladšího období. 

V polovině čtyřicátých let 19. století byl pořízen soupis archeologické sbírky Národního 

muzea J.V. Hellichem, který zaznamenal z celého souboru pouze dva bronzové předměty 

a čtyři nádobky.85 V Hellichově soupisu jsou zaznamenány údaje o keramické nádobě, 

dnes však ztracené, která byla nalezená v kostrovém hrobě, a velmi zajímavá zmínka o 

dalších předmětech. Podle Sklenáře a Slámy86 možná tvořily s nádobou jeden hrobový 

celek. V prvním případě byl nález určen jako ,,jehlice do vlasů“, dnes ztracený. Bez jeho 

komplexního popisu nelze s jistotou prokázat, o jaký předmět ve skutečnosti šlo, zda se 

jednalo o zlomek bronzové náušnice nebo záušnice. Ve druhém případě byl zaznamenán 

nález poškozeného zdobeného měděného knoflíku. Pro tehdejší odborníky představovalo 

značný problém odpovídající označení předmětu a jeho funkce vzhledem k tomu, že tento 

gombík byl nepochybně prvním odborně podchyceným nálezem dutého tepaného knoflíku 

u nás, jehož účel nebyl ještě znám.  Inventář pořízený J. Hlavatým87 při další katalogizaci 

archeologické sbírky Národního muzea, provedené přibližně o deset let později, označuje 

nález gombíků, jako ,,hlavičku z bronzové jehlice“. Nejdůležitějším pramenem pro 

identifikaci tohoto předmětu je rukopis J. E. Vocela, uložený v jeho písemné pozůstalosti 

v archivu Národního muzea v Praze.88 Přestože Vocel považoval zdobený gombík za 

knoflík na jílci, meče je velmi závažná jeho kresba gombíku, která doplňuje text. ,, Kresba 

totiž zcela jednoznačně představuje gombík zdobený na povrchu kruhovými okénky 

s vloženým rovnoramenným křížem. Na kresbě je patrno i proražení pláště gombíku 

v jeho spodní části o poškození předmětu se zmínil už i Hellich ve svém inventáři. 

Hlavatého a Vocelovy údaje jsou však posledními zmínkami o tomto nálezu. Potom stopa 

po gombíku zcela mizí. Při porovnávání Vocelova náčrtku s gombíky uloženými v dnešní 

sbírce oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea se ukázalo, že knoflík pod 

inv.č. 42635, vedený dosud jako nález z hrobu na Budči, odpovídá přesně této Vocelově 

kresbě, a to nejen svojí výzdobou, ale i trhlinou v plášti. Pro identitu zmíněného gombíku 

s nálezem z Pražského hradu mluví nejen uvedená shoda Vocelovy kresby a popisu 

s tímto zdobeným knoflíkem (ovšem až na detail, že originál nemá závěsné ouško 

znázorněné na náčrtku, což ovšem nic neznamená, neboť to mohlo být odlomeno až 

dodatečně v muzejních sbírkách), ale i skutečnost, že staré muzejní inventáře z 19. století i 

                                                 
85 Rukopis uložený v Archivu Národního muzea – registratura, kart. 5, st. sign. E, b. č., položka 4 na listě 1a. 
86 SKLENÁŘ/SLÁMA 1976, 659–665. 
87HLAVATÝ 1857, 188 č. 98,  235 č. 147 sq., 150. 
88 Rukopis uložený v Archivu Národního muzea – registratura NM – Archaeologický sbor. 
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soudobá odborná literatura neuvádějí nález gombíku na žádném ze tří Budečských 

hřbitovů.89 Vedle zmíněných nádobek a gombíků se již nic více z hrobů Královské 

zahradě nedochovalo. Zprávy o nálezech v Královské zahradě neuvádějí také počet tehdy 

poničených hrobů a vůbec se nezmiňují o jejich úpravě.“90 

Gombík z bývalé Královské zahrady Pražského hradu (průměr bez ouška 35 mm), 

uložený v pravěkém odd. NM pod inv. č. 42635, má kulovitý tvar a je zhotovený 

z měděného pozlaceného plechu. Povrch gombíku zdobí vytepávané motivy tří vedle sebe 

položených kruhových medailonů s vloženým rovnoramenným křížem. Plochy mezi 

medailony vyplňují tři kroužky, které jsou lemovány vždy šesti půlobloučky. Gombík má 

odlomené závěsné ouško a proražený plášť pouze na jednom místě.91 

 

 

Pražský hrad – Lumbeho zahrada za Jízdárnou [Tab. XV] 

Výzkum slovanského pohřebiště v Lumbeho zahradě za Jízdárnou na Pražském 

hradě, který předcházel větším úpravám celého severního předpolí Pražského hradu, 

provádělo roku 1972 oddělení středověké archeologie AÚ ČSAV Praha. ,,Nejbohatěji 

byly vybaveny hroby č. 4, 5, 6 a 14, v nichž se vyskytly stříbrné i pozlacené hrozníčkovité 

náušnice, stříbrné záušnice s očkem i esovitou kličkou, korále skleněné i jantarové a 

honosně provedené zlacené a stříbrné gombíky, vyskytující se v hrobech po dvou a 

čtyřech exemplářích. Z dalších nálezů jsou nejběžnější nože, zjištěné u deseti pohřbů. 

Poměrně vzácná byla ve výbavě keramika, doložená v hrobech č. 12 a 19, což je 

pochopitelné vzhledem k prostředí, k němuž pohřebiště patřilo.“92 

V hrobě č. 4 byly nalezeny velké zlacené gombíky s motivem ptáčka v kosočtverci 

(průměr 43,8 mm), s křížkem v medailonu v hrobě č. 5 a s motivem lístků skládaných do 

vzoru kříže ve stejném hrobě č. 5. 

Systematický předstihový výzkum slovanského pohřebiště v Lumbeho zahradě 

pokračoval v roce 1973 v rámci akce ,,Studenti Pražskému hradu“ pod záštitou Kanceláře 

prezidenta republiky. ,,Plocha výzkumu v roce 1973 navázala na prozkoumanou plochu 

z roku 1972 východním a jižním směrem. Na východě dosáhla hrany svahu komunikace 

za Jízdárnou, na jihu se přiblížila těsně k severnímu okraji Jeleního příkopu, jehož průběh 

                                                 
89 Žádná ze starších zpráv o Budečských hřbitovech, které máme k dispozici, se však nezmiňuje o nálezu 
identického nálezu gombíku na tomto hradišti. V odborné literatuře poprvé vystoupil až J. Schránil 
s tvrzením, že gombík s motivem křížku v medailonech pochází z Budče, srov.; SCHRÁNIL 1925, 181. 
90 SKLENÁŘ/SLÁMA 1976, 661sq. 
91 ibidem 1976, 662sq. 
92 SMETÁNKA/HRDLIČKA/BLAJEROVÁ 1973, 265–268. 
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zřejmě tvořil jižní hranici pohřebiště. Tím vznikla souvisle prozkoumaná plocha o 

rozměrech cca 70 x 25 m. V roce 1973 bylo odkryto a prozkoumáno 81 pohřbů v 81 

hrobech, čímž jejich celkový počet z dosavadních sezón dosáhl 105 pohřbů. Na 

prozkoumané části pohřebiště se nalezlo relativně velké množství zlatých šperků, 

zkoncentrované do tří hrobů (H – 14, 39, 47). Nejpočetnější mezi nimi byly náušnice 

dvojího typu, bubínkové a animální. Soubor zlatých šperků doplňuje pár gombíků 

mřížkové konstrukce s lůžky pro tmavomodré a hráškově zelené vložky spojované 

skládanou pentlicí. Nejpočetněji je z kovových ozdob zastoupen stříbrný šperk, jehož 

typové členění je dosti široké. Nejvíce bylo nalezeno záušnic, a to s očkem i s esovitým 

ukončením. Z nalezených náušnic byly ze stříbra zhotoveny náušnice hrozníčkovité 

velkomoravského typu a náušnice s bubínky. Ve třech případech byly do hrobu uloženy i 

stříbrné náhrdelníky, jeden pletený a dva řetízkové. Na všech třech byly upevněny stříbrné 

kaptorgy, v hrobě H – 73 dokonce dvě. Na náhrdelnících byly přivěšeny stříbrné 

granulované perly menších rozměrů, jichž bylo nalezeno celkem 8 kusů. Ke stříbrným 

ozdobám patří i dva menší stříbrné gombíky z hrobu H – 47. Přehlédneme-li zastoupení 

různých kovů použitých k výrobě nalezených šperků, překvapuje dominance stříbra a 

zlata. Bronz, který bývá na soudobých pohřebištích velmi běžný, je zde v minimu, a to 

ještě část tohoto minima je zušlechtěna zlacením.“93 Z bronzových (měděných) šperků se 

na pohřebišti vyskytly vedle jmenovaných typů náušnic a záušnic i dva páry zlacených 

gombíků s blíže neurčitelným ornamentálním vzorem – snad rostlinným a hluboce 

žebrovaným geometrickým motivem.  

 

„Mezi nálezy ze staroslovanského kostrového pohřebiště v Lumbeho zahradě na 

Pražském Hradě zaujímá zvláštní místo pár zlatých dvouplášťových gombíků 

konstruovaných pomocí zvlněné pásky (tzv. do laloků skládaná páska nebo zvlněná 

pentlice). Oba gombíky se odlišují nejen od všech dosud známých českých gombíků, ale 

jsou poněkud odlišné i od jiných, rovněž dvouplášťových exemplářů známých z prostředí 

velkomoravského i z české lokality (Želénky) na velkomoravský kontext úzce vázané. 

Zvlněná páska, která je motivem dosti výjimečným, může být pravděpodobně jedním 

z prvků, které mohou přispět k pochopení významu dvouplášťových gombíků v kultuře 

Velké Moravy i rané českého státu. Oba gombíky byly nalezeny v hrobě H – 39, v němž 

podle určení M. Blajerové z ARÚ AV ČR byl uložen dospělý jedinec (adultus I.), 

                                                 
93 SMETÁNKA/HRDLIČKA/BLAJEROVÁ 1974, 386–393. 
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pravděpodobně žena. Hrob se nacházel ve východní části pohřebiště při západním okraji 

východního shluku hrobů. Gombíky ležely na pravé straně těla, jeden při pravé straně 

mandibuly, druhý poněkud níže, pod pravou klíční kostí. Podrobněji jsou nálezové 

okolnosti popsány v nálezové zprávě ARÚ AV ČR č.j. 4235/92.“94 

První z dvojice dvojplášťových zlatých gombíků (výška s ouškem 25 mm, průměr 

17 mm, průměr ouška 9,6 mm) nalezených v hrobě H – 39 má kulový tvar. Základní 

(vnitřní) plášť je mírně dvojkónický a nezdobený, na povrchu rozdělený na čtyři pole. 

Zvlněná páska vytváří svislé dělící linie s válcovými výstupky, které jsou umístěny vždy 

v jejich polovině, tedy na největším průměru. Do každého výstupku je zasazen velký 

barevný kámen, patrně skleněný, jeho obvod pak lemuje malý nasekávaný vývalek. Tímto 

způsobem vznikly celkem čtyři linie; na třech z nich je umístěn kámen zeleného zabarvení 

a na čtvrté linii kámen tmavomodré barvy. Zelené plochy kamenů jsou oblejší, modré 

plošší. V takto vzniklých čtyřech polích jsou na dvou válcovitých výstupcích umístěny 

modré kameny, vždy nahoře a dole, navzájem propojené zvlněnou páskou. Hlavní dělící 

linie se sbíhají ve dvou vrcholových bodech. Na spodním vrcholovém válcovém výstupku 

(lemovaném nasekávaným vývalkem) je zasazen zelený kámen. Horní vrchol má 

kuželovitý nástavec s pěti nasekávanými vývalky a připojené oválné ouško. Na vnitřní 

ploše páskového ouška je výzdoba poškozena, otřena, přesto jsou viditelné vývalky i 

klasový motiv. Vnější plocha ouška plasticky člení klasovitý motiv s nasekávaným 

vývalkem, který prochází středem klasovitého motivu a lemuje oba okraje ouška.95 

Druhý gombík (výška s ouškem 25 mm, průměr 16,3 mm, průměr ouška 8 mm) z 

hrobu H – 39 lze popsat stejným způsobem jako první exemplář. Odlišuje se pouze 

rozmístěním barevných vložek. V základních polích je dvakrát osazená dvojice modrých 

kamenů, jedna dvojice s modrým a zeleným kamene a jeden zelený kámen s vypadlým 

párovým kamenem neurčitelné barvy. Dále chybí kámen v místě spodního vrcholu.96 

„V hrobě H – 39 byly společně uloženy následující předměty: 13 zlatých 

bubínkových náušnic se třemi bubínky v podobě zvířecích (koňských) hlaviček, různou 

měrou poškozených – 3 zlaté dvojkonické perly s granulovanými křížky – 1 kaptorga 

mírně lichoběžníkovitá, stříbrná, s devíti granulovanými puklicemi na čelní stěně a se 

třemi obdobnými puklicemi na víčku; boky a dno kaptorgy jsou pokryty pletencovým 

ornamentem; uvnitř kaptorgy byly nalezeny 3 malé skleněné perličky, z nichž žlutá 

                                                 
94 SMETÁNKA 1992; idem 1994b, 105. 
95 ibidem 1994b, 105. 
96 ibidem 1994b, 106. 
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vznikla odlomením ze segmentové perly – 1 fragment stříbrného řetízku s články 

vzniklými přehnutím a stlačením kroužků – 1 fragment železného nože – 1 modrá 

skleněná hrudka, patrně vypadlá z gombíku.“97 

Oba pražské gombíky jsou svým způsobem singularitou. Jejich zpracování a 

posouzení vyvolává řadu důležitých otázek, které nelze zodpovědět jen pomocí obvyklých 

archeologických metod, založených stále více na hodnocení většího objemu materiálu, a 

tedy i na bohaté síti vztahů. Bude tedy na místě použít přístup jak archeologický, tak 

uměleckohistorický. Datování těchto gombíků z archeologického hlediska představuje 

problém s ohledem na skutečnost, že pocházejí z kvalitního uzavřeného nálezového celku, 

který je v českém prostředí výjimečný svým až neobvyklým bohatstvím. Dosavadní 

datování pohřebiště se pohybuje pouze ve známém datovacím intervalu celého pohřebiště. 

Počátek pohřbívání předpokládáme někdy koncem 9. století a nejmladší hroby by mohly 

zasahovat do prvních desetiletí 11. století. Starší datování dokládají především předměty 

zřetelně velkomoravského stylu, i když některé bohaté hroby obsahující velkomoravské 

prvky nemusí nutně patřit na lokalitě k nejstarším; jsou to například stříbrné hrozníčkovité 

náušnice98 ve více hrobech, ojediněle i s tordovaným obloukem (H – 84/5), nebo zlaté 

bubínkové náušnice se šesti bubínky99 (H – 53/1,2) nebo sedmi kulovitými a 

granulovanými bubínky (H – 53/3,4). Mezi nejmladší nálezy uzavírající datovací interval 

počítáme stříbrný denár Jaromíra (1004–1012). Chronologická klasifikace, případně 

datování jednotlivých celých částí pohřebiště není zatím možná. „Časové zařazení hrobu 

H – 39 v rámci intervalu od konce 9. až do prvních desetiletí 11. století se samozřejmě 

musí řídit nejmladším prvkem v tomto hrobě. Tím s vysokou pravděpodobností nejsou 

dva studované zlaté gombíky, ale s mnohem větší pravděpodobností to mohou, ale nemusí 

nutně být zlaté náušnice se třemi bubínky v podobě koňských hlaviček (H – 39/1–13) pro 

jejich jistou, byť vzdálenou afinitu s některými šperky z pokladů sekaného stříbra.“100  

V českém prostředí mají dvouplášťové gombíky analogii v Želénkách, kde byly 

nalezeny dva zlaté gombíky v knížecí mohyle.101 „Problémem zůstává posouzení, zda pár 

pražských zlatých plášťových gombíků byl zhotoven přímo na Velké Moravě resp. 

v Mikulčicích, kde se zřetelně kříží více indicií (např. v Mikulčicích starší 
                                                 

97 ibidem 1994b, 106; Gombíky a nejdůležitější průvodní nálezy jsou vyobrazeny v; idem 1994a, 164sq, obr.  
4–5; zde vyobrazeny bez v této souvislosti nevýznamných fragmentů H – 16/19b–e až H – 16/22, ty jsou 
uvedeny v; idem 1992. 
98 SMETÁNKA/HRDLIČKA/BLAJEROVÁ 1974, 369, tab. I/6. 
99 ibidem 1974, 434, tab. II./1. 
100 SMETÁNKA 1994b, 106sq. 
101 SKLELÁŘ 1985, 61–8; SCHRÁNIL 1932, tab. 6–7; 1967, pl. 60–65, vzl. 62; DEKAN 1976, obr. 128, 
patrně omylem označený bez bližších údajů jako nález z Mikulčič.  



- 33 - 

předvelkomoravská tradice obsahující prvky jihovýchodní provenience, poměrně silná 

presence franských prvků, včetně zde studované zvlněné pásky), nebo zda byl zhotoven 

v některé novém, na Velké Moravě závislém středisku v Čechách. Konkrétní rozhodnutí 

pro některou z variant přenosu do Čech, jak je teoreticky identifikuje Smetánka a 

Štverák102, není zatím možné. Snad jen jako hypotézu by bylo možno vyslovit mínění, že 

je jistá pravděpodobnost, že pár pražských gombíků z hrobu H – 39 byl zhotoven 

v prostředí českém.“103 Od dvouplášťových gombíků s dosud bezpečně určenou 

proveniencí z oblasti Velké Moravy, nebo od velkomoravského importu do Želének se 

dvojice pražských gombíků liší jak stylově, tak svou konstrukcí a způsobem dekorativní 

výzdoby. Tyto rozdílné znaky mohou znamenat, podle Smetánky a Štveráka104, přesun 

řemeslníka do nového sekundárního, tedy českého centra, kde byly jiné požadavky 

objednavatelů, odlišné od tradice charakteristické pro primární velkomoravské centrum.105 

 „Pár dvouplášťových zlatých gombíků z Pražského hradu konstruovaných pomocí 

zvlněné pásky lze zařadit do první třetiny 10. století, nejspíše do prvních dvou desetiletí 

po zániku Velkomoravské říše. Tomu nejen neodporuje, ale dokonce s tímto zařazením 

souhlasí i shodné datování šperků s animálními motivy, které se vyskytují v přímém i 

nepřímém kontextu s dvouplášťovými gombíky; animální šperk se vyskytuje v hrobech 

v přímém kontextu velkomoravských šperků. Oba výše uvedené druhy šperků náleží 

k tzv. povelkomoravskému horizontu; tomuto označení je třeba rozumět tak, že na 

pohřebištích tento horizont existuje těsně po pádu Velké Moravy. Jeho součástí jsou jak 

předměty přímo velkomoravského původu (tzv. importy), tak předměty, u nichž 

zjišťujeme prvky stylové a technologické, převzaté z Velké Moravy, ale na Velké Moravě 

se nevyskytující. Původ stylu pražských gombíků lze sice hledat v prostředí Velké 

Moravy, možná přímo v Mikulčicích, ale jejich konstrukce pomocí zvlněné pásky je 

odlišná od dosud známých velkomoravských exemplářů a je možné, že byly zhotoveny ve 

středočeském regionu, patrně snad přímo v pražském centru. Jejich červené zlato 

nevylučuje byzantskou surovinu nebo znalost technologie její produkce a může být jednou 

z indicií vazby na Velkou Moravu.“106 

 

 

                                                 
102 SMETÁNKA/ŠTVERÁK 1992, 428sg. 
103 SMETÁNKA 1994b, 111sq. 
104 SMETÁNKA/ŠTVERÁK 1992, 428. 
105 SMETÁNKA 1994b, 112. 
106 ibidem 1994b, 112sq. 
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Přerovská Hůra (okr. Nymburk), [Tab. XVI] 

V letech 2001 a 2002 objevil ing. J. Křivanec čtyři kovové předměty na hradišti 

Přerovská Hůra, okres Nymburk. Nález obsahoval gombík, falérku, bronzový zdobný 

zlomek – část oválného nebo kruhového předmětu a kovový slitek.107 Poloha hradiště 

Přerovská Hůra je východně od obce a nazývá se také Na Šancích, v nadmořské výšce 

pouhých 230–237 m. Jako výrazný orientační bod převyšuje okolní terén o více než 50 

metrů. Ostrožna hradiště je chráněná převážně příkrými srázy, v nejužší části ji 

přepažovaly dva příkopy a hradba, podél níž vedla cesta již v době vojenského mapování. 

„Hradiště nebylo v moderní době zkoumáno, jen zde byla náhodně odkryta raně 

středověká jáma. V roce 1996 zde městské muzeum v Čelákovicích pod vedením J. 

Špačka provedlo systematické sběry ve vytyčených čtvercích. Díky geofyzikálnímu 

měření byla ověřena existence vnitřního opevnění, oddělujícího obě části hradiště. 

Akropole má rozlohu něco přes tři hektary.“108 

Gombík (kulatý, průměr 13 mm, váha 3,2 g) byl nalezen v nevelké vzdálenosti od 

faléry. Oba předměty pocházejí z vnitřní plochy hradiště, asi 50 metrů od jeho 

severozápadní hrany a 60–64 metrů od jeho západní hrany. Materiál gombíku odpovídá 

mědi nebo spíše její slitině se 6% Zn (mosaz), jeho povrch je zkorodovaný. Uprostřed je 

zřetelně nápadné pojivo z jiného kovu, asi měděný drátek. Gombík s mohutným ouškem 

je složený ze dvou horizontálních polovin, v horní části s jedním otvorem pro odtok 

vosku. Z druhé strany této poloviny je další, mírně protáhlý otvor, vzniklý nejspíše 

druhotně. Ve spodní části je gombík mírně promáčknutý. Jak bylo zjištěno pod lupou a 

pomocí RFA, byl povrch gombíku původně zlacený. „Představuje skupinu jednoduchých 

nezdobených kusů o menším průměru, v Čechách poměrně častou. Ve stříbrném 

provedení je znám ještě menší gombík z hradiště Kal, ze středních Čech, pak známe 

obdobné kusy z hrobů, pokud bylo určeno, tak vesměs dětských: např. hrob 35 z Klecan 

II., dále z Žižic, Želkovic nebo Prahy – Břevnova. Z předhradí Libice byl získán gombík 

stejného průměru, též s dochovaným otvorem pro odtok vosku a zesíleným místem spoje 

obou polovin. Na centrálních pohřebištích, jako je Stará Kouřim, Praha – Za jízdárnou 

(Lumbeho zahrada), jsou doloženy jen zdobené gombíky. Na Moravě nezdobené gombíky 

                                                 
107 Nálezy byly předány městskému muzeu v Čelákovicích. 
108 PROFANTOVÁ 2004, 591–597, 591–593. 
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tvoří 9. skupinu V. Hrubého. 109 Vzhledem ke své malé výraznosti jsou považovány za 

průběžné.“ 110  

Gombík z Přerovské Hůry můžeme obecně datovat do průběhu 9. století, v kontextu 

ostatních nálezů z Čech je však pravděpodobnější souvislost s druhou polovinou nebo až 

poslední třetinou 9. století. V každém případě nový nález tohoto gombíku dokládá 

zapojení dalšího středočeského hradiště do proudu ovlivněného velkomoravským 

šperkařstvím, které poměrně silně pronikalo do celých středních Čech. Chronologicky jde 

o dosud nejvýraznější nález z Přerovské Hůry, který se vztahuje, po době halštatské, 

k druhému hlavnímu období fungování hradiště, ranému středověku. Patří k vzácnějším 

nálezům sídlištního rázu a nepřímo poukazuje na přítomnost společensky významnějších 

jedinců na hradišti. „Obdobné nálezy mimo hrobový kontext naznačují, že v soudobých 

hrobech obyvatel hradiště se dají očekávat početnější nálezy související s Velkou 

Moravou.“111 

 

Rubín (Podbořany), [Tab. XVIII] 

Zatím jen nesoustavně prozkoumanou lokalitou je hora Rubín u Podbořan 

s množstvím ojedinělých nálezů, zachycených ve velkých vzdálenostech od sebe. Některé 

z nich lze zařadit do vývoje z avarsko-slovanského období. ,,V muzeu v Teplicích je však 

z tohoto naleziště i gombík střední velikosti s připájenými kroužky. Tuto formu, výzdobu i 

techniku jsme poznali na Moravě i na Kouřimi a doložili souvislostmi s mladší skupinou 

velkomoravských nálezů.“112  

 

 

Stará Kouřim [Tab. XIX] 

Jihovýchodně od města Stará Kouřim vzniklo jedno z největších slovanských 

hradišť v Čechách. Na počátku 9. století mu předcházelo malé jednoprostorové hradiště 

v jižní části výšiny nad meandrem řeky Kouřimky, které se v průběhu 9. století postupně 

rozšířilo na rozlehlé trojdílné osídlení. Rozsáhlý archeologický výzkum zde prováděl v 50. 

letech 20. století M. Šolle.113 

                                                 
109 HRUBÝ 1955, 206. 
110 PROFANTOVÁ 2004, 593sq. 
111 ibidem  2004, 594sq. 
112 ŠOLLE 1966, 173. 
113 LUTOVSKÝ 2001, 134. 
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Gombík z ženského hrobu č. 110 na pohřebišti ve Staré Kouřimi zcela souhlasí se 

spodním, starším horizontem A2, jak stratigraficky tak i po stránce hrobového uspořádání. 

,,Je středně velký, vytepán ze stříbrného plechu do silně plasticky ztvárněného 

vegetabilního a pletencového vzoru. Motiv dvojité zavěšené palmety v superpozici je v 

podstatě týž, jaký pozorujeme na ostruhách hrobu č. 120. Žena, která byla pochována 

v prostorné hrobce č. 110, nosila za svého života kromě jmenovaného gombíku na hrdle 

jak pár stříbrných náušnic s klasovitým hrozníčkem z drobných granulek, tak jiné dva 

páry bohatších hrozníčkovitých náušnic se stříbrným filigránem zdobícím spodní oblouk. 

Na krku nosila náhrdelník sestavený z devíti tehdy módních perel ze skelné masy. 

V majetku pohřbené byly však i drobnější korále ze stříbrného plechu s připojeným 

provazcovým filigránem, jimž byl zřejmě vzorem jiný korál oválný, stejně zdobený, avšak 

provedený ve zlatě. Všechny uvedené druhy šperků nalezneme ve střediscích 

velkomoravských, zejména ve Starám Městě, které zatím poskytlo nejvíce materiálu.“114  

Důležitý doklad dalšího vývoje zlatnického dekoru přináší dětský pohřeb č. 86, 

uložený vedle hrobky č. 110 starší vrstvy, kterou plně respektoval, takže nebyl tomuto 

staršímu horizontu příliš vzdálen. ,,Tento vkus se projevuje na páru gombíků, které svým 

materiálem, zlacenou mědí, a svým plastickým výtvarným cítěním plně odpovídají 

možnostem staršího období. Vlastní dekor s původně vegetabilními vzory (palmetami) je 

podroben značné redukci tvarů. Jde o jistý druh geometrizace původně zřejmě rostlinného 

kalichu do protisměrně vyhnutých stvolů, jež se uplatňují v mezi ploškách protilehlými 

závity ve tvaru X. Rozbor motivu X, provedený J. Cibulkou115 u exempláře nákončí u 

modranského kostela, zdobeného vrubořezem, vede k pozdně římské původní tradici, 

která již v našem prostředí nebyla pochopena a nabyla jiného smyslu i jiného optického 

účinku. Jde v podstatě o roztržení původní centrální křížové a spirálové kompozice, resp. 

úponkové srdcovité řady.“116 Pohřeb č. 86 vedle zlaceného gombíku staršího rázu 

obsahoval i pár bubínkových náušnic. 

Nejvýraznější ze skupiny kouřimských hrobů A2 je hrob č. 113 s dětským pohřbem. 

Z nálezů hrobové výbavy na velkomoravský šperk bezprostředně navazuje zlacený pár 

měděných gombíků střední velikosti s výraznou ozdobou maltézského kříže uvnitř 

výzdobných polí geometrické pásové výzdoby, dva olivovité korále a tři poloviny 

masivního žaludovitého  korálu litého z bronzu, který připomíná svou technikou ještě 

                                                 
114 ŠOLLE 1966, 72–74. 
115 CIBULKA 1958, 214–219, tab. XVIII/1, 4–6; HRUBÝ 1955, 200, 524, obr. 35/11, tab. 80/4. 
116 ŠOLLE 1966, 76. 
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hmotné plastické formy litých avarsko-slovanských kování. Uvedený pár gombíků se 

vyznačuje plně geometrickou pásovou výzdobou a maltézskými kříži ve výzdobných 

polích. ,,Puncovaný podklad v němž jsou kříže vypracovány v mělkém hladkém reliéfu, 

svědčí ovšem sám o sobě o orientálním, pravděpodobně perském vkusu zlatnické dílny, 

v níž byl vyroben. Na našem gombíku se však výrazněji uplatňuje geometrický cit, 

soustředěný na rozvedení pletence, který známe jak z byzantského prostředí, zejména na 

zdobených kamenných deskách, uplatňujících se u sarkofágů nebo oltářů v umění 

koptském, tak v severní Itálii nebo v samostatně vyděleném stylu starocharvátském 

s vlastními tvůrčími podměty.“117 

Klasický střední velkomoravský ráz vykazuje hrob č. 97 nálezem páru zlacených 

gombíků, páru hrozníčkových náušnic a bubínkovou náušnicí. Výzdoba těchto gombíků je 

značně redukována a rozložena do geometrických prvků s polokruhovitými motivy. 

,,Jeden z nejbohatších je spodní pohřeb hrobu č. 96, připsaný z antropologického hlediska 

muži, avšak plně vybavený ženským šperkem. Také ve výbavě tohoto hrobu se 

soustřeďují všechny znaky, které ve staroměstském prostředí byly rozpoznány, jako 

pozdní. Kromě páru stříbrných náušnic vzácně s osmi bubínky a jemně granulovanými 

vzory ve tvaru kříže je po stránce dalšího vývoje důležitý stříbrný gombík. Ten se odlišuje 

od předchozích jak velikostí a materiálem – vytepán ze stříbrného plechu, tak motivem 

čtyřlistových rozet umístěných do středu jednotlivých obrazových polí, vymezených 

pásky a kruhovými uzly. Tyto motivy i forma provedení  jejichž značně vzdálena 

velkomoravskému cítění a nachází svou obdobu v českém prostředí v gombíku ze Zákolan 

u Budče.“118 

 

 

Tušovice (okr. Příbram) 

Nález drobného pozlaceného gombíčku v kostrovém hrobě z Tušovic u Blatné 

(nedaleko Radětic) je dalším příkladem výzdoby svislým členěním pláště. Tento typ je 

zastoupen dalšími analogiemi ve středočeských Klecanech, v Praze – Břevnově, 

z novějších výzkumů pak dvojicí gombíků z Kanína (hrob č. 148). I zde se objevuje 

hrozníčkovitá náušnice s několika drobnými záušničkami s očkem. ,,Vyspělou fázi však 

prozrazuje i krychlový hráněný korál z jantaru, který ve starším vývoji bývá dosti vzácný. 

                                                 
117 ŠOLLE 1966, 80–82. 
118 ibidem 1966, 154. 
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Některé z hrobů tohoto pohřebiště (hrob č. 4, 14, aj.) mají dokonce již esovité záušnice 

plátované stříbrem, příznačné podle dosavadních zkušeností pro nejmladší vývoj.“119 

 

 

Zákolany – sídlištní aglomerace Budeč (okr. Kladno), [Tab. XX] 

Archeologické nálezy ze Zákolan reprezentují úroveň uměleckého řemesla na 

podhradí historicky známé Budče. Zákolanské kostrové pohřebiště bylo založené na mírné 

táhlé vyvýšenině, a podle inventáře milodarů (vědra) i osobní výbavy (nožíky), šperků 

(záušnice, korálky) pochází ze sklonku 9. a první třetiny 10. století, tedy z doby rozkvětu 

budečského centra. ,,Vzhledem k některým šperkům luxusního rázu (např. zlaté záušničky 

z hrobu č. 8) bylo možné dospět k závěru, že na toto pohřebiště v ně Budče samé (ve 

vzdálenosti asi 200 m od hradeb), byli pochováváni rovněž obyvatelé budečského hradiště 

a nikoli obyvatelé okolních přidružených osad. Tím, že nešlo (podle způsobu uložení 

mrtvých a jejich orientace) zcela zřetelně o kostelní hřbitov, v jasném protikladu 

k soudobému starobylému hřbitovu kolem rotundy sv. Petra v centru hradského areálu, a 

tím, že hroby sami obsahovaly ve značné míře pohanské milodary (vědra i hliněné 

nádoby) jeví se nám toto pohřebiště jako místo posledního odpočinku právě jen těch 

hradských obyvatel, kteří dosud nepřijali křesťanství v protikladu k obyvatelům, 

pochovaným na kostelním hřbitovu kolem rotundy sv. Petra v centru uvnitř hradiště, kteří 

tvořili dominantní složku hradské společnosti. Tento jev se zdál být pro první polovinu 10. 

století u přemyslovských center zcela příznačný, jak bylo možné konstatovat po stránce 

společenské i ideové také na pohřebišti u Jízdárny Pražského hradu. Hradiště Budeč bylo 

založeno v místech s prastarým slovanským osídlením, kterým se sídelní tradice Budečska 

posouvá až do 6.–7. století. Budečsko se přiřazuje jak k sídlištní tradici celé pražské 

kotliny, tak k oblasti dolního Povltaví, kde došlo k významným objevům osad tohoto 

druhu. Z výzkumu na budečské akropoli (zejména pak nejstaršího vnitřního valu starší 

fáze) vyplynulo, že budečské hradské centrum v jeho nejstarší fázi bylo opevněno již na 

přelomu 8.–9. století.“120  

 

 

Žalov (u cihelny) – sídlištní aglomerace Levý Hradec [Tab. XXI] 

                                                 
119 ibisem 1966, 174. 
120 idem 1985, 343sq.; ŠOLLE/VÁŇA 1983. 
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„Je málo dokladů o tom, že před přijetím křesťanství Slované přímo v osadách nebo 

na hradištích pochovávali své mrtvé. Pohřebiště ležela většinou mimo osídlenou plochu. 

Tak tomu také bylo na Levém Hradci. Pohřebiště, patřící k nejstaršímu osídlení, bylo na 

rozsáhlém poli, které se mírně svažuje východním směrem k dnešní cestě vedoucí ze 

Galova k silnici roztocko-přílepské. Na tomto poli se těží cihlářská hlína již od 90. let 

minulého století, takže nejstarší část pohřebiště – jednoho z nejstarších a z hlediska 

historického a kulturního nejdůležitějších pohřebišť českého kmene – byla pracemi 

v cihelně zničena. Střed pole, kde se soustřeďovalo nejvíce pohřbů, pohltila cihelna a 

hroby jsou pro naše poznání ztraceny. Šlo jistě o pohřebiště rozsáhlé, jehož počet hrobů 

můžeme odhadnout na několik set. Zvláště bohaté byly některé dětské hroby.“121 Nález 

bronzového gombíku ve tvaru maliny obsahoval dětský hrob č. 47. Dalšími nálezy 

v tomto hrobě byly keramická nádobka, skleněné korálky, pozlacená záušnice s očkem, 

jiná záušnice s mnohonásobným esovitým ukončením a třetí hrozníčkovitého typu; dále 

pak nůž. Podle starších výzkumů J. A. Jíry, které měly ráz spíše záchranných akcí,  

můžeme usuzovat, že bohatých hrobů bylo na pohřebišti více. Byly v nich zastoupeny 

stříbrné košíčkové náušnice, větší počet zdobených pozlacených dutých knoflíků, korálů a 

především drahocenná zlatá náušnice, po umělecké stránce dokonale vypracovaná 

technikou filigránu. Šperky mnoha typů ze Žalova, včetně ostatních přidružených nálezů, 

náleží do 9. století a spadají až do 10. století.122  

Knoflík se zrnitým motivem maliny s puklicemi a granulací byl nalezen pod krkem 

kostry dítěte. Tento typ se objevuje až spolu s mladšími velkomoravskými formami.  

Svým tvarem je podobný knoflíku z Kolína a knoflíkům ze Starého Města na Moravě; jiné 

duté knoflíky se druží k velké skupině těchto ozdob z českých i moravských nálezů.123 

,,Také velký zlacený gombík s výlučně geometrizovanou páskovou výzdobou, dovedenou 

až k obsahové nesrozumitelnosti, nesvědčí o starší, ale naopak o mladší vlně uplatnění 

velkomoravských forem šperku. K témuž mladšímu proudu je nutné řadit i vzácný drobný 

kulovitý knoflíček s velmi složitým filigránovým povrchovým vzorem orientálního stylu, 

rozpoznaným i u košíčkových náušnic, a který byl u levohradeckého centra nadále 

v oblibě. K nejmladší skupině kouřimského vývoje B2 řadíme inventář žalovského hrobu 

LII. Zlacené, poměrně velké gombíky (34 x 32 mm) nalezené v hrobě dokládají ostatně 

                                                 
121 BORKOVSKÝ 1965, 58sq. 
122 ibidem 1965, 60. 
123 ibidem 1965, 60–63. 
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víc než jinde silnou geometrizací dekoru mladší období přesto, že jde o zlacené a nikoli 

stříbrné šperky jako na soudobé Kouřimi.“124 

Na žalovském pohřebišti u Levého Hradce (stejně tak jako na kouřimsko-libických 

centrech) se uplatňují tradiční formy velkomoravského šperku, ale také dochází k určité 

transformaci, často však jen ke zjednodušení velkomoravských předloh provedených jinou 

technikou. O přímých velkomoravských importech lze uvažovat jen v ojedinělých 

případech. ,,Nejblíže moravské předloze stojí gombíky střední velikosti z bronzu nebo 

mědi s tepanou výzdobou, podržující stále ještě klasické formy palmet, do značné míry 

však již redukovaných, jak nám je předvádí hrobový celek XXII, doprovázený podle 

Jírova svědectví podvojnými korálky a již i jantarovými závěsky. Vyspělý byzantsko-

orientální šperk velkomoravského charakteru rozvíjí zvláště bohatý hrob XXXI. Zde vedle 

zlacených gombíků srdcovitě uspořádaných uvnitř pletencových pásů, které podchycují 

klasický velkomoravský proud, se uplatňují v největší pestrosti a mnohosti několikeré 

náušnice o sedmi nebo devíti košíčcích, se kterými jsme se setkali na Staré Kouřimi 

v přechodní skupině A3 a zejména ve skupině B1, plně souhlasící s mladšími celky 

staroměstskými. Nejmladším dojmem pak působí drobná obdélná schránka ve formě 

relikviáře, která připomíná kouřimskou kaptorgu obrysem i obrubou, zdobenou 

filigránovou smyčkou. V tomto detailu se jeví již rysy nového zlatnického vkusu i když 

v podstatě se tato zdobná technika objevila i na gombících a medailonu želéneckém ve 

zlatě.“125  

 

 

Želénky – sídlištní aglomerace hradiště Zabrušany [Tab. XXII] 

Jedním z nejzajímavějších nálezových souborů je hrob bohaté ženy ze Želének 

v okolí Duchcova.126 Mezi nálezy velkomoravského charakteru vyniká pár luxusně 

provedených gombíků ve formě dutých zlatých kuliček. Jejich plášť člení bohatě 

granulovaná konstrukce pásků s prázdnými lůžky, do kterých byly původně zasazeny buď 

drahokamy a nebo barevné sklo. Velkomoravské analogie k těmto gombíkům jsou známé 

ve stříbrném provedení z Mikulčic, v hrobě č. 98 u druhého kostela a z hrobu č. 505 u 

baziliky. ,,Ty jsou doprovázeny několika náušnicemi se sedmi bubínky a drobnějšími 

granulovanými stříbrnými knoflíčky, které se řadí k vyspělým formám byzantsko-

                                                 
124 ŠOLLE 1966, 171. 
125 ibidem ŠOLLE 1966, 171sq. 
126 SCHRÁNIL 1925, 170–175; NIEDERLE 1930, 50; původní publikace WOCEL 1868, 476. 
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orientálního stylu podle V. Hrubého.“127 Průvodními nálezy hrobové výbavy jsou zlatý 

medailon s kamejí a filigránovými rozvilinami, zavěšený na zlatém řetízku, dále stříbrná 

pasová návlečka s tlačeným reliéfem čtyřnohého zvířete s ptákem na hřbetě, stříbrný 

křížek nalezený na čele pohřbené ženy, zlaté náušnice velkomoravského charakteru, které 

mají klasovitý hrozníček s pyramidkami a spodní oblouk ze zrnitého filigránu, železný 

nožík s kostěnou střenkou a s fragmenty stříbrného řetízku, dřevěné válcovité vědérko 

s ozdobným kováním a obloukovitým držadlem. Želénecká kamej a náušnice ukazují na 

přímý velkomoravský import.128 

,,Mohyla u Želének byla prokopána v roce 1850 K. Frostem, správcem v Křemyži a 

nalezené předměty se dostaly do majetku hraběte Ledebura–Wichellna. V mohyle byla 

odkryta čtyřhranná hrobová komora, zaujímající střed mohyly, roubená z trámů a prkem 

(v každém rohu komory stál silný trám), v níž bylo celkem – jak udává Frost – 6 

hrobových jam, z nichž pouze ve 3 byly nalezeny kostrové hroby. Půdorys komory tvořil 

obdelník 8 x 6 m a podlaha byla zapuštěna ještě o 3 m pod povrch okolní půdy. V hlavním 

hrobě byla uložena kostra ženy směrem od východu k západu.“129 ,,Poloha naleziště 

v blízkosti hradiště zabrušanského napovídá, že pochovaná kněžna pocházela právě 

z tohoto hradiště. Výzkum, který zde byl prováděn Z. Váňou130, plně podporuje osídlení 

ve střední době hradištní, tedy v době současné s želéneckou mohylou.“131 

 

 

Žižice (okr. Kladno), [Tab. XXIV] 

Charakter pohřebiště v Žižicích odpovídá spíše venkovskému hřbitovu, nelze ho tedy 

srovnávat s pohřebišti hradské společnosti. Na starší horizont žižického pohřebiště 

poukazuje množství nalezených ozdob velkomoravského rázu (hrozníčkovité náušnice, 

olivovité korálky) a keramika středohradištního rázu.132 ,,O tom, že se dočkalo horizontu s 

drobnou esovitou záušnicí, svědčí hrob č. 1, vybavený bronzovým postříbřeným 

knoflíkem, zdobeným připájenými filigránovými kroužky. Avšak také hrob č. 17 

s drobnými hladkými bronzovými gombíčky velkomoravského rázu je doprovázen 

                                                 
127 ŠOLLE 1966, 98. 
128 TUREK 1956, 172. 
129 SCHRÁNIL 1925, 170sq. 
130 VÁŇA 1951, 58–60; idem 1952, 294–297; idem 1955, 367. 
131 ŠOLLE 1966, 99. 
132 TUREK 1939, 14sq. 
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keramikou, která připouští datování až na počátek mladšího velkomoravského vývoje 

kouřimské vrstvy B.“133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2  Přehledný soupis gombíků ze sbírek  

         Národního muzea v Praze 

 

 

Inv. Číslo Lokalita Stav předmětu Materiál Rozměry Hrob č. 
96738 Bubeneč (Praha) – Podbabská ul. gombík měď ? V = 41, pr = 33 mm u hrobu ,,skrčence" 

55362 Ďáblice (Praha) – cihelna p. Batisty gombík bronz V = 7, pr = 15 mm 8 

42633 Jeviněves (u Roudnice n. Labem) gombík bronz pr = 45 mm Kostrový hr slovanský 

42634 Jeviněves (u Roudnice n. Labem) gombík bronz pr = 45 mm Kostrový hr slovanský 

55159 Klecany (u Prahy) – parcela č. 452 gombík bronz V = 10, pr = 12 mm St. č. 5680 

55107 Kolín gombík měď;zlato V = 35, pr = 35 mm Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

55108 Kolín gombík měď;zlato V = 32, pr = 33 mm Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

55109 Kolín gombík měď;zlato;sklo  V = 13-19, pr = 19 mm Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

55110 Kolín gombík měď;zlato;sklo  V = 13-19, pr = 19 mm Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

55111 Kolín gombík (část) měď;zlato neuvedeno Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

55112 Kolín gombík (část) měď;zlato V = 14, pr = 27 mm Dvoj hrob (2/2 9.stol.) 

96703 Kouřim – U Libuše, č.parc. 762 gombík stříbro V = 36, pr = 32 mm 106b (1./3. 10. stol.) 

96704 Kouřim – U Libuše, č.parc. 762 gombík stříbro V = 36, pr = 32 mm 106b (1./3. 10. stol.) 

96705 Kouřim – U Libuše, č.parc. 762 gombík stříbro V = 46, pr = 43 mm 106b (1./3. 10. stol.) 

96706 Kouřim – U Libuše, č.parc. 762 gombík stříbro V = 49, pr = 43 mm 106b (1./3. 10. stol.) 

118542 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 13, v s očkem = 21 mm 48 

118543 Kouřim, parcela č. 762 gombík (část) stříbro neuvedeno 48 

                                                 
133 ŠOLLE 1966, 173. 
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118603 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 30, pr = 21,7 mm 86 

118604 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 29, pr = 21,7 mm 86 

118605 Kouřim, parcela č. 762 gombík bronz V = 16, pr = 11 mm 86 

118645 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 37, pr = 33 mm 96b 

118646 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 37, pr = 33 mm 96b 

118649 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď V = 37, pr = 21 mm 97 

118650 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď V = 28, pr = 21 mm 97 

118680 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 27, pr = 19,5 mm 110 

118697 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 26, š = 19 mm 113 ( konec 9. stol) 

118698 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 27, š = 19 mm  113 

118715 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 17, pr = 13,7 mm 129 

118716 Kouřim, parcela č. 762 gombík stříbro V = 16, pr = 13,7 mm 129 

118717 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 19,7, pr = 15 mm 129 

118719 Kouřim, parcela č. 762 gombík měď  V = 22, š = 12 mm 132 

42635 Královská Lumbeho zahrada gombík bronz pr = 35 mm Slovan.hr.(9./10. stol.) 

309439 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík měď neuvedeno neuvedeno 

309544 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík (část) železo neuvedeno neuvedeno 

309551 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík bronz neuvedeno neuvedeno 

310048 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík stříbro neuvedeno neuvedeno 

309822 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík měď;zlato Pr = 19,1 mm 245  (10. stol.) 

309823 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík měď;zlato Pr = 18,6 mm 245  (10. stol.) 

310050 Libice nad Cidlinou (u Poděbrad) gombík stříbro neuvedeno neuvedeno 

42636 Libochovičky-Budeč (u Kladna) gombík bronz pr = 38 mm Slovanské hroby 

42637 Libochovičky-Budeč (u Kladna) gombík bronz pr = 38 mm Slovanské hroby 

18802 Rousovice (Mělník) – u cukrovaru gombík bronz neuvedeno 47 

54081 Tušovice (u Blatné) gombík bronz Pr = 13 mm – zlomku 8 

54082 Tušovice (u Blatné) gombík (část) bronz neuvedeno 8 

54687 Zákolany (u Kladna) – neupřesněno  gombík (část) stříbro neuvedeno 7 

54696 Zákolany (u Kladna) – u cukrovaru  gombík bronz V = 38, pr = 31 mm 6  (konec 9.stol.) 

54697 Zákolany (u Kladna) – u cukrovaru gombík bronz V = 38, pr = 31 mm 6 

20468 Žalov - Levý Hradec (v cihelně) gombík měď;zlato Pr = 38 x 33 mm 22  (1/2 10. stol.) 

20441 Žalov - Levý Hradec  gombík měď;zlato Pr = 22 mm Hr.11  (1/2 10 stol.) 

118748 Želénky (u Duchcova) gombík zlato V = 26, pr = 21x20 mm Hr kněžny (2/2 9.stol.) 

118749 Želénky (u Duchcova) gombík zlato V = 26, pr = 21x20 mm Hr kněžny (2/2 9.stol.) 

54011 Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík bronz Pr = 18 mm  St. č. 5325 

54047a Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík bronz 14 x 13 mm 17 

54047b Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík bronz 13 x 13 mm 17 

54028 Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík železo pr =27,v polokoule = 17 mm 3 

54031 Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík (část) bronz Pr = 14, v očka = 5 mm 4 

54025 Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík (knoflík) sklo  Pr = 12 mm 3 

54026 Žižice (u Slaného) – parcela č. 123 gombík (knoflík) sklo  Pr = 14 mm 3 

            

Poznámky           

Datace Dle katalogu Evropa okolo roku tisíc         

Rozměry Inventární karty NM         

Inv.č.  Inventární karty NM         

Lokalita Inventární karty NM         

stav Inventární karty NM         

Materiál Inventární karty NM         

Hrob č. Inventární karty NM         
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III.3  Typologický rozbor českých gombíků 

 

,,Ornamentální výzdoba povrchu gombíků pochází z bohaté studnice pozdně antické 

ornamentiky koptské, z níž čerpala tehdy nejen celá kulturní Evropa, ale i umění islámské. 

Tvůrci gombíků si při členění kulovité plochy pomáhali stejným způsobem, jako koptští 

řemeslníci při výrobě sloupových hlavic svých chrámů. Žebra nebo linie mají vždy mezi 

sebou spojení, tvoří srdcovitá pole, která jsou vzájemně propojena. Srdcovitá pole jsou 

vyplněna rostlinnými ornamenty, jejichž základním prvkem je tzv. palmeta – prastarý 

výzdobný motiv, skládající se z vějíře listů. V nejednoduší a možná v relativně 

nejpůvodnější podobě ji vidíme třeba na pozlacených gombících z hrobu 44 

v Mikulčicích. Obliba rostlinného dekoru se šíří již od 7. století po celém pobřeží 

Středozemního moře, odkud se možná dostává i k nám.“134 

Klasifikace výzdobných systémů gombíků na Velké Moravě, která by si zajisté 

zasloužila samostatnou kapitolu, se na tomto místě můžeme pouze letmo dotknout. 

Gombíky se staly vyhledávanou ozdobou a zároveň předkládaly zručnost zlatníka, jenž 

dovedl vytepat obě poloviny kulovitého spínadla na železné matrici, nebo vytlačit povrch 

zlatého, zlaceného nebo později stříbrného gombíku do rytmicky uspořádané výzdoby, ať 

už s vegetabilními nebo geometrickými motivy. ,,Kartografické vyjádření výskytu 

gombíku dokazuje ústředí výroby na Moravě, i když pravděpodobně za přispění 

zkušených mistrů zlatníků byzantských. V rozvržení výzdobných ploch na puncovaném 

pozadí i motivech s klasickými vzory (ptáčků, palmet), spatřujeme nepochybné ohlasy 

orientálního vkusu Pontu nebo Persie, čerpající z dědictví helénisticko-orientálního ducha. 

Také tyto vlivy se dostávají v době rozkvětu velkomoravské kulturní i polické expanze do 

Čech. A právě při tomto druhu šperku můžeme bezpečně stanovit, že kouřimské centrum 

je skutečným ohniskem velkomoravské kultury v Čechách, neboť právě odtud známe 

téměř padesát procent všech nálezů gombíků dohromady. V ostatních Čechách se pak 

udržují poměrně dlouho, hluboko do 10. století. Nálezy na kouřimském knížecím 

pohřebišti uvnitř hradeb dokládají však navíc samostatnou výrobu těchto předmětů přímo 

v místě samém. Svědčí o tom i dvojí nález železné matricové formičky.“135  

                                                 
134 KLANICA 1972, 21. 
135 ŠOLLE 1965, 128. 
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,,Analýzou forem šperku, jejich technik a dekoru jsme si uvědomili základní 

orientaci tehdejší vládnoucí vrstvy na Staré Kouřimi, totiž jejich plnou závislost na 

produktech vyšší vzdělanosti moravských center. Srovnáním vyšlo najevo, že především 

ve šperku je Stará Kouřim v této fázi rozkvětu plným reprezentantem velkomoravské 

kultury na půdě Čech. Všimli jsme si forem šperku i zbraní, na jejichž základě a podle 

jejichž rozboru budeme sledovat postupnou proměnu vkusu nebo spíše postupné zlidovění 

a zobecnění základních velkomoravských tvarů a ozdob přímo v kouřimském centru. To 

nám pomáhá ke stanovení kritérií, podle nichž můžeme rozlišit velkomoravské formy a 

vlivy od skromnější domácí produkce a posoudit nakonec dosah velkomoravského 

proudu, který není ve všech centrech stejně intenzivní, a shody nejsou stejně přiléhavé. 

Poznáme, že Kouřim se shoduje s velkomoravskými centry nejen v základních formách 

jakou je hrozníčkovitá náušnice, gombík nebo zlatý korál s jemnou granulací nebo 

filigránem, ale i ve zcela specifických formách šperku. Gombíky jsou menších rozměrů 

(do 25 mm) masivní, plastické, zdobené palmetovým vegetabilním (hrob č. 110), 

páskovým (hrob č. 86/2–3) až geometrickým pletencovým dekorem (hrob č. 113a, 1a), 

měděné zlacené, výjimečně stříbrné.“136 

L. Niederlem navržené dělení raně středověkého šperkařství v česko-slovenské 

oblasti na skupinu byzantsko-orientální a podunajskou při rozboru nálezů ze Starého 

Města dále rozpracoval a zdůvodnil J. Eisner. Eisnerovo třídění aplikoval V. Hrubý na 

materiál ze Starého Města. Tohoto schématu se v zájmu unifikace zachoval a na základě 

nálezů z jiných lokalit doplnil B. Dostál.137  

„V. Hrubý138 rozdělil kovové knoflíky (nalezené na Moravě) podle výzdoby do 

devíti skupin: 1. knoflíky zdobené tepaným rostlinným, animálním nebo geometrickým 

ornamentem – tzv. gombíky; 2. knoflíky zdobené tepanými spirálami; 3. knoflíky zdobené 

vtlačovanými žebérky a perlovcem; 4. knoflíky zdobené granulací; 5. knoflíky zdobené 

filigránem; 6. knoflíky s puklicemi; 7. tykvovité knoflíky s žebry; 8. varia; 9. nezdobené 

knoflíky. Všechny tyto skupiny tvoří větvící se vývojovou řadu jednoho předmětu, jehož 

výzdoba nabývá ve vrcholném období velkomoravské říše neobvyklé rozmanitosti 

v důsledku rozkvětu zlatnického řemesla v dvorském prostředí (velkomoravských center), 

                                                 
136 ŠOLLE 1966, 83. 
137 DOSTÁL 1966, 30. 
138 HRUBÝ 1955, 206–214. 
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které doznívá v jednoduchých nezdobených tvarech v Karpatské kotlině do 14.–16. 

století.“139 

Podle Dostála140 jsou gombíky ,,zdobeny nejčastěji rostlinným, méně geometrickým 

(pletencovým) a vzácně animálním ornamentem, vystupujícím plasticky na puncovaným 

pozadí (v podobě bodů nebo kroužků), typickém pro pozdněsasánovské umění. Výzdoba 

je zarámována mezi srdcovité meandry nebo do arkádových či kruhových (oválných) polí. 

Na souvislost výzdobných motivů moravských gombíků s okruhem umění pokladu 

nagyszentmiklosského, který svými kořeny tkví v umění pozdněsasánovském a islámském 

(tedy nikoliv byzantském, jak se dosud tradovalo), a který se rozšířil do Karpatské kotliny 

z oblastí kolem Černého moře prostřednictvím kočovníků nebo obchodníků 

procházejících územím chazarského kaganátu, poukazuje u nás K. Benda141.  Chtěl bych 

však poukázat na to, že hledají-li se kořeny výzdobných motivů zatím jen v kovoliteckém 

a kovotepeckém umění zprostředkovaném nebo prováděném kočovníky, jsou tytéž 

výzdobné motivy, zejména co do zarámování ornamentů i jeho vlastního námětu běžné na 

stavitelských památkách 8.–11. století na Balkáně, především v Dalmácii.“142 

K tomu lze pouze poznamenat, že Dostál nesprávně zařadil granulovaný gombík 

ze Žižic (okr. Kladno) mezi skupinu gombíků zdobených filigránem. Naopak gombík ze 

Žalova (Levý Hradec) s natavenými kroužky v této skupině neuvedl.  

 

S ohledem na dosud chybějící komplexní zpracování gombíků nalezených 

v Čechách jsem se pokusil podat jejich typologický přehled. Podle ornamentálních motivů 

na gombících jsem sestavil 18 typologických skupin. Popis výzdoby a technika výroby 

jednotlivých gombíků je uvedena v kapitole III.1 Nálezy gombíků v Čechách. 

 

Typologické skupiny gombíků z Čech: 

 

1.  Zoomorfní (animální) – motivy ptáčků [Tab. XXV] 

2.  Geometrické [Tab. XXVI] 

3.  Motiv kříže [Tab. XXVII] 

4.  Pletenec s geometrickými motivy [Tab. XXVIII] 

                                                 
139 DOSTÁL 1966, 60. 
140 ibidem 1966. 
141 BENDA 1959, III, 124–131; stylový rozbor gombíků; BENDA 1961, 62. 
142 DOSTÁL 1966, 60–62. 
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5.  Pletenec s rostlinnými motivy – shora srdcovitý typ s jednoduchou  

palmetou, s rozetou, s esovitými úponky [Tab. XXIX] 

6.  Jednoduché palmety v arkádovém motivu [Tab. XXX] 

7.  Varianta palmety [Tab. XXXI] 

8.  Rozeta v medailonu s motivy úponků a pletence [Tab. XXXII] 

9.  Rozpad rostlinných ornamentů a jejich postupující geometrizace 

                  [Tab. XXXIII] 

10.  S puklicemi [Tab. XXXIV] 

11.  Svisle žebrované [Tab. XXXV] 

12.  Tepané spirály [Tab. XXXVI] 

13  Tepané voluty [Tab. XXXVII] 

14.  Filigrán – geometrické motivy a kroužky [Tab. XXXVIII] 

15.  Granulace – geometrické motivy [Tab. XXXIX] 

16.  Zvlněná páska [Tab. XL] 

17.  Nezařazené [Tab. XLI] 

18.  Nezdobené [Tab. XLII] 

 

Dvouplášťový gombík a zvlněná páska [Tab. XL] 

Zvláštní typologickou skupinu tvoří dvojice dvouplášťových gombíků s motivem 

zvlněné pásky, nalezených v hrobě H – 39 při archeologickém výzkumu staroslovanského 

kostrového pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.143 Motiv zvlněné pásky 

bývá označován též jako „do laloků skládaná páska“, „zvlněná nebo skládaná pentlice“. 

Páska je významným výtvarným i konstrukčním prvkem a vytváří kostru vnějšího pláště 

gombíku. Tento motiv je zatím ojedinělý a jeho možná provenience zůstávala dlouho 

nejasná. Jak ukázal Z. Smetánka, je tato páska na Moravě jednoznačně franským motivem 

a odtud přechází do Čech. Jde o jeden z řady dokladů prolínání různých stylových prvků 

byzantsko-orientálních a franských, které vytváří specifický výtvarný synkretismus.144 Ke 

gombíkům ze Želének autor píše: „Z českého prostředí byla známa zvlněná páska 

z gombíků v Želénkách a potom z Kouřimi, kde lemovala dva okraje stříbrné kaptorgy 

z hrobu kněžny č. 106. Nejbližší analogii k použití zvlněné pásky nacházíme ve 

velkomoravských Mikulčicích na stříbrném nákončí z hrobu č. 490 v JV rohu předsíně 

kostela č. 3, trojlodní basiliky a zvlněná páska zde nejen obíhala jeho obvod, ale na 

                                                 
143 SMETÁNKA 1992. 
144 idem 1994b, 113. 
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diagonálních směrech a v podélné ose i příčně vytvářela základní osnovu připojující do 

sítě tři kameny, přičemž střední největší kámen byl ústředním motivem. Práce s páskou, i 

když ne vždy provedená přesně stejným způsobem jako u nákončí z Mikulčického hrobu 

č. 490, je doložená i u skupiny zlatých a stříbrných dvouplášťových gombíků z území 

Velké Moravy, nebo z kontextu výrazně velkomoravského, ale nalezených na území 

mimo Velkou Moravu (Želénky).“145 „Lze tedy s vysokou pravděpodobností 

předpokládat, že pražské dvouplášťové gombíky z Lumbeho zahrady mají svůj tvarový 

původ v prostředí velkomoravském, ale otázka co vlastně výtvarně představují, vyžaduje 

ještě další zkoumání. Zvlněná páska, která je u těchto gombíků výrazným výzdobným 

prvkem, a u pražských gombíků dokonce prvkem konstrukčním, má zatím jedinou 

zřetelnou analogii mimo dosah velkomoravské kultury. Nacházíme ji na zlaté kruhovité 

sponě z Oldenburgu – Wechloy146, která je datovatelná do doby karolinské, a to do první 

poloviny 9. století, i když její typ je zakotven v západní Evropě mnohem hlouběji a šířeji, 

to jest až v době merovejské. Zvlněná páska je tedy jedním z dalších karolinských prvků, 

které identifikujeme v kultuře velkomoravské a u výtvorů na tuto kulturu vázaných147. U 

dosud známých moravských gombíků má silně dekorační, nikoliv konstrukční smysl a je 

proto jinak letována; tvoří občas spíše obloučkovou arkádu než vlastní zvlněnou 

pásku.“148 

 

Rovnoramenný křížek v kruhovém medailonu [Tab. XXVII] 

Dalším motivem je křížek v medailonu na dvojici gombíků nalezené v Lumbeho 

zahradě a na jiné dvojici stejných, ale zmenšených gombíků z Královské zahrady při 

Pražském hradě.149 Motiv rovnoramenného křížku, který se v moravských lokalitách 

nevyskytuje, se však objevil také na gombíku z pohřebiště Kanín u Libice nad Cidlinou 

(hrob 148). Variantou tohoto motivu je typ maltézského křížku, který se vyskytuje ve 

dvou případech, a to ve Staré Kouřimi a na gombíku s puklicemi z Libice nad Cidlinou. 

 

Rozeta v kruhovém medailonu s motivem úponků a pletencem [Tab. XXXII] 

                                                 
145 ibidem 1994b, 110. 
146 HEINEMEYER/ZOLLER 1985, 531–536; HASELOFF 1990, 128sq, Abb. 85 a, b. 
147 K výskytu karolinských prvků ve velkomoravském prostředí obecněji; CAPELLE 1968, 229–244; více 
analyticky; WACHOWSKI 1992, zvl. 87sq., obr. 47, kde jsou uvedeny i ornamentální prvky považované 
autorem za karolinské, jaké nacházíme také na ouškách pražských gombíků z hrobu H – 16. 
148 SMETÁNKA 1994b, 111. 
149 ibidem 1994b, 112. 
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Motiv rozety kombinovaný s rostlinným ornamentem se vyskytuje na párových 

tepaných gombících z hradištního kostrového hrobu, nalezeného v břidlicovém lomu u  

Libochoviček v sídelní aglomeraci hradiště Budeč. Plášť obou gombíků zdobí vytepávané 

ornamenty s motivem rozety v kruhovém medailonu, který se opakuje třikrát vedle sebe. 

Medailon je obtočen kruhem rostlinných úponků. Volné plochy mezi těmito kruhovými 

terči vyplňuje dvojpramenný pletenec ukončený polopalmetami na obou koncích. 

„K růžicovému výzdobnému motivu, uplatněnému na Libochovičských kombících, 

lze nalézt vzdálené obdoby i na gombících z moravských lokalit.150 Celkovým členěním 

výzdoby do tří ozdobných terčů i použití pletenců151 mezi nimi je však Libochovičským 

gombíkům nejbližší knoflík nalezený na hřbitově v Nitře pod Zoborem152, u kterého je na 

místo růžice uplatněn ptačí motiv.“153 

 

 

Pletenec [Tab. XXVIII; XXIX] 

Na kouřimském gombíku z dětského hrobu č. 113 se výrazněji uplatňuje 

geometricky rozvedený pletenec, který známe jak z byzantského prostředí, zejména na 

zdobených kamenných deskách, uplatňujících se u sarkofágů nebo oltářů v umění 

koptském, tak v severní Itálii nebo v samostatně vyděleném stylu starocharvátském 

s vlastními tvůrčími podměty. Podle W. Holmquista se pletenec plně rozvinul v koptské 

oblasti, odkud se dostal téměř přímo přes Marseille do merovejské oblasti už v 7. století a 

ovlivnil další oblasti jako Irsko, Skandinávii nebo severní Itálii.154 ,,Pletencový 

dekorativní styl je zřejmým dědictvím východního středomoří, sám vznikl v prostředí 

mezopotámském, dostal se do rejstříku řeckého vázového malířství i do výzdoby okrajů 

sarkofágů (Klazomeny)155 a je běžný jako doplňkový okrajový motiv na stěnách 

pompejského domu v římském prostředí. Od pozdní doby římské se začíná uplatňovat 

nejen na okraji výplňové plochy jako motiv doplňkový, ale stává se motivem celých 

dekorativních polí. V této formě se plně rozvíjí v byzantské oblasti koptské, směřující ke 

stylizaci a abstrakci. Jestliže pletencovým dekorem jsou na Velké Moravě a rovněž i 

v soudobém českém prostředí zdobeny kovové gombíky, pak musíme uvažovat o 

                                                 
150 Srov. HRUBÝ 1955, 208, 456, obr. 40/2. 
151 V takto koncipované výzdobě J. Bureš vzdálený ohlas islámské výzdobné motiviky, viz; BUREŠ 1964, 
53. 
152 ČAPKOVIČ 1954, 24, obr. 2, 3, 5, tab. XVI. 
153 SLÁMA/SKLENÁŘ 1974, 626. 
154 HOLMQUIST 1939, 295sqq. 
155 RIEGL 1923, 165sqq., obr. 92. 
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možnosti vzájemných styků obou oblastí. Uplatnění rovnoramenného maltézského kříže 

ve výzdobných polích pletencových pásů musíme geneticky vázat především s prostředím 

koptským, kde kříž velmi často vyplňuje centrální prostor uprostřed arkád a má zřetelný 

význam křesťanského symbolu. V našem prostředí se původní křesťanský významový 

symbol stává čistou dekorativní formou, svědčí ovšem o dotyku s prostředím, 

křesťanstvím již prosyceným.“156  

 

,,Jiným příkladem starokřesťanské symboliky v prostředí velkomoravského 

uměleckého řemesla jsou obrazy ptáčků, ryb a beránka na některých gombících.157 

Ostatně i velmi rozšířenou vegetabilní ornamentiku můžeme s tímto starokřesťanským 

proudem spojovat, i když její obliba má původ již v době pohanské. Vzpomeňme jen, jaký 

význam měla dlouho do středověku třeba rozmarýna. Je jisté, že v mnoha případech jde 

již o zcela o neúmyslné použití oblíbeného a rozšířeného ornamentu nebo obrazu. Jejich 

obliba však tkví právě v tom, že původně jim byl připisován hluboký význam, že byly 

výrazem složitých a přesně určených zvyků a obřadů, jejichž smysl nám dnes uniká. Pro 

tehdejší nazírání je charakteristické, že předmětům důležitým a vzácným, které měly 

velký význam ve společenském životě, byly připisovány i účinky magické. Stejně tak 

náhrdelníky se nenosily jen pro ozdobu, byly zároveň talismanem, proto k nim patřily 

různé schránky, křížky, kaptorgy a jiné. Nejrůznější amulety, magická znamení, číselná 

symbolika i počátky křesťanské mystiky byly tak důležité proto, že v životním zápase 

podporovaly víru v možnost zneškodnění nečistých sil, v možnost vítězství spravedlivého. 

Znásobovaly tělesnou sílu, bystřily rozum, přinášely štěstí v boji, pomáhaly v mateřství, 

prostě byly pramenem jistoty mužů i žen Velké Moravy.“158 

,,Ve výzdobě gombíků pozorujeme určité rozdíly, a to jak v rámci jednoho naleziště, 

tak mezi jednotlivými lokalitami a oblastmi. Zatímco ve Starém Městě převládá klasický 

motiv palmety, pozorujeme v Mikulčicích a Břeclavi – Pohansku více úpadkových vzorů 

rostlinných a prvků geometrických; ještě nápadnější je tento rozdíl ve srovnání s nálezy 

z Kouřimi. Na českých gombících jsou vůbec poněkud jiné motivy než na moravských. 

Nejde tu však patrně jen o rozdíly lokální, způsobené činností různých dílen, ale i o 

rozdíly časové, o vývoj výzdobných prvků.159 Na každé moravské lokalitě můžeme 

                                                 
156 ŠOLLE 1966, 82. 
157 POULÍK 1967; podobná stylizace ryb, jako na mikulčickém gombíku, je běžná ve středomořské oblasti, 
viz; ZEISS 1934, tab. 17/13. 
158 KLANICA 1970, 77sq.  
159 Na tuto skutečnost upozorňuje  ŠOLLE 1959, 478. 
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pozorovat vedle klasických palmet také palmety s geometrizovanými listy, rozbujelé tvary 

do sebe zavěšených palmet, které jsou i na závěsku z Birky a na gombíku z Kouřimi; jindy 

je už palmeta rozpadlá na jednotlivé lístky položené v nelogickém spojení, nebo do 

dispozice běžné pro rostlinný ornament proniká tolik prvků geometrických, že rostlinnou 

výzdobu potlačují až do vymizení. Důležité je, že tyto prvky se nám hromadí na 

gombících z pohřebišť, kde můžeme počítat s pozdními hroby z poloviny 10. století. Také 

z Kouřimi pocházejí gombíky z úpadkovým ornamentem až z nejmladšího horizontu 

hrobů. Zda jejich výroba pokračovala na Moravě i v první polovině 10. století, zůstává 

nadále závažnou otázkou. Vzhledem k výskytu gombíku s rozpadlým rostlinným 

ornamentem (typickým pro poslední fázi pohřebiště v Kouřimi z let 910–940) i na 

moravských lokalitách (Předmostí), s ohledem na kontinuitu mnohých velkomoravských 

pohřebišť až do 11. století, a vzhledem k trvání velkomoravských výrobních tradic ve 

šperku i keramice po celé 10. století, bude možné zodpovědět tuto otázku kladně.“160 

 

 

IV.  Gombíky v českém kulturně historickém kontextu 

        – Čechy jako součást Velkomoravské říše 

 

Vzhledem k celkovému historickému kontextu, zejména k prokazatelnému neklidu 

v moravském prostředí v prvním desetiletí 10. století, nelze vyloučit, že právě někdy 

v této době, nebo počátkem druhého desetiletí, přešel některý z dosud na Velké Moravě 

působících řemeslníků do českého prostředí. Odrazem této možnosti je nejspíše nový styl 

šperků nalezených na hradišti Stará Kouřim, okr. Kolín, v hrobě tzv. kouřimské kněžny č. 

106b.161 Jde o styl obsahující velkomoravské formální i technologické prvky, 

přizpůsobený v novém prostředí vkusu místní mocenské elity. Na vlastní Velké Moravě se 

ve shodné podobě přímo nevyskytuje. Jeho datování spadá spíše do prvních desetiletí 10. 

století.162 

„Zlato bylo ve velkomoravském období téměř rovnocenným kovem se stříbrem, 

alespoň v poloze nejkvalitnějších šperků, takže můžeme mluvit do jisté míry o 

                                                 
160 DOSTÁL 1966, 62sq. 
161 ŠOLLE 1959, 429, 452–455, obr. 65; ŠOLLE Miloš 1966, 151, 153, zvl. 157–159, obr. 39 a 40b, tab. 
XLVI, XLVII, XLIX/1,2. 
162 SMETÁNKA 1994b, 107. 
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bimetalismu. Do Čech se dostávalo koncem 9. století nejspíše z byzantského okruhu 

prostřednictvím Velké Moravy. Po narušení kontaktu s Byzancí pronikáním Maďarů do 

Karpatské kotliny na konci 9. století, a po pádu nebo v posledních letech existence 

Velkomoravské říše patrně spojení přes Moravu na čas zesláblo. Do Čech v té době ještě 

snad zasáhl příliv zlaté šperkařské suroviny s pohybem řemeslníků opouštějících Moravu 

a hledajících nové působiště při nově vznikajících střediscích mocenské elity, jakým byl 

nepochybně i Pražský hrad. Nálezy zlatých a zlacených velkomoravských šperků z hrobů 

v Lumbeho zahradě, včetně náušnic se třemi bubínky v podobě koňských hlaviček a 

dokonce i nález ryzího zlatého plíšku v jižním křídle Jízdárny na Pražském hradě je 

odrazem tohoto pohybu. Takovou možnost nevylučuje ani výsledek rozboru zlata, 

konstatující přítomnost červeného zlata, spojovaného s možným byzantským zdrojem 

suroviny nebo znalostí její výroby. V průběhu 10. století je zlatých šperků, které máme 

v současné době k dispozici, podstatně méně (v Čechách ovšem stále více než jinde), i 

když jistý přísun zlata v podobě zlaté mince do střední Evropy z oblasti byzantské alespoň 

v menší míře znovu pokračoval, a to i na území, kde v 10. a 11. století nacházíme velké 

množství stříbrných šperků v pokladech sekaného stříbra.“163 

„Západoevropské karolinské prostředí gombík jako spinadlo oděvu neznalo. Jak 

dokládá Klanica164, jeho původ jako typu na Velké Moravě je svázán s prostředím 

orientálním, v žádném případě se šperkařstvím franským, kde podobně jako na jiných 

územích, v nichž se uplatňuje v různé míře substrát kultury pozdně římské, byla ke 

spínání oděvu užívána spona. A přece tento svou podstatou orientální spínací prvek je 

zdoben, nebo jako pražské dvouplášťové gombíky dokonce konstruován pomocí prvku 

franského.165 Je tedy produktem prostředí, kde se synkretickým způsobem mísily podněty 

z různých oblastí.“166 

K. Sklenář a J. Sláma167 předpokládají na počátku 10. století v Čechách existenci 

dílny, závislé nebo odvozené od velkomoravského prostředí. Tuto možnost dokládá 

množství stále více indicií koncentrovaných ve středních Čechách, a to výrazně kolem 

Pražského hradu. „Především je to existence šperků dotčených velkomoravským stylem a 

velkomoravskou technologií, jaké však přímo na Velké Moravě nenacházíme. Kromě 

dvouplášťových gombíků z Lumbeho zahrady na Pražském hradě, konstruovaných 

                                                 
163 ibidem 1994b, 109sg. 
164 KLANICA 1970, 421–446. 
165 POULÍK 1971, 54–64; idem 1975, zvl. 82–86. 
166 SMETÁNKA 1994b, 111. 
167 SKLENÁŘ/SLÁMA 1976, 663. 
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pomocí zvlněné pásky, k nim náleží i dva páry gombíků s křížkem v medailonu, jeden pár 

z Lumbeho zahrady a pár stejných, ale zmenšených gombíků z Královské zahrady při 

Pražském hradě. Zahrnujeme sem i tepané gombíky s kosočtverečným motivem a ptákem. 

Zdá se tedy, že s těmito všemi výše uvedenými nálezy stojíme u samých počátků výtvarné 

uměleckořemeslné tvorby v Čechách.“168 Z. Smetánka zařadil dvojici dvouplášťových 

gombíků se zvlněnou páskou do tzv. po-velkomoravského horizontu, který existoval na 

pohřebištích těsně po pádu Velké Moravy roku 803. Jeho součástí jsou tzv. importy – 

předměty přímo velkomoravského původu; dále nálezy se stylovými a technologickými 

prvky, které byly převzaté z Velké Moravy, ale na Velké Moravě se nevyskytují. 

Smetánka vymezil tento horizont obdobím po pádu Velké Moravy, případně od 

posledních neklidných let prvního desetiletí 10. století, nejdále však do poloviny 10. 

století s tím, že trvání horizontu zatím nelze přesně omezit.169 

Rozbor pražských dvouplášťových gombíků z Lumbeho zahrady zpracovaný 

Smetánkou jen potvrzuje výše připomenutý předpoklad Sklenáře a Slámy, že „již v raném  

období českého státu, snad již někdy v první třetině 10. století, pracovala v Čechách 

samostatná šperkařská dílna, zásobující svými výtvory středočeskou elitu, nepochybně i 

elitu soustředěnou při Pražském hradě. Pracemi této dílny, rozvíjející velkomoravskou 

tradici, se ocitáme u základů českého uměleckého řemesla, které tvoří podstatnou část 

nám v Čechách dochované a přístupné výtvarné kultury 10. století.“170 

,,Studiem starých archivních materiálů, literatury a sbírek Národního muzea se 

podařilo zcela bezpečně prokázat existenci dalšího raně středověkého kostrového hřbitova 

v těsném sousedství Pražského hradu, a to v místě mezi Královským letohrádkem 

Belvedere a Míčovnou. Obě pohřebiště existovala zcela určitě po nějakou dobu současně. 

Na obou byly nalezeny gombíky, které mají do nejmenších detailů zcela shodnou 

výzdobu.171 Vzájemným jejich proměřením se ukázalo, že se odlišují velikostí, takže 

musely být zhotoveny na různých matricích. Poněvadž gombíky s podobnou výzdobnou 

motivikou rovnoramenných křížků vsazených do kruhových okének odjinud neznáme, lze 

se dohadovat o jejich provenienci snad z dílny působící ve středních Čechách. Existenci 

této šperkařské dílny, pracující v duchu velkomoravského klenotnictví, dokládají konečně 

i gombíky zdobené převážně ptačími motivy zarámovanými v kosočtverečném okénku, 

tedy výzdobném prvku, s kterým se zatím také setkáváme pouze na knoflících nalezených 

                                                 
168 SMETÁNKA 1994b, 112. 
169 ibidem 1994b, 112sq. 
170 ibidem 1994b, 113. 
171 srov. SMETÁNKA/HRDLIČKA/BAJEROVÁ 1973, 269, tab. I./5. 
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ve středočeském regionu.172 Vezme-li v úvahu názory celé řady badatelů, kteří považují 

jejich uživatele za příslušníky vyšších sociálních vrstev společnosti173, potom by 

v sousedství Pražského hradu byly archeologicky zachyceny hřbitovy již na dvou místech, 

na nichž byli tito lidé pohřbíváni. Bez významu není ani skutečnost, že se dalším nálezem 

podařilo prokázat silný velkomoravský vliv v samotném centru přemyslovského 

prostředí.“174 

Datování počátku výskytu gombíků v Čechách představuje stále diskutovaný 

problém. N. Profantová se přiklání k názoru, že nejstarší typy se objevují již na počátku 9. 

století.175 ,,Tomu odpovídá i výskyt páru nezdobených měděných gombíků malého 

průměru s delším ouškem na pohřebišti doby avarské v Abóny, v hrobech 88 a 109 

bezpečně datovatelných do druhé poloviny 8. století, vzácně i jinde v Karpatské kotlině. 

Novější nálezy bronzových pozlacených gombíků protáhlejšího tvaru z doby avarské 

představují exempláře z hrobu 61 z Čelareva. Gombíky se však nestaly nikdy typickou 

součástí kultury doby avarské, ale naopak až moravské kultury 9. století.“176 Původ 

výzdobných motivů lze najít „přímo v pozdně antických výrobních okruzích nebo dílnách, 

které zachovávaly antické tradice a pracovaly v jejich duchu. Ve výzdobě některých litých 

bronzů se projevují určité vlivy z oblasti íránské a z východního Středomoří.“177 Na 

dvouplášťových gombících z Lumbeho zahrady Pražského hradu převládá bohatší 

barevnost, výrazné použití barevných vložek, zřejmě skel, což rovněž může znamenat 

výrazné uplatnění franského vlivu, který je v této podobě doložen v mnohem menší míře 

zatím pouze na Moravě.178 

 

Ve velkomoravské kultuře nebyla zjištěna jednota ani z hlediska společenského, ani 

časového a územního. ,,Od lidové kultury se výrazně odlišovala kultura vyšší společenské 

vrstvy, totiž vznikající feudální třídy, která se svou životní úrovní a projevy vnější 

nádhery začínala distancovat od řadového obyvatelstva. Spolu s poselstvími panovnických 

dvorů tehdejších evropských velmocí sledujících politické cíle, se objevovaly i výrobky a 

řemeslníci z významných kulturních středisek tehdejšího světa (Byzance, Iránu, 

Černomoří, Adriatické oblasti, Itálie, Bavor, Porýní, Pobaltí aj.). Moravští řemeslníci brzy 

                                                 
172 ibidem 1973, tab. I./7; SCHRÁNIL 1925, tab. XII./1; ŠOLLE 1966, obr. 41 dole. 
173 Např. KLANICA 1970, 424. 
174 SKLENÁŘ/SLÁMA 1976, 663. 
175 Naposledy PAVLOVIČOVÁ 1996, 107, 109; PROFANTOVÁ 1997, 31. 
176 KALFERST/PROFANTOVÁ 1999, 303. 
177 KLANICA 1972, 20. 
178 SMETÁNKA 1994b, 112. 
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zvládli vzory a techniky cizích mistrů a vytvořili svéráznou velkomoravskou kulturu 

dvorského prostředí, která se nejvýrazněji projevila ve výrobcích drobného uměleckého 

řemesla.“179 V procesu přejímání a přepracovávání cizích vzorů B. Dostál sleduje určité 

vývojové stupně: 1. horizont blatnicko-mikulčický z první třetiny až poloviny 9. století, 

projevující se především v mužském šperku; 2. horizont staroměstský (veligradský) 

z druhé poloviny, resp. poslední třetiny 9. století až poloviny 10. století, nalézající svůj 

výraz především v ženském šperku, v němž cizí prvky splývají ve svérázný projev (různé 

druhy kovových knoflíků a z nich zejména gombíky zdobené lisovanými rostlinnými, 

geometrickými nebo zvířecími motivy); 3. horizont po-velkomoravský z druhé poloviny 

10. až počátku 11. století. 

,,Velkomoravský proud přináší do Čech řadu elementů, které svědčí, že dalmátské 

starocharvátské prostředí, na jehož význam upozornil především Lj. Karaman180, je 

skutečně jedním ze základních překladišť kulturních proudů, důležitých pro poznání 

původu velkomoravské kultury, přesto, že rozvoj těchto předloh je na charvátském 

pobřeží současný s velkomoravským vývojem a tento ještě přetrvává.“181 

Charakteristické velkomoravské tvary můžeme archeologicky nejlépe postihnout 

jednak v kovářských, jednak ve šperkařských výrobcích. Vedle výrobků ostatních řemesel 

byl šperk i v rámci relativně uzavřeného autarkního feudálního hospodářství velmi 

mobilní, neboť se mohl stát jako luxusní zboží předmětem dálkového obchodu. 

,,Specificky velkomoravské jsou různé ozdoby byzantsko-orientálního rázu (různé druhy 

náušnic, gombíky s lisovanou výzdobou, knoflíky pokryté granulací) a z části i 

podunajského původu (skleněné knoflíky, štítkové prsteny a náušnice nitranského typu). 

Šperky z pomoravských center, zvané veligradské, se šířily do okolních zemí obchodem, 

dary, kořistí, v souvislosti s jinými kulturními jevy, jako je šíření křesťanství, písemnictví 

atd., a v neposlední řadě i ve spojení s územním šířením moravského státu. V nově 

získaných oblastech dal často veligradský šperk podnět k zahájení výroby domácích 

imitací, více či méně dokonalých, které mnohdy ještě dlouho po politickém zániku 

Velkomoravské říše na počátku 10. století připomínaly velkomoravskou tradici 

v uměleckém řemesle. S maximálním rozšířením moravského šperku můžeme počítat od 

sedmdesátých let 9. století. Od této doby se Svatopluk postupně zmocňoval jednotlivých 

                                                 
179 DOSTÁL 1965, 66. 
180 KARAMAN 1930, 73–117; nejvíce materiálu je uloženo v Muzeu hrvatskich archeološkich spomenika 
ve Splitu, v depozitáři muzea v Dubrovníku, ale také v místních muzeích dalmátských ostrovů jako ve Stonu 
u Dubrovníka a uvnitř stavebních památek Rabu, Korčuly aj. 
181 ŠOLLE 1966, 82. 
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sousedních zemí a moravský stát postupně přerůstal ve Velkomoravskou říši. Tím se 

vytvářely předpoklady pro další a intenzivnější šíření velkomoravské hmotné kultury. Do 

Čech pronikaly kulturní vlivy z Moravy již od poloviny 9. století.“182 Častý výskyt 

moravského šperku v Čechách (Kolín, Želénky, Žatec, Levý Hradec aj.) je odrazem 

historických událostí – pronikání křesťanské misie v sedmdesátých letech 9. století (křest 

českého knížete Bořivoje vykonaný Metodějem, misijní poslání kněze Kaicha v Čechách, 

založení kostela sv. Klimenta na Levém Hradci aj.) a spolu s ní i politických nároků, které 

vrcholí ovládnutím Čech, doloženým zprávou z roku 890. V českých centrech vzniká 

dokonce místní výroba šperků, která po zániku Velké Moravy pokračuje i v 10. století. 

Dokladem toho jsou bohaté nálezy ze zlického hradiště ve Staré Kouřimi. Rozšíření 

moravských šperků i do Poodří a Povislý, do pozdějšího Slezska a Krakovska, ukazují 

nálezy z mohylníku ve Stěbořicích u Opavy. Lze předpokládat, že přímo v této oblasti 

navazovala šperkařská výroba na velkomoravskou tradici. Svědčí o tom některé typy 

ozdob v pokladech tzv. zlomkového stříbra (Zawada, Lanckorońska, Radzików aj.).183 

Nejbohatšího poznání šperku z hlediska pronikání velkomoravských prvků do Čech, 

se nám dostalo na území kmene Zličanů, zvláště v jeho centru na kouřimském hradišti. 

Archeologickými průzkumy zde byly zjištěny tři skupiny památek. První skupinu tvoří 

předměty vysloveně velkomoravského rázu, druhou skupinu představují jejich domácí 

varianty a třetí skupinu charakterizují doklady samostatného dalšího vývoje pod vlivem 

velkomoravských tradic. Hrobové výbavy vykazují zřetelné typy karolinských ozdob; 

vedle Kouřimi se uplatňují především ve výbavě hrobu kněžny z konce 9. století v Kolíně 

nad Labem, kde jsou výrazné velkomoravské prvky (granulované perly a sedmibubínkové 

náušnice) v rozhodné menšině proti předmětům karolinského charakteru a domácího 

původu. V kolínském hrobě se vyskytují přímo karolinské importy, např. skleněné nádoby 

nebo stříbrné zlacené a niellované součásti knížecího opasku s palmetovými vzory 

identické výtvarné formy, jakou pozorujeme na miniaturách metské malířské školy z doby 

pontifikátu biskupa Drogona (826–855). ,,Snad i v Kouřimi lze vidět některé západní 

importy (např. filigránový nákrčník s hadí hlavičkou), ale většina materiálu (např. známá 

botka žerdi s olověnou inkrustací napodobující niello) je spíše domácím derivátem pod 

vlivem karolinských vzorů. Zda tyto importy a vzory přišly do zličského území přímo 

nebo velkomoravským prostřednictvím, je ovšem těžko rozhodnout. Podstatně méně 

materiálu máme v charvátských severovýchodních Čechách; tento nedostatek však může 

                                                 
182 DOSTÁL 1965, 67sq. 
183 ibidem 1965, 68. 
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souviset s mezerami ve výzkumu, neboť z tamních obrovských hradišť byla větší 

pozornost věnována zatím jen velkolepé hradištní soustavě v Prachovských skalách a 

odtud doklady vlivů Velké Moravy skutečně máme. Podstatně více dokladů 

velkomoravských vlivů se zachovalo v pozdějším hlavním sídle spojeného knížectví 

charvátsko-zličsko-doudlebského, Libici nad Cidlinou, ale toto hradiště tvořilo ve 

velkomoravské době pravděpodobně středisko severní části Zličska. Hlavní typy, gombíky 

a náušnice, jaké se tu vyskytují, jsou také jediným materiálem velkomoravského rázu, 

který charakterizuje 9. století na pohřebištích, patřících k velkým hradištím vlastního 

kmene Čechů, ať je to Budeč (Zákolany), Levý Hradec (Žalov), Jeviněves nebo sama 

Praha (pohřebiště u pozdější Královské jízdárny). Ještě méně velkomoravských vlivů 

můžeme sledovat v jižních Čechách.“184  

Ve srovnání se všemi ostatními oblastmi Čech jsou zajímavým případem 

severozápadní Čechy, které se vyznačují nejbližším vztahem k velkomoravskému 

uměleckému řemeslu. Na hradišti Vlastislavy, které vzniklo jako lucký opěrný bod 

v pověstném boji Lučanů s Čechy, byla nalezena téměř přesná kopie pomoravského 

keramického typu a v Želénkách, v blízkosti hlavního hradiště kmene Lemuzů na 

pozdějším Bílinsku – Zabrušan – byla v polovině 19. století odkryta mohyla 

s moravskými importy. Typickým příkladem jsou zlaté gombíky, které lze pokládat za 

deriváty klasických tvarů z Mikulčic. Tato mohyla zřejmě patřila do okruhu lemuzského 

knížete. „Zda šlo o pouhé importy nebo zda pohřbená žena byla lemuzskou kněžnou 

moravského původu, se ovšem nedovíme. Intenzita šíření velkomoravských vlivů do 

odlehlejších částí Slovenska a do Čech nebyla rovnoměrná. Nejsilnější ohlasy jsou zatím 

v území zličském, kde je i teritoriální blízkost významným činitelem, a pak v poměrně 

vzdáleném prostředí lemuzském, jež jinak (zvláště rázem své keramiky) inklinuje 

k severně sousedícím oblastem srbským. U těch srbských kmenů, které v Čechách přímo 

sídlily (Pšované) nebo sem ze severu zasahovaly (Nišané nebo Milčané), zatím nemáme 

téměř žádné archeologické pozorování, takže naprostý nedostatek jakýchkoli příbuzných 

tvarů (až na jediný gombík z Mělníka – Rousovic) může spadat na úkor nedostatečného 

pozorování.“185 

,,Luxusní zboží moravských dílen se stalo dosažitelným cílem vládnoucích vrstev, 

jež stanuly v čele kmenových útvarů jak severní Moravy, tak silněji kolonizovaného 

území středních, východních a severovýchodních Čech. Je pochopitelné, že vzhledem 
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k různorodým faktorům hospodářsko-přírodním nebylo toto ovlivnění Čech z Moravy 

rovnoměrné. Ani ve Velké Moravě neprobíhal ve všech útvarech vývoj zcela jednotně, a 

to přes poměrně malou geografickou vzdálenost dosud známých velkomoravských 

středisek. Mnohem významnější je ohlas mohutné vlny šperku byzantského a orientálního, 

který vtiskl ráz vrcholné fázi drobného velkomoravského uměleckého řemesla. Na Staré 

Kouřimi dochází v dalším povelkomoravském období k výrobnímu osamostatňování, což 

se projevuje ve svébytném dalším rozvedení velkomoravských zlatnických prototypů a 

jejich volné aplikaci. V prostředí kouřimském pracoval pro pány zmíněných hradišť 

(sousední slavníkovské centrum Libice) dílna, pocházející snad původem z prostředí 

velkomoravského. Lze se domnívat, že podmínkou tohoto tvůrčího rozkvětu v Kouřimi 

byl pokles Velké Moravy, zubožené soustavnými maďarskými nájezdy do té míry, že i 

uměleckořemeslná výroba Moravy přestávala mít klidné podmínky dalšího svého vývoje, 

takže se z části vystěhovala do center sousedních, směrem do Čech pak především na 

Kouřimsko. Jde o jeden z proudů, kudy se velkomoravský šperk, ovšem již v nové 

podobě, dostával dále na sever, kde v 10. a v 11. století dochází k novému rozmachu 

šperkařství, i když v podobě do značné míry zjednodušené a nivelizované do řemeslné 

úrovně. Naše kouřimské nálezy, stejně jako pozdější vývoj šperků v oblasti Levého 

Hradce, mají mnoho styčných rysů právě s oblastí polskou, odkud známe poklady tzv. 

´zlomkového stříbra´. Na základě rozboru a výskytu šperku 9. a 10. století v Čechách 

můžeme poměrně dobře vysledovat prostředkující úlohu kouřimského a později 

slavníkovského střediska mezi středními Čechami a Moravou, pochopit jeho užší kulturní 

napojení na tato centra Velké Moravy a snad i příčiny jejich nejen kulturního, ale patrně i 

mocenského rozmachu, jak to zachycuje nejen archeologie, ale i historie. Síla 

velkomoravské kultury zasáhla do Čech zřejmě v různé intenzitě a různým způsobem. Její 

obraz ve šperku, který v Čechách našel dobré uplatnění a další rozvoj, je jen jednou 

stránkou vztahu k Velké Moravě a navázání na její tradice. Jinou stránkou je ideová náplň 

kultury, která měla schopnost stát se na čas činitelem spojujícím centrum Velkém Moravy 

s mocenskými středisky českými.“186 

Problematikou importů z Moravy se zabývá článek N. Profantové a J. Frány o 

rentgenfluorescenční analýze (RFA), zpracované v rámci grantu GA ČR č. 404/99/0429. 

Na základě výsledků této analýzy bylo možné porovnat „ryzosti zlatých šperků z pěti 

významných  raně středověkých lokalit z Čech (9.–10. stol.), považovaných za importy 
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z Moravy, a srovnávací soubor náušnic, gombíků / knoflíků a ozdob s gemmami 

z Mikulčic, tedy centrální lokality na Moravě. Analýzy potvrdily velkou ryzost zlata 

užívaného na Moravě, podpořily interpretaci kování – relikviáře – s perlami z Milulčic 

jako importu; v případě nálezů z Čech jejich složení podporuje moravský původ, u 

medailonku ze Želének je po analýze zřejmé, že řetěz vznikl nezávisle na medailonu a byl 

na něj použit kov menší ryzosti. Identické složení čtyř šperků ze dvou lokalit (Želénky – 

náušnice, Stará Kouřim – perly) může ukazovat na společný původ v jedné moravské 

dílně.“187 

,,Rozšíření gombíků právě jen ve střední Evropě s těžištěm velkomoravským svědčí 

pro to, že také tento druh vyhovoval nejvíce velkomoravským objednavatelům, takže ve 

své hotové formě se stal šperkem pro Velkou Moravu typickým, i když lze shledat řadu 

dílčích motivů i technik těchto gombíků v nálezových souborech orientálního původu. Jde 

o zřejmě týž proud, který se jen poněkud odlišně projevuje u inventáře mužských a 

inventáře ženských hrobů. Stará Kouřim nám v této fázi vývoje naznačuje, odkud se jí 

dostává tohoto bohatství a kterým směrem byla především zaměřena. Velkomoravský 

šperk, který je, jak se dnes jeví, osobitým projevem zlatníků, pracujících pro 

velkomoravská střediska, nám přesvědčivě dokládá, že to byla velkomoravská centra, 

s nimž byla Stará Kouřim spjata svými civilizačně-kulturními zájmy a odkud 

pravděpodobně přicházely i západní karolinské podměty ve formě specifikovaného 

západního zboží, které v tamních střediscích bylo pravděpodobně i modifikováno. Je třeba 

zdůraznit, že právě v této fázi vývoje Stará Kouřim přijímá všechny podstatné formy a 

druhy velkomoravského šperku.“188 

,,Pro poznání vysoké úrovně hradské společnosti na Staré Kouřimi je důležité 

rozhodnout, jak dalece můžeme poměrně četné a náročné druhy šperků přisoudit již 

domácí zlatnické dílně a do jaké míry je tento druh luxusního projevu naší společnosti 

dokladem obchodního styku s centry velkomoravskými nebo s centry ještě vzdálenějšími. 

V podstatě všechny základní formy ženského šperku, jakým jsou náušnice především 

hrozníčkovité, gombíky a patrně i korály olivovité, jsou v českých centrech 

velkomoravského původu. Proti jiným centrům v Čechách se Stará Kouřim vyznačuje 

v této době ještě užším sblížením s velkomoravských prostředím. Na Staré Kouřimi bylo 

možné leckterý druh velkomoravského šperku (např. gombíky) sledovat v celé vývojové 

linii, a to v kvantitě, která často představuje více než polovinu nálezů z ostatních Čech. 

                                                 
187 PROFANTOVÁ/FRÁNA 2003, 47. 
188 ŠOLLE 1966, 72–74. 
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Centrální důležitost Staré Kouřimi dokumentuje náhodný nález z hrobky bohaté ženy (č. 

110), který představuje polokulovitou matrici ze železného plechu o rozměrech 22 mm, 

sloužící za podložku pro tepání gombíku z ušlechtilého kovu. Obzvlášť důležitý je však 

logický závěr, že na Kouřimi musela být šperkařská dílna k výrobě gombíků. Nejde tedy o 

předměty importované z Moravy, ale o šperky zpracovávané ve vysoké úrovni na Kouřimi 

samé i v dílně, která se ovšem v podstatě opírala o zkušenosti dílen velkomoravských.“189 

 

 

V.  Závěr 

 

V předložené bakalářské práci jsem usiloval o shrnující přehled kovových gombíků 

nalezených v českých archeologických lokalitách a prezentaci nejpodstatnějších výsledků 

archeologických výzkumů. Dotkl jsem se problematiky importů velkomoravských šperků 

do české oblasti a předpokladu výroby šperků v dílnách, které vznikly v 

bezprostředním okolí nejvýznamnějších správních center Čech – Pražského hradu a Staré 

Kouřimi. Citoval jsem hlavní názory týkající se hlavních inspiračních zdrojů, jmenovitě 

pozdně antického a koptského vlivu na povrchovou výzdobu gombíků, nebo pronikání 

ornamentálních motivů z Byzance prostřednictvím Velké Moravy do slovanských oblastí. 

Připomenul jsem základní vědecké studie, které se zabývají otázkou karolinského vlivu na 

šperk v Čechách a na Moravě.  

Vzhledem k dosud chybějícímu komplexnímu zpracování gombíků nalezených 

v Čechách jsem se pokusil podat jejich typologický přehled. Ornamentální motivy na 

gombících jsem uspořádal do 18 typologických skupin, které jsem charakterizoval pomocí 

srovnávací typologické tabulky. Předlohou mi byla typologická klasifikace 

velkomoravských gombíků V. Hrubého a B. Dostála.  

Soupis významných archeologických nálezů gombíků z Čech jsem doplnil popisem 

používaných výrobních technik. Názory badatelů na funkci gombíků jako oděvního 

spínadla a ozdoby jsem se pokusil postihnout v úvodní kapitole. Práci doplňuji vlastní 

fotodokumentací jednotlivých nálezů a srovnávací typologickou tabulkou. 

Zpracováním starších studií a novějších vědeckých závěrů jsem získal cenné 

zkušenosti pro další studium a zaměření na speciální otázky v problematice českých 

gombíků. 

                                                 
189 ibidem 1966, 127. 
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Resumé 

 

Předložená bakalářská práce na téma „Raně středověké gombíky z Čech v kulturně 

historickém kontextu“ shrnuje dostupné archeologické materiály a základní literaturu o 

nálezech slovanských gombíků z 9.–10. století v českých archeologických lokalitách. 

Úvodní kapitoly této práce charakterizují funkce gombíků, používané materiály a výrobní 

techniky. Hlavní část práce obsahuje soupis archeologických lokalit s nálezy gombíků, 

popis jednotlivých gombíků a typologii jejich výzdoby. Nálezy těchto gombíků jsou 

položeny do kulturně historického kontextu Čech jako součásti Velkomoravské říše a 

doby krátce následující. Důležitou část práce tvoří obrazová příloha k uvedeným lokalitám 

a srovnávací typologická tabulka včetně doplňující fotodokumentace autora. 
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Anglická anotace 

 

Presented BA thesis dealing with „Early Medieval buttons from Bohemia within their 

cultural and historic context“ summarises the currently available archaeological material 

together with the published finds of the slavic buttons from 8th – 9th century in Bohemia. 

Introductional parts of the work characterize the button functions, materials used and 

fabrication technology. Major part of the thesis comprises the complete listing of the 

archaeological sites with the button finds, the description of buttons and the decoration 

typology. Bohemian finds are set in cultural and historic context as a part of the Great 

Moravian empire. Important part of the work is formed by the graphic plates of the 

individual sites and the comparative table including complementary fotodocumentation by 

the autor. 
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