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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá technologií zpracovávání neželezných kovů a jejich
slitin v římském období. Popisuje střediska těžby kovů na území římských provincií Norika a
Panonie a produkcí spon noricko-panonského typu. Hlavním cílem práce je za využití
nedestruktivních analytických metod zhodnotit po stránce technologické a částečně
typologické soubor římsko-provinciálních spon ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii
Univerzity Karlovy v Praze a především vytvořit referenční soubor na základě výsledků
analýz konkrétních artefaktů a posouzení efektivnosti zvolených analýz s ohledem na
možnosti budoucího výzkumu. Ke stanovení prvkového složení kovu jednotlivých spon a
fragmentů spon sloužila energiově disperzní mikroanalýza (EDS) spojená s elektronovou
mikroskopií (SEM) a radiografie (RTG). Výsledky a interpretace zjištění jsou prezentovány
ve formě katalogu.

Klíčová slova:
Římská archeologie, spony, římská technologie, metalurgie

ABSTRACT
This bachelors thesis is concerned with the technology of non-ferrous metal
processing and their alloys in Roman era. Describes centres of mining in the area of Roman
provinces Noricum and Pannonia as well as production of brooches in these provinces. Main
goals are to review and appreciate technology and partly typology of a Roman provincial set
of brooches from collection of Institute of Classical Archaeology of Charles University in
Prague utilizing non-destructive analytical methods and to create a reference file based on
results of the analysis and assessment of effectiveness of methods used with regard to possible
future research. Elemental composition of given brooches was established using energydispersive spectroscopy (EDS), electron microscopy (SEM) and radiography (RTG). Results
as well as interpretation are presented as catalogue.
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1.

ÚVOD

Jako téma bakalářské práce jsem zvolila typologické a především technologické
zhodnocení souboru římsko-provinciálních spon z oblasti Norika a Panonie uložených ve
sbírce Univerzity Karlovy v Praze. Mému rozhodnutí pomohla skutečnost, že jsem
absolvovala obor konzervátorství a restaurátorství s maturitou a v současné době docházím na
odbornou praxi do Restaurátorských laboratoří Archeologického ústavu AVČR v Praze, kde se
podílím na komplexním ošetření a konzervaci archeologických předmětů z kovu. Při výběru
tématu mě také motivoval zájem o problematiku římské provinciální archeologie, především
oblasti nedalekých Podunajských provincií Norika a Panonie, které s naším územím
historicky úzce souvisí.
Užívání kovů je jedním z nejdůležitějších mezníků vývoje lidských civilizací. Po
mnohá tisíciletí lidská společnost rostla a dospívala na základě rozvoje materiálové kultury a
potřeb z toho vzešlých. Možnosti průzkumu kovových materiálů z archeologických výzkumů
v posledních desetiletích výrazně pokročily a jsou dnes již běžnou součástí archeologického
bádání.
Archeometalurgie je vědní obor, který zkoumá proces získávání a zpracování kovů a
jejich slitin, a patří do širokého společenství archeologických pomocných věd. Za použití
přírodovědných informací umožňuje nahlédnout pod povrch kovových předmětů a odkrývá
tajemství skrytá lidskému oku, která pomáhají pochopit samotnou podstatu materiálu. Vývoj
technik průzkumu a přesněji analyzované materiály jsou jedním z významných zdrojů
poznání zkoumaného předmětu a lidské minulosti. U archeologických předmětů bez
nálezových okolností mohou sloužit k potvrzení autenticity, upřesnění datace a místa původu.
Často se tak vedle typologického zhodnocení stávají hlavní pracovní metodou.
Při výběru a zadávání analýzy i při interpretaci získaných hodnot je důležitá
mezioborová spolupráce archeologa, přírodovědce a konzervátora. Posouzení otázek
z různých úhlů pohledu tak přináší obvykle vyšší záruku spolehlivosti výsledku.
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1.1 CÍL PRÁCE
Cílem této práce je za využití nedestruktivních analytických metod zhodnotit
po stránce technologické a částečně typologické soubor římsko-provinciálních spon ze sbírky
Ústavu pro klasickou archeologii v Univerzity Karlovy v Praze a především vytvořit
referenční soubor na základě výsledků analýz konkrétních artefaktů a posouzení efektivnosti
zvolených analýz s ohledem na možnosti budoucího výzkumu. Součástí práce bude přiložená
restaurátorská a konzervátorská zpráva.

1.2 METODY PRÁCE
V první teoretické části budou vyjmenovány zdroje a literární prameny použité při
vzniku této práce a shrnuty soudobé znalosti o římské technologii zpracování kovů, jejich
vlivu na provinciální produkci z hlediska estetického i technologického. Dále se zaměříme na
popis základních principů výroby a typologie římsko-provinciálních spon na území Norika a
Panonie včetně hlavních center produkce.
Ve druhé praktické části se budeme věnovat zpracování konkrétního projektu. Součástí
bude představení zkoumaného souboru a jeho současný stav poznání. Pracovními metodami
budou nedestruktivní archeometalurgické analýzy, na něž naváže praktické konzervování,
aplikované na základě průzkumu kovových artefaktů. Hlavní pracovní metodou průzkumu
bude energiově disperzní mikroanalýza (EDS) spojená s elektronovou mikroskopií (SEM) a
radiografie (RTG). Následovat bude interpretace výsledků analýz v archeologickém kontextu
ve formě katalogu. Výstupy z obou metod přispějí nejen k vytvoření referenčního souboru, ale
i ke správnému zvolení postupu při ošetření spon a jejich fragmentů, následné konzervaci a
k doporučení podmínek jejich uložení.
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2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1 VYMEZENÍ OBLASTI A ZÁJMOVÉHO OBDOBÍ
V této kapitole se budeme zabývat vymezením konkrétní oblasti a období spadající do
našeho zájmu o technologii zpracovávání kovů a produkci spon Podunajské řady. Zaměříme
se na geografické vymezení římských provincií Norika a Panonie v období dvou staletí kolem
přelomu letopočtu. V rámci studovaného tématu této práce je třeba pohlížet na zkoumaná
území obou provincií jako na jednotný celek, kde dochází ke spojení několika kulturních
vlivů a vytvoření osobitého projevu uměleckého řemesla.
Provincie Norikum se rozkládala převážně na větší části území dnešního Rakouska a
také zahrnovala i menší oblasti dnešního Slovinska a Bavorska. Pevnou severní hranici tvořila
řeka Dunaj. Jižní část území, hraničící se severní Itálií, tvořila linie Alpských hřebenů. Na
západě sousedila s provincií Raetia a hranice byla definována řekou Inn, protékající územím
Tyrolska, Bavorska a tvořící pravý přítok Dunaje v místě dvou Strategicky položených
římských pevností. Vymezení hranice východní části provincie je třeba časově rozdělit na
předklaudijovské období s hraniční linií kopírující trasu Carnuntum – Scrabantia – Savaria –
Poetovio – Emona a na období za vlády císaře Klaudia, kdy došlo k posunu hranice směrem
na západ k Východoštýrské vysočině, předhůří Fischbašských Alp a Vídeňského lesa a bývalá
norická území byla přičleněna k provincii Panonii (Sakař 1975, 18) (Mapa 1).
Většinu území provincie Panonie zahrnovala oblast maďarské nížiny na západ od
Dunaje a část východního Rakouska. Jižní oblast náležela k území mezi řekami Drávou a
Sávou pokrývající část dnešního Slovinska a Chorvatska. Na západě hraničila s provincií
Norikum a Itálií a severní a severovýchodní oblast byla ohraničena řekou Dunajem. Východní
a jihovýchodní část hraničila s římskými provinciemi Moesia a Dacia (Sakař 1975, 86) (Mapa
1).
V době rozkvětu halštatské kultury1 bylo území Východních Alp pod kontrolou
ilyrských kmenů. V nadcházejícím období, zhruba v polovině 1. tisíciletí př. Kr.,
dochází stejně jako na většině evropského území k velké kulturní revoluci způsobené migrací
keltských kmenů. Původní ilyrské obyvatelstvo bylo záhy převrstvené, především kmenem
Taurisků, později Římany nazývaných Norici.
1

Halštatská kultura raná doba železná na evropském kontinentu, označení je odvozeno z názvu lokality Hallstatt
jihovýchodně od Salzburku (8-6. století př. Kr.)
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Keltská centralizovaná moc vyrostla v Carinthii (Korutany) v jižním Rakousku po
druhé polovině 3. století př. Kr. (Alföldy 1974, 28) a kmen Taurisků zaujal od počátku
2. století př. Kr. vůdčí postavení v kontaktech mezi východoalpskými Kelty a Římany (Sakař
1975, 20). Tento svaz ilyrsko-keltských kmenů byl později uznán jako království a římskými
autory je označován jako regnum Noricum.
Keltské obyvatelstvo s centrem na opiddu Magdalensberg v Korutanech stavělo svou
výjimečnou pozici v římském světě na kontrole nerostného bohatství, vojenské převaze
a Strategické poloze jako zásadního obchodního uzlu mezi Římany a územím na sever od
Dunaje (Alföldy 1974, 28). Především z tohoto hlediska pochopíme velký zájem Říma na
Noriku a zároveň i zájem vládnoucích vrstev norických o udržení co možná
nejpřátelštějších styků a tím zachování vlastní hospodářské prosperity. Již v roce 183 př. Kr. je
Římany založeno obchodní středisko Aquileia zprostředkovávající bohatství norického
království (Sakař 1975 19).
Naše informace o římské přítomnosti v Noriku v 2. století př. Kr. se skládají z různých
zdrojů. Řada klasických autorů poskytuje rozptýlené kousky informací. Autoři jako
Livius stručně odkazují na první kontakty mezi Římany a Kelty. Jiní autoři jako
Polybius, Strabón a Ptolemaios stručně zmiňují geografii a příležitostně topografii oblasti
nebo podávají etnografické informace o původních obyvatelích. Velmi málo starověkých
autorů mluví o konkrétní historické události v detailu (Flynt 2005, 20 [cit. 2012-07-20]).
V poslední třetině 2. století se daly do pohybu germánské kmeny Kimbrů a Teutonů a
začaly pronikat na území Norika. V roce 113 př. Kr. utržili Římané společně se svými
keltskými spojenci zdrcující porážku. Ve třicátých letech 1. století př. Kr. došlo k neshodám,
které vyvrcholily římskou ozbrojenou intervencí pod vedením konzula C. Sempronia
Tutidiana. V roce 15 př. Kr. se Norikum stalo součástí Římské říše na základě Augustova
usnesení, v kterém se prohlásil nástupcem a dědicem norických králů (Sakař 1975, 20). Za
vlády císaře Claudia v roce 40 po Kr. došlo k přímému připojení Norika a sídlem správce
provincie2 se stalo nově založené Virunum, nedaleko Magdalensbergu.
Etnická situace na území pozdější provincie Panonie byla obdobná jako v sousedním
Noriku. Předřímské obyvatelstvo bylo tvořeno ilyrskými a později keltskými a keltizovanými
ilyrskými kmeny. Oproti postupnému nenásilnému získání a romanizaci keltského
2

Legatus Augusti pro praetore…oficiální titul správce provincie, místodržící ze senátorského stavu
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obyvatelstva na norické půdě proběhlo obsazení území ve dvou etapách a bylo spíše
invazivního charakteru, k dobití a jejímu vojenskému obsazení došlo mezi lety 12.-9. př. Kr.
Zpočátku se zájem Římanů soustředil především na západní a jižní část území (Sakař 1975,
88). „Západní část provincie byla intenzivněji kolonizována zejména kolem důležité silnice,
vedoucí ze Savarie přes Scrabantii do Carnunta (zvláště v oblasti kolem Neziderského jezera a
při západním pobřeží Blatenského jezera)“ (Sakař 1975, 89). Roku 6 po Kr. vypuklo největší
povstání, které nabylo velkého rozsahu, ale jako předešlé vzpoury bylo po třech letech
vyčerpávajících vojenských tažení potlačeno budoucím císařem Tiberiem a jeho adoptivním
synem Germanikem. Sídlo správce legáta Augusti pro praetore spravujícího jak po vojenské,
tak po civilní stránce původní jednolité území provincie bylo v Savarii (Sakař 1975, 88).
Nejspíše již v tiberijovském období byla obsazena dunajská pobřežní čára a zakládána
nejstarší města (municipia). K upevnění východní hranice došlo až v závěru 1. a na počátku
2. století po Kr. (Sakař 1975, 88). Ve stejném období, za Traiánovy vlády, došlo k rozdělení
provincie na Horní (Pannonia Superior) a Dolní (Pannonia Inferior) se sídly místodržících3
v Carnuntu a Aquincu. Důležitost tohoto území pro Římany lze spatřovat, oproti Noriku,
především ve vojenském významu, o čemž svědčí i umístění čtyř římských legií v táborech
Vindobona, Carnuntum, Brigetio a Aquincum (Svoboda a kol. 1974, 452).
Velký kulturní i hospodářský rozkvět prodělávaly obě provincie v první polovině
2. století, kdy bylo území obou provincií rozšiřováno za Dunaj. Období klidného obchodování
a výstavby bylo záhy přerušeno tzv. Markomanskými válkami za vlády císaře Marka Aurelia
(166-180 po Kr.), což znamenalo zničení velkého počtu měst a venkovských sídlišť (Sakař
1975, 89). Následné období oproti prvním dvěma stoletím po Kr. spíše kulturně i hospodářsky
upadalo. Vše se odehrávalo v době, kdy se „poprvé projevily vážné příznaky hospodářské i
společenské krize Římské říše a současně se projevily v hnutích provinciálního obyvatelstva a
zejména v mohutných útocích sousedních barbarských kmenů nové mocné síly“ (Oliva 1959,
235), které nahlodávaly obranyschopnost říše, a nakonec vedly k jejímu zániku

3

Z jezdeckého stavu
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2.2 ŘÍMSKÁ METALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
K významným událostem ve vývoji technologií zpracovávání barevných kovů došlo již
v předřímském období. Například studené svařování, lití bronzu do formy na ztracený vosk a
na pískové jádro vedlo ke zlepšení kvality výrobků a k ušetření materiálů. Výrobní
technologie se stále zlepšovala v řeckém a římském období, ale bez dalšího většího pokroku
ve vývoji slitin kovu. Kromě římské inovace při zavedení a rozšíření použití mosazi, která do
té doby nebyla běžně používanou slitinou mědi, zavedla římská doba plynulost a kontrolu
obsahu uhlíku v železe, kování a tepelném zpracování oceli. Mezi neželezné kovy a jejich
slitiny používané v římském období patří především zlato, stříbro, měď, cín, zinek a olovo,
ale i rtuť, arsen a antimon, jež Plinius nazývá stibium (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol.
2011, 349). Nejpoužívanější slitinou kovů byl jako v období předešlém bronz, slitina mědi a
cínu.
Historicko-ekonomický kontext rozvoje metalurgie v římském období podnítil růst
vrstvy specializovaných řemeslníků. Zvlášť sídlili metalurgové, zvlášť taviči bronzu, zbrojíři,
klenotníci a další řemeslníci. Je známo mnohých latinských názvů různých řemeslníků s
kovovým materiálem, odrážejících různé specializace v římském období, například:
brattiarius zlatotepec, který vyráběl zlatou fólii, inaurator zlatník, faber argentarius stříbrník,
faber oculariarius řemeslník, který vyráběl stříbrné oči vsazované sochám, caleator, který
prováděl ražbu a sekání, anaglyptarius řezač kamene, ale také zboží ze stříbra, faber a
corintiis nebo corinthiarius řemeslník specializovaný v produkci tzv. korintského bronzu,
plumbarius či artifex plumabrius zpracovávající olovo, loricarius výrobce kyrysů, statuarius
byl sochař, vascularius řemeslník specializovaný ve výrobě nádob, specularius výrobce
zrcadel (Giumlia-Mair 2000, 108).
Relativně nedávný rozvoj materiálových věd a inženýrství je dnes jedním
z nejširších studijních oborů. Zahrnuje studium metalurgie, polymerních věd, organické a
anorganické chemie, fyzikální vlastnosti pevných látek, mineralogie, technologie výroby skla
a keramiky (Cahn 2001, 4).
Studium starověké metalurgie barvených kovů se stalo vedle metalurgie železa
záležitostí, o kterou se opírají mnohá moderní archeologická bádání. Dějinný vývoj bádání
v oblasti římské metalurgie železných i neželezných kovů a jejich slitin na provinciálním
území v posledních letech výrazně pokročil. Kromě exportu znalostí zpracování kovů a
13

řemeslné výroby je obecně přijímanou ideou pohyb specializovaných řemeslníků na
provinciální území jako nositelů znalostí metalurgických procesů, ale zacházení s těmito
otázkami bude vyžadovat systematický a nepřetržitý výzkum a cílené rozšiřování znalostí.
2.2.1 Vývoj bádání o římské metalurgii
Jedním z nejdůležitějších osobností a průkopníků archeometalurgie byl R. F. Tylecote
(1976), zabývající se historií metalurgie a vývojem zpracovávání kovů nejen v římském
období. Významným badatelem v této oblasti je také P. T. Craddock (1998, 2009), britský
badatel zabývající se především římskou, ale i řeckou a etruskou metalurgií. K našemu tématu
přispívá monografie E. Rihové a W. Sterna (1982), kteří prezentují výsledky analýzy
prvkového složení římských ligulí z Augstu.
D. A. Scott (1991, 2002) je autorem více než 70 publikovaných prací. Jeho současné
výzkumné zájmy se zaměřují na problematiku identifikace pigmentů, metalografických
uměleckých předmětů, a zachování starých kovových artefaktů. J. Bayley (1998) se ve své
práci zabývá produkcí mosazi v římském období a předkládá výsledky průzkumu prvkového
složení souboru římských mosazných spon s ohledem na území římské Británie.
O starověkém získávání rud a centrech těžby na území římských provincií Norika a
Panonie S. Dušanić (1977) ve svém článku pojednává o aspektech těžby v provinciích
Norikum, Panonii, Dalmacii a Moesii Superior. Základní přehled výskytu minerálů na území
Norika poskytne i příspěvek rakouských geologů F. Holzer - E. F. Stumpel (1980) obsahující
i poznámky o starověké těžbě a metalurgii na území Rakouska. Velmi přínosná je práce
rakouského archeologa H. Neuningera (1992) založená na průzkumu složení nálezů
z kovu, studiu rud a strusky a prokázání obchodních cest ve střední Evropě, zejména s
ohledem na korutanské předměty.
Současnou uznávanou a produktivní badatelkou, která bádá na poli římské metalurgie
v oblasti Východních Alp, je A. Giumlia-Mair (2000, 2005) a K. Szabó (2000), která se ve
svém článku zabývá podrobně lokalitami zpracovávání bronzu v římské provincii Panonia.
Bližší poznání produkce římsko-provinciálních spon v Panonii poskytuje článek o
dílnách v Siscii R. Koščeviće (2000) a článek I. Sivec (2000), ve kterém popisuje artefakty ze
slitin mědi nalezených v Emoně. Badatelé J. Riederer a S. Cociş (2000) prezentují výsledky
průzkumu prvkového složení spon z lokality Naboca v Dacii.
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V Čechách a na Moravě se nověji tématu římské metalurgie neželezných kovů
věnovali O. Šedo-V. Ustohal-P. Doležal (2004), kteří předložili výsledky materiálové analýzy
předmětů se vztahem k římskému vojenskému zásahu na jižní Moravě. E. Droberjar a J.
Fráňa (2004) zabývající se antickou mosazí v českých nálezech časné doby římské.
2.2.2 Technologie zpracovávání neželezných kovů a jejich slitin
V této kapitole budou stručně popsány některé technologie zpracovávání neželezných
kovů a jejich slitin v římském období. Popsány budou cín, měď, bronz, olovo, stříbro a
mosaz, která je slitinou mědi a zinku a jejich užití ke konkrétním účelům a kovovým
výrobkům. Mezi hlavní neželezné kovy patří také zlato, které v kapitole nebude více
rozváděno, protože nezapadá do kontextu práce, v rámci analyzovaného souboru spon.

Cín stannum
„Cínové rudy byly v Evropě vzácné a nacházely se jen na několika lokalitách. Byla to
ložiska ve Španělsku (Cantabria), v Bretani, britském Cornwalu a Devonu a snad i
v Krušnohoří“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 342). Nálezy ingotů cínu ve tvaru
housek s vyznačením jména podnikatele, případně místa původu polotovaru z vraku římských
lodí potvrzují exploataci v oblastech Španělska i Británie, kdy cornwalský cín byl těžen od
5. století př. Kr. a španělská ložiska cínové rudy byla využívána již od doby bronzové, odtud
byla v římské době surovina exportována do celého středomoří (Havlínová-Šilhová-Selucká a
kol. 2011, 342).
Cín byl používán hlavně při výrobě bronzu, ale také čistý k výrobkům denní potřeby.
Jeho kvalita byla často snižována příměsemi jiných prvků, hlavně olova. Cínové rudy jsou
podle kovnatosti velmi chudé, a tak výroba cínu patří mezi nejobtížnější technologické
postupy. Během úpravárenského procesu dochází k třídění a zároveň drcení rudy, pražení,
znovu drcení na menší zrno, případně mletí v rudných mlýnech a konečně propírání
k odplavení hlušiny4. Podle potřeby mohl být postup opakován a teprve poté mohlo dojít
k tavení rudy v peci (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 34).

4

Hlušinou se nazývá nezužitkovatelný materiál jako vedlejší produkt hlubinné těžby. Ukládán poblíž těžební
oblasti v podobě hald.
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Měď Cuprum
Ložiska měděných rud se vyskytují na většině kontinentů po celém světě, ale čistá
měď se nachází velmi vzácně a vyskytuje se tedy převážně ve sloučeninách. První doklady
původu a užití mědi pocházejí ze 7. tisíciletí př. Kr. z oblasti severovýchodního Íránu a
východní Anatolie, kde se nacházejí vhodné zásoby měděných rud a patří tedy mezi nejstarší
kovy užívané lidmi (Scott 2002, 51; Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 322).
„Všeobecně se soudí, že objev tavení mědi, případně jejích slitin s příměsí jiných kovů
(antimon) obsažených v rudách, proběhl při vypalování keramiky, kdy se mohlo docílit
dostatečně vysoké teploty kolem 1 000 °C. Náhodná vsázka rudy ve formě příměsi v topné
komoře keramické pece v redukčním prostředí mohla přivodit redukci kovu při současném
vzniku metalické strusky“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 322).
Rozšíření metalurgických znalostí do Evropy proběhlo cestou přes středomoří a dále
přes Balkán, odkud se zpočátku získávala měď směnou a teprve později se objevují tzv.
arzénové mědi, jejichž původ lze vysledovat v oxidačních zónách uhličitých rud
východoalpských ložisek. Po vyčerpání těchto zdrojů se přešlo k tavení sulfidických rud.
Složitý postup pražení, redukční a rafinační procesy, následovalo trojí tavení, při němž byla
získávána měď vysoké ryzosti až 95 % s příměsemi arsenu, antimonu a olova. (HavlínováŠilhová-Selucká a kol. 2011, 323).
Jediné doklady měděných ingotů ve tvaru půlčočky máme z římské Británie,
pokračující v tradici pozdní doby bronzové, ale jsou o mnoho mohutnější. Váha ingotů se
pohybuje v rozmezí 15-20 kg oproti 2-4 kg ze sklonku doby bronzové. Obsahují stejně
vysoký obsah čisté mědi (>98 %) s příměsemi kyslíku a síry (Tylecote 1976, 59).
„Pro odlévání předmětů do forem bylo užíváno hlavně slitin mědi, které měly lepší
mechanické a technické vlastnosti než čistá měď.“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011,
325). Slévárenské formy, většinou dvojdílné, mají již všechny konstrukční náležitosti užívané
dodnes pro odlévání jednoduchých i hmotnějších, případně dutých odlitků (s hliněným
jádrem).
Existovaly různé odlévací techniky užívané v různých oblastech Evropy. „Způsob
výroby lze ve většině případů odvodit podle technologických stop zanechaných na odlitku, na
němž i po opracování brouskem pilníkem či dlátkem zůstávají švy dělících rovin,
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případně stopy vtoků a výfuků“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 324-325). Formy se
opatřovaly vtokovou soustavou, případně rytou soustavou odvzdušňovacích kanálků a
zaváděcími kolíky.
„Prvními bronzy byly slitiny s obsahem arzenu, typické pro bronzy balkánského
původu“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 325). Původ užívání lze vysledovat na
Předním východě zhruba od 3. tisíciletí př. Kr. Podobné složení s obsahem arsenu mají ještě
první odlitky římských metalurgů. Slitiny mědi a cínu užívané ve starověku jsou obecně
klasifikovány podle obsahu cínu ve slitině. Dělí se na bronzy s nízkým obsahem cínu až okolo
14 % nebo s vysokým obsahem cínu 19-27 % (Scott 2002, 55). Nejstarší slitiny mají méně
než 17 % cínu. Bronzy mohou být při tomto obsahu cínu ve slitině opracovávány za studena i
žíhány, pokud je však obsah cínu v rozmezí mezi 17 % a 19 %, bylo zjištěno, že se slitinou
nelze pracovat ani za tepla, ani za studena. Římská zrcadla a zvonky byly často vyrobeny z
bronzů ternárních cínu sestávajících z přibližně 20-25 % cínu, 2-10 % olova a zbytku mědi.
Tato slitina známá jako speculum mohla obsahovat až 35 % cínu. Nicméně římská zrcadla
byla často pocínovaná (Scott 1991, 26). Mnoho cínových bronzů obsahuje také olovo.
Existuje několik římských zrcadel se složením odpovídajícím olovnatým bronzům: 24.7 %
cínu, 3,2 % olova a 73,7 % mědi. Bronzy, s vyšším obsahem cínu a za přítomnosti olova ve
slitině, mohou být obtížné k pochopení struktury kovu. Olovo se ve sloučenině vyskytuje ve
formě malých kuliček a za působení gravitační segregace může být olovo usazeno až v
základně předmětu nebo si již při odlévání sedá do spodní části předmětu, obecně je
ve struktuře litých předmětů distribuováno nerovnoměrně (Scott 1991, 27).

Stříbro Argentum Olovo Plumbum
Nejstarší nálezy olověných předmětů pocházejí z egyptských lokalit datovaných do
3. tisíciletí př. Kr. (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 34). V Řecku se olovo získávalo
z dolů na Kypru, Rhodu a Laurionu, které pracovaly pravděpodobně od mykénského období
(Tylecote 1976, 61). Z 5.-3. století př. Kr. pocházejí olověné ingoty čočkovitého tvaru
etruského původu o váze 21 až 38 s příměsemi dalších kovů (tzv. ghiande missili) (HavlínováŠilhová-Selucká a kol. 2011, 344). Krátce po ovládnutí Británie Římany roku 49 př. Kr. byly
otevřeny doly v Mendips a v následujících staletích i na jiných britských lokalitách
(Derbyshire, Flintshire), odkud pocházejí olověné ingoty houskovitého tvaru často
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s označením výrobce. Nálezy olověných ingotů z Orihuely blízko Cartageny svědčí o
podobných aktivitách na evropské pevnině.5 Ve střední Evropě dokládají tavení olova zbytky
tavících pecí a olověné strusky u Colonie Agrippina ze severu pohoří Eifel, nalezená struska
obsahovala až 77 % olova (Tylecote 1976, 61; Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 344).
Na základě nálezů strusky na římských lokalitách, antických a středověkých literárních
pramenů, můžeme předpokládat primitivní proces tavení rudy v šachtových pecích6 1-2 m
vysokých vystavěných z břidlice (Tylecote 1976, 61; Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011,
345). V šachtě se usazoval kalamín, který se používal k výrobě mosazi (Havlínová-ŠilhováSelucká a kol. 2011, 345). Tímto způsobem se olovo hodně ztrácelo. Proces měl ale tu
výhodu, že většinou bylo olovo vedlejším produktem při extrakci stříbra z nejrozšířenější
olověné rudy galenitu (PbS) (Tylecote 1976, 61; Havlínová-Šilhová-Selucká a kol.
2011, 344).
Zdá se, že v římském období bylo výhodné extrahovat stříbro z olověné rudy, pouze
když hodnota převýšila okolo 0,01 % nebo 100 g/t. Tavení kovu probíhalo v mělkých pecích z
kostěného popela, archeologicky doložených v Británii (Hengistbury Head and Silchester).
Olovo bylo zahříváno na 1000 °C a za vhánění vzduchu vznikalo PbO (lithrage). Tato červená
forma oxidu olovnatého byla ve větší míře a část byla absorbována do kostěného popela, z
kterého byly pece vyrobeny (Tylecote,1976, 61). Tento proces zanechával „knoflíky“
obsahující stříbro, popřípadě zlato. Jak bylo výše řečeno, stříbro bylo extrahováno z
olověných rud v případě, kdy to bylo výhodné, ale je zřejmé, že bylo olovo získáváno i
samostatně nejen jako vedlejší produkt výroby stříbra (Tylecote, 1976, 61).
Římané našli pro olovo rozmanitá využití například při výrobě cisteren a potrubí, a to
díky vysoké odolnosti vůči korozi vodou, při stavbách na upevnění kamenných bloků, pro
drobné výrobky denní potřeby, nádobí i pro drobné mince.
Cisterny a trubky vyráběli Římané z plátů olova. Olovo bylo odlito do mělkých
pískovcových nebo hliněných forem. Odlité pláty byly nařezány, zohýbány a svařeny tím
způsobem, že na rozpálených koncích za pomoci dočasné formy zalité rozpáleným čistým
olovem nebo slitinou olova, tím způsobili, že plát se po okrajích rozpálil, roztekl a spekl, ve
vzácných případech byly pájeny. Trubky byly vyráběny z dlouhých a úzkých plátů a podélné
konce plátů byly svařeny za pomoci proužkové formy. Trubky byly 7 a vice metrů dlouhé a
5
6

Současně probíhala těžba rud stříbra a mědi z ložisek Rio Tinto (Tylecote 1976, 61)
Tylecote (1976, 62) cituje Strabóna
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byly spojeny vsunutím jedné do druhé. Spojení bylo dostatečně kvalitní, aby vydrželo tlak
vody, případně mohlo být okolo zesíleno betonem. Olověné nádobí obsahovalo v průměru
50 % a zbytek cínu. Doklady licích kamenných forem ukazují na masovou produkci, kdežto
věci ze stříbra byly tepány a skládány z jednotlivých z dílu. Ti, kdo si to mohli dovolit,
používali stříbrné nádobí, čemuž nasvědčují nálezy z Pompejí (Tylecote, 1976, 62).
Římské mincovnictví bylo jedním z hlavních producentů a uživatelů neželezných
kovů. Stříbrný denarius za dob římské republiky 150 př. Kr. obsahoval až 94 % Ag. Během
času se snižoval na 80 % a v roce 220 po Kr. spadl na 44 % obsahu stříbra, podle vzoru
athénské tetradrachmy. Ve 3. století po Kr. obsahoval antoniniani 46-60 % Ag, zatímco follis
v oběhu ve 4. století po Kr. obsahoval pouze 1, 76 % stříbra. Byly různé způsoby zvyšování
povrchového obsahu stříbra mincí s nižším obsahem stříbra. Jednou metodou byla oxidace a
rozpuštění zoxidované mědi v kyselině, čímž vznikl stříbřitý povrch. Pravděpodobně to byl
důvod

přítomnosti

nízkých

hodnot stříbra,

jako

1,76 %.

Jiné

způsoby

získání

jasného stříbrného povrchu byly pokovením, buď ponořením do roztaveného stříbra, nebo
obalením v kousku stříbrného plechu.

Mosaz Aurichalcum
Nejčastěji zastoupenými slitinami mědi v době římské byly především mosaz a bronz
(Droberjar 2002, 30). Jak bylo již výše řečeno, skutečná inovace římské metalurgie spočívá
v zavedení výroby z mosazi, slitiny mědi a zinku, která se rozšířila v 1. století po Kr. do
celého římského světa, ale prvně byla ve větším měřítku použita v Malé Asii. Latinský název
nové slitiny byl aurichalcum odvozený z řeckého názvu oreichalkos (Craddock 1998, 3).
Výroba mosazi v industriálním měřítku se rozvinula na konci 1. století př. Kr., s doklady
v helénistickém světě, i když slitiny mědi obsahující více než stopové množství zinku jsou
běžné i v řeckých a etruských artefaktech (Craddock 2009, 147). Určitým vrcholným
obdobím v technologii zpracování mosazi v římských provinciích bylo 1. století po Kr., kdy v
době Augustově mělo aurichalcum vysokou kvalitu, jelikož obsahovalo až 28 % zinku
(Droberjar-Frána 2004, 442). Za Augustovy reformy po roce 23 př. Kr. již byly sestercii a
dupondii z nové zlatě zabarvené slitiny. Kvůli její atraktivní barvě byly mince roztaveny a
použity pro malé ozdobné osobní věci, jako jsou fibulae, ale i pro většinu militárií založených
na výrobě ze slitin mědi a mosazi (Craddock 2009, 147).

19

Během analýzy několika fryžských a bythinských mincí z 1. století př. Kr. bylo
zjištěno, že téměř polovina je vyrobena z mosazi s průměrným obsahem zinku až 22 %.
Výroba mosazi s takovýmto obsahem zinku je typická pro tzv. kalamínový proces výroby. Byl
to právě tento výrobní proces, který rozšířil výrobu předmětů z mosazi, a udržel se až do
počátku 19. století (Bayley 1998, 9).
„Při přípravě mosazi tímto postupem se drobné kousky mědi smíchaly s oxidem zinku
nebo uhličitanem zinečnatým, dnes známým jako kalamín, spolu s dřevěným uhlím. Směs se
pak žíhala v dobře uzavřených kelímcích. Zinek, který se redukoval z práškové rudy jako
kovová pára, se rozpouštěl v povrchu tuhých kousků mědi a vytvářel s ní mosaz. Teplota se
zřejmě musela pečlivě regulovat, protože zinek až do teploty 907 °C netvoří páry. Vyšší
teplota naopak znamená nebezpečí, že se měď v zásypu předčasně roztaví (teplota tání mědi
je 1 083 °C). Kdyby k roztavení došlo, probíhalo by rozpouštění zinku v tekuté mědi pomalu,
protože by se kontaktní plocha mezi mědí a zinkovými parami prudce zmenšila. Podmínkou
úspěšnosti procesu tedy bylo udržení mědi v tuhém stavu až do co největšího nasycení
zinkem. Zinek rozpouštějící se v mědi s ní tvořil tuhý roztok alfa, jehož teplota tání se s jeho
rostoucím obsahem snižovala. Při obsahu asi 30 % Zn byla však stále nižší než 1 000 °C.
Příprava mosazi byla ukončena zvýšením teploty, kdy se dosud tuhé kousky roztavily,
tavenina se při výdrži homogenizovala, a poté odlila do formy“ (Šedo-Ustohal-Doležal 2004,
4-5).
2.2.3 Střediska těžby kovových rud v Noriku a Panonii

(Mapa 2)
Těžební průmysl a hutnictví zaujímá v historii vývoje technologií přední místo. Ačkoli
zůstaly starověké hornictví nebo technický proces tavení kovu dlouho nepozorovány, dnes
jsou v rámci studia ekonomických aspektů jednotlivých regionů nebo výzkumu obchodního
transitu součástí bádání římské provinciální archeologie.
Těžba, jako jedno z nejstarších průmyslových odvětví, má na území Rakouska dlouhou
historii. V prehistorických dobách ilyrští a keltští horníci produkovali značné množství mědi.
Celková produkce „černé“ mědi v období 1800-100 př. Kr. se odhaduje na zhruba 50.000 tun
(Holzer-Stumpel 1980, 173). Na území provincie Norikum bylo odhaleno mnoho měděných
dolů, zejména v Mitterbergu u Mühlbachu, v Kelchalmu u Kitzbuhelu a v dolní části údolí
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z východoalpského regionu prokázaly, že jsou si složením podobné, ale liší se kvantitativně
(Neuninger 1992, 475).
Korutany, oddělené od Salcburska Vysokými Taurami a ležící na křižovatce
obchodních cest, jsou hlavní oblastí východoalpské těžby mědi. Jiná střediska těžby mědi se
nacházela v Tyrolsku v Röhrerbichlu a ve Falkensteinu (Neuninger 1992, 476).
Přibližně od 900 př. Kr byla v Alpách těžena kamenná sůl7 a grafit používaný
v neolitické keramice. Norikum bylo především slavné pro množství kvalitních železných rud
a „ferrum Noricum“ bylo po celé Římské říši žádaným vývozním artiklem (Holzer-Stumpel
1980, 173). Podle V. Sakaře (1975, 21) probíhalo „dolovaní na Erzbergu u Hüttenbergu
Korutanech a na Erzbergu ve Štýrsku. Plné zpracování rudy bylo patrně prováděno z části
v okolí Aquileie a zčásti přímo na místě, respektive na území provincie. Kromě železa se
těžilo v Noriku zlato, stříbro, olovo a kadmium“8. S. Dušanić (1977, 64) uvádí jako další
dobře známé doly železné rudy v severní Karintii a horním Štýrsku Feldkirchen,
Hohenstein, Friesach, Neumarkt a Lölling, kde jsou doklady i rýžování zlata v okolí
Waisenau.
Zlato a stříbro se těžilo od římských dob na četných místech. Vysoké Taury9 byly po
mnohá století centrem těžby zlata v Rakousku. V oblasti mezi vrcholy Ankogel (Ankogel
Gruppe) 10 a Sonnblick (Goldberg Gruppe)11 v blízkosti lokalit Rauris a Gastein jsou ještě
pozorovatelné četné staré štoly, jámy, skládky a pozůstatky důlní osady. Neolitické nálezy a
nálezy z doby bronzové ukazují, že tato oblast byla osídlena již v prehistorickém
období. Strabón cituje Polybia, který píše, že v roce 130 př. Kr. zprávy o bohatém výskytu
zlata na tomto území vyvolaly v Itálii skutečnou zlatou horečku. Žíly tvoří zlatonosný
křemen, pyrit a arsenopyrit, doprovázený chalkopyritem a galenitem, také sfalerit a siderit
se stopami tetrahedritu, pyrhotitu a antimonitu (Holzer-Stumpel 1980, 188).
„Počátky dolování olověné rudy v Bleibergu, popřípadě na dalších ložiscích olova
v tzv. Drávské zóně olověno-zinkových rud, patrně sahají již do 8. až 6. století př. Kr.
7

Halsttat
„Tvoří žlutozelené povlaky na galenitu, sfaleritu a horninách; vyskytuje se obvykle v blízkosti žlutavého
sfaleritu, který, jak se zdá, obsahuje zvýšené množství kadmia“ (Velebil 2005 [cit. 2012-08-10])
9
Masivní horský systém rakouské části Východních Alp.
10
Ankogel Gruppe se rozkládá na území spolkových zemí Salczbursko a Korutany na ploše 1 350 km²
11
Goldberg Gruppe navazuje na předchozí celek dále na západ. Leží na území Salczburska Východního
Tyrolska. Svou celkovou rozlohou 750 km² patří mezi nejmenší masivy Vysokých Taur.
8
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Dokladem pro toto tvrzení jsou nálezy olověných artefaktů zpodobňujících ptáky, jezdce a
vory ze starověkého pohřebiště ve Frögu u Villachu12. Předměty jsou zhotoveny z čistého
olova bez příměsi stříbra, přičemž olověné rudy „Drávské zóny“ jsou charakteristické právě
nepřítomností stříbra. Jako doklad pro velmi starou těžbu v regionu jsou uváděny i nálezy
olověných trubek, svorek a závaží z dob keltských a římských v Magdalensbergu, severně od
Klagenfurtu“ (Velebil 2005 [cit. 2012-08-10]).
Podle H. Neuninger (1992, 483-486) se ale složení olova z Magdalensbergu,
obsahující množství stopových prvků antimonu, kadmia, železa, mědi, niklu stříbra, zinku a
cínu, výrazně liší od toho z Frög. Na základě výsledků analýz olověných předmětů z této
lokality a starších výsledků došel k závěru, že surovina nebyla získána v Korutanech, kde jsou
mnohem čistší rudy, ale že se jedná o import. Jako pravděpodobnou oblast vývozu
uvádí stříbrné

doly

v Laurionu13,

kde

bylo

olovo

odpadním

produktem

během

získávání stříbra z olověných rud (galenit)14. Výsledek byl překvapením i proto, že prokázal
obchodní kontakty a export surovin do střední Evropy.
Navzdory numismatickým a epigrafickým svědectvím byla známost těžebních lokalit
na území provincie Panonie skryta dlouhou dobu pod povrchem země. Podle S. Dušaniće
(1977, 65) se doly v Panonii nacházely na hornatém jihu provincie v blízkosti panonskodalmatské hranice. Na této dlouhé hranici je třeba hledat dva okresy panonských dolů –
západní v okolí současné Ljubiji a východní na dolním toku řeky Driny (starověký název
řeky Drinus)15 dnes na území Bosny a Hercegoviny16. Hlavním produktem bylo
železo, stříbro a olovo. Pohoří Cer v severovýchodní části pravděpodobně neslo ložiska
kromě stříbra i zlata, olova, železa a (?) mědi, podle nedávné hypotézy.
Přestože mince nesoucí legendu Mettalis Pannonicis z doby Traiana až Marka Aurelia
také s nápisy Mettali Norici, Mettali Ulpiani Pannonici a Mettali Ulpiani Dalmatici vedou
k úvahám o těžbě na území Panonie, podle V. Sakaře (1975, 91) se důlní centra nacházela buď
na území Norika, nebo provincie Moesie. Dále poznamenává, „že „správa“ dolů v Noriku a
12

Pohřebiště Frög u Villachu období 7. až 5. století př. Kr., více viz: Heinz Neuninger: Spektralanalytische
Untersuchungen zur Herkunft des Fröger Bleies. Carinthia I, 175. Jahrgang 1995, S. 21-40.
13
Jeden z nejstarších dolů v Řecku východně od Athén, začátek těžby 4.-3. tisíciletí př. Kr. (Neuninger 1992,
480)
14
„galenit je nejdůležitější minerál (PbS) olověných rud. Obvykle obsahuje příměs stříbra a vyskytuje se
především na hydrotermálních ložiskách (žilných i metosomatických) pospolu s křemenem, karbonáty,
sfaleritem a pyritem“: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl [cit. 2012-08-10])
15
Pravý přítok Dunaje
16
Původně římská provincie Illyricum
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Dalmácii byla nějakým způsobem spjata s finanční správou Panonie17.“ Nověji, podle A.
Giumlie-Mair (2000,107), jsou starověké doly samozřejmě základem k porozumění procesů
regionální metalurgie, ale až doposud, navzdory přítomnosti bohatých ložisek a bohatých
nálezů v oblasti mezi Východními Alpami a Panonií, nebyly s jistotou identifikovány
žádné stopy starověké těžby a výzkumy na tomto neprobádaném poli jsou stále v začátcích.
2.2.4 Produkce spon noricko-panonské řady

Při budování římských provincií ztratilo obyvatelstvo svou politickou samostatnost, ale
naopak v nových poměrech spělo ke společenskému i hospodářskému rozvoji. Výtvarné
tendence

pod

vlivem

laténské

tradice

udržované

v

Podunajských

provinciích

obměňovaly stylistické zákony a základní prvky drobných laténských šperků i nástrojů
(Svoboda 1948, 28). V klidných obdobích prosperity a pod ochranou Říma pracovali keltští
řemeslníci, kovolitci, výrobci spon, přezek a rozmanitých kování. Každý takový předmět i
nejvšednější potřeby neuspokojoval jen praktické požadavky svého tvůrce a majitele, ale
musel vyhovovat i dobovému vkusu (Svoboda 1948, 28). Mezi takové předměty dvojí funkce
patří i spony (fibulae) vyráběné z bronzu, mosazi a železa, ale i zlata a stříbra. Podle
archeologických nálezů lze říci, že nejužívanějším materiálem v římsko-provinciálním
prostředí k výrobě spon byl především bronz. „V poslední době se však na základě
nových studií a analýz zjišťuje, že nemalá část těchto předmětů byla ve skutečnosti vyráběna
z mosazi“(Frýzl 2010, 14).
Mezi nejvíce zastoupené spony prvních dvou století rozšířených v provinciích v
Podunají i v Zadunajsku patří tzv. výrazně členěné s uzlíkem na lučíku „Kraftig profilierten
fibeln“ (Almgren 67, 67/68, 68, 69, 70, 73, 83, 84, Jobst 4 E a 4 F), pro tyto spony jsou ještě
dobře patrné pozdně laténské prvky, ale rytmus těla je úplně změněn: dvojkónický uzlík
rozděluje lučík spony na dvě části, zesílenou horní část, ohnutou do oblouku a dolní část
prohnutou a úžící se k patce, někdy s knoflíkem, jindy přihrocené. Svislý zachycovač může
být kruhově nebo stupňovitě prolamovaný (Svoboda 1948, 46). Někdy bývá uzlík spony typu
Almgren 67 nahrazen zvířecí hlavičkou „Tierkopffibeln-TKF I“ (Demetz 1999, 138). Spony s
dvojím kulovitým uzlíkem na lučíku (Almgren 236, 237) opět udržují pozdně laténské tradice
i v rovné dolní části lučíku s rámcovým zachycovačem (Svoboda 1948, 46).
Výjimečnými typy spon noricko-panonské řady jsou „Flügelfibeln“ s kleštičkovitými
17

Více viz Mócsy, A. 1962: Pannonia, PWRE Suppl. II, 515-776, Stuttgart.
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křidélky na lučíku (Almgren 238). Panonské trubkovité spony (Almgren 85, 86), které se
nejčastěji vyskytují v provinciích Noricum a Panonie a za centrum obchodu s nimi je tradičně
považována panonská Siscia (Frýzl 2010, 28-29). Typy kotvovitých spon s charakteristickým
tvarem hlavice spony jsou v podunajských provinciích zastoupeny v několika lokálních
variantách a bývají datovány od 2. až do počátku 3. století (Kubín 2002, 42-43). „V období
kolem markomanských válek došlo i ke změně typu spon, objevují se destičkovité smaltem i
tepaným plechem zdobené, různé typy spon s prolamovanou záhlavní destičkou a nakonec i
spony ramínkovité s cibulovitými knoflíky“ (Sakař 1975, 62-63).
Pro základní výrobu spon existují dvě hlavní technologie, rozklepávání či vyklepávání
a kovolitectví. Vyklepávání je nejstarší technologií, ale postup je především specifický pro
výrobu železných spon. Proces se skládá z ohřívání kovové tyčky, která je dále modelována
kladivem do požadovaného tvaru a poté je produkt upravován do konečné podoby
(kroucením, řezáním). Nejrozšířenější technologický postup při výrobě spon prvních
třech stoletích našeho letopočtu bylo kovolitectví. To bylo prováděno dvěma způsoby.
První proces je znám jako odlévání do „ztraceného vosku“. Základem je vymodelování
požadovaného typu spony ze včelího vosku. Druhá etapa se skládá z výroby formy. Za tímto
účelem byla vyrobena hliněná podpora, respektive objekt ve tvaru komolého kužele, a
vypálena, aby získala odolnost. Na ni byla položena vrstva jemné hlíny, modely byly pečlivě
otisknuty a uspořádány. Poté byl celý soubor znovu pokryt hlínou. Takto získané formy byly
vysušeny a vypáleny, při čemž se voskový model roztekl a vytekl z formy. V závěrečné fázi se
nalil do formy kov, který byl získán z odpadu tavení, šrotu nebo vyřazených či rozbitých
předmětů. Po vychladnutí byla forma rozbita a hrubé odlitky byly vyjmuty. Poté se přistoupilo
k dalšímu opracování, jako oddělování odlitků z vtokové soustavy řezáním, oddělování vtoků
z odlitku broušením a závěrečnému leštění.
Druhý proces se skládá z vytvoření formy na odlévání spon podle prototypu
potřebného typu spony. V tomto případě se nejprve vyrobil model požadovaného tvaru z
bronzu, olova, železa, dřeva nebo kosti. Otiskl se téměř na polovinu v hladkém pásu
„plastické hlíny“ (přírodní jíl s jemným pískem a rozdrcených organickými materiály,
pravděpodobně trávy nebo hnoje). Poté byla na model přiložena druhá část formy, model byl
vyjmut z formy a obě části byly spojeny. Po vyřezání nálevky se forma sušila a vypalovala.
Po odlití kovu byla rozbita a předmět prošel dokončovacími procedurami.
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Podle série výrazně profilovaných spon nalezených v Siscii v řece Cupa, včetně
příkladů hrubých odlitků, lze rekonstruovat na konkrétních příkladech způsoby výroby
konstrukčních typů. Zpravidla jednodílné spony byly odlity v jednom kuse (Obr. 1, a). Drát
jejich vinutí přechází v jehlu a vybíhá přímo, bez přerušení z těla spony. Po odlití se přistoupí
k formování háčku tětivy, vinutí a stočení drátu do spirály (Svoboda 1948, 35-36, Koščević
2000, 148). Předem vyhřátý drát spirály, který je díky tomu pružný (Cociş-Mihalachi-Laura
[cit. 2012-08-13]), je navíjen nejprve od středu spony na jednu Stranu a poté převeden tětivou
na opačný vnější a stočen do závitů opět směrem ke středu spony (Svoboda 1948, 36); poté,
co je dokončena druhá Strana vinutí, je zbývající kus drátu použit k vytvarování jehly. Silný a
pružný mechanismus mohl ztroskotat pouze v případě zlomení drátku. Další pevnost byla
dána vložením osy vinutí tj. tyčinkou, která zpevňuje stočenou spirálu, což předcházelo
případné deformaci (Svoboda 1948, 36; Koščević 2000, 148).
Spony mohly být také dvojdílné konstrukce. Vinutí a jehla byly vyrobeny zvlášť od
těla spony a byly upevněny na sponu osou vinutí, která prošla spirálou otvorem přídržné
destičky s háčkem na zachycení tětivy (Svoboda 1948, 38), místo pod háčkem (Obr. 1, b).
Tento způsob postrádá pevnost jednodílné konstrukce (Koščević 2000, 148).
Podle R. Koščeviće (2000, 148) zabrala jednodílná konstrukce více času při výrobě, a
to mohl být důvod pro vytvoření třetího typu. Je to kompromis mezi oběma předešlými
konstrukčními postupy. Namísto celé spony odlité do jednoho kusu, byl do formy na konci
umístěn relativně tenký drátek (Obr. 1, c). Po vyjmutí z formy následoval výrobní proces jako
u jednodílné konstrukce: drátek byl tvarován do spirály vinutí, skrze kterou byla vložena osa
drátku. Osa většinou vypadla a spirála byla zdeformována. I drátek umístěný do formy mohl
zanechat viditelné poškození na vnější povrch hlavy spony, které je na těchto sponách patrné
(Koščević 2000, 148).
Dalším významným krokem ve výrobě spon je výzdoba. Děrování je nejjednodušší
metoda, prováděla se s pomocí dláta. Mezi další zdobné techniky patří rytí, fasetování, které
bylo obecně prováděno již při modelování, ale některé retuše byly provedeny po odlití.
Technika niello, která se skládá z aplikace černého kusu kovu (směsi stříbra a síranů) do
předem vyrytých prostor a emailování, technika natavení skloviny, bez spojovacího materiálu
na kovové podložce.
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Další technikou bylo pokovení, pozinkování nebo zlacení bronzu. Technicky bylo
zlacení provedeno smícháním zlatého prášku a stejného množství rtuti, po nanesení vrstvy
této sloučeniny došlo k odpařování rtuti a výslednému efektu (Cociş-Mihalachi-Laura [cit.
2012-08-13]).
Řemeslné dílny byly především koncentrovány ve městech a v souladu s jejich
umístěním a velikostí měly různé stupně specializace. Máme archeologické doklady existence
menších dílen, které prováděly opravy a někdy kombinovaly železo a slitiny mědi
každodenních výrobků i doklady vysoce specializovaných umělců, kteří byli schopni
produkovat předměty denní potřeby a exkluzivní zboží za pomoci speciálních technik a slitin
speciálního složení. Složení byla známa pouze pár jedincům a jejich výrobní tajemství bylo
drženo pod pokličkou (Giumlia-Mair 2000, 108).
Rozdílnost byla ovšem částečně určena i chemickými vlastnostmi a pracovními
vlastnostmi slitin používaných pro určité druhy předmětů, které vyžadovaly vhodné zacházení
a zvláštní způsob výrobního procesu (Giumlia-Mair 2000, 108). Táž autorka uvádí příklad
druhého typu dílen patřících pod správu římských legií a své stanovisko opírá o nálezy
obrovských hald železných předmětů a předmětů ze slitin mědi v prostoru tábora Augusta
Vindelicum (Augsburg-Oberhausen, polovina 1. století po Kr.) v Německu nebo v Inchtuthil
ve Skotsku. Pozdně římský dokument Notitia Dignitatum omnium tam civilum qaum
militarium, datovaný do pozdního 4. až raného 5. století po Kr. zmiňuje 32 dílen dvojího
druhu, obecné a specializované, patřící k římské armádě18. Z nedávných výpočtů19 víme, že
k vyzbrojení vojáků potřebovala římská legie 38 tun železa a několik tun různých slitin mědi
(Giumlia-Mair 2000, 108).
V produkci kovů a kovových předmětů v období kolem přelomu letopočtu vynikalo
Norikum, které, jak bylo výše řečeno, disponovalo ve významné míře nerostným bohatstvím.
Výrobním střediskem v keltském prostředí s vysokým stupněm romanizace byla římská osada
na Magdalensbergu, která vynikala ve zpracování železných rud a barevných kovů.
Systematické výkopy lokality od roku 194820 dokazují, že zde v době od 35 př. Kr. až
do roku 45 po Kr., bylo římské velkoobchodní centrum s železem a ocelí. Úspěšné osvojení

18

Viz Lippold, A. 1979: Der kleine Pauly, lexikon der Antike, 5 Bd., Artemis Verlag, str. 166-168 München.
Viz Schneider, H. 1992: Einführung in die antike Technikgeschichte, str. 72, Darmstadt.
20
E. Schindler Kaudelka, Jubliäum am Magdalensberg. Vivat, crescat, floreat, Forum Archaeologiae
49/XII/2008; Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1948 bis 2008
19
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hutnictví a kování oceli je pokládáno za prokázané četnými artefakty a pozůstatky šachtových
pecí. Nálezově jsou doloženy i dílny řemeslníků zpracovávajících barevné kovy. Řemeslná
čtvrť skončila svou funkci v závěru tiberiovského období (Sakař 1975, 76-77). Plinius starší
srovnává „ferrum Noricum“21 s ocelí ze Seres22 a Parthie. Železná ruda byla pravděpodobně
těžena u Hüttenbergu (Holzer-Stumpel 1980, 182). Další výrobní střediska lze předpokládat
v oblasti středního Podunají, která vznikala během opevňování limitu v civilních městech při
táborech římských legií střežících provincii před vpády barbarů. „K nejvýznamnějším patří
tábory Lauriacum (Lorch) a Albing“ (Droberjar 2002, 156).
Rozsah zpracování slitin mědi v římském období v Panonii byl omezen na předměty
každodenního použití, spon, náramků, prstenů, klíčů, příborů, nádobí z bronzu. Podle K.
Szabó (2000, 162) byla práce na výrobcích především kovotepeckého charakteru v rámci
oprav a náhrad ztracených kusů předmětů. Výskyt kovoliteckých a kovotepeckých dílen je
archeologicky doložen na mnohých místech panonské provincie, jako je Emona, Neviodunum,
Savaria, Carnuntum, Arrabona, Brigetio, Tokod – Erzsébet, Epöl, Aquincum, Albertfalva,
Intercisa, Keszthely-Fenékpuszta (Szabó 2000, 153).
Naopak velký počet spon římsko-provinciálního typu, jako trumpetovitých či
kolínkovitých,

nalezených

v

Siscii

již

dávno

vedl

k

předpokladu

existence

výrobního střediska. Existují doklady produkce spon trojího typu. Poměrně značný důkaz byl
nalezen pro produkci výrazně členěných spon, které tvoří až 50 % všech spon ve sbírce, asi
800 kusů. Doložených je ale pouze deset kusů hrubého odlitku. Ačkoliv polotovary nezahrnují
všechny varianty tohoto typu, tvary mohou být připsány siscijské dílně. Zahrnují tři varianty
jednodílné konstrukce a výroby: první dvě varianty jsou charakterizované kruhovým
prolamováním v zachycovači, zatímco třetí typ má plný a hladký zachycovač. Spony byly
vyrobeny z jednodílné formy odlitím do ztraceného vosku (Koščević 2000, 148). Znakem
kovodílen v Siscii je výroba ve spěchu s poměrně hrubou povrchovou úpravou s tendencí pro
improvizaci a naivitou ve zjednodušování u zpracování detailu. Výrazně členěné jsou
považovány
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„Zweibelknoppffibeln“ byly také vyráběny ve vojenských dílnách a typ Aucissa, jako posel
romanizace, se dostává do Panonie během pronikání na toto území s římskou armádou. Je
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„…seres hoc cum vestibus suis pellibusque mittunt; secunda parthico. neque alia genera ferri ex mera acie
temperantur, ceteris enim admiscetur mollior complexus. in nostro orbe aliubi vena bonitatem hanc praestat, ut
in Norici“ Pliny the Elder. Naturalis Historia. Libri XXXIV kap. 56, Karl Friedrich Theodor Mayhoff. Lipsiae.
Teubner. 1906.
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Starověký název východní části centrální Asie
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tedy zřejmé, že většina produkce v Siscii nese výrazně vojenské prvky, které se mohly
formovat na konci 1. století př. Kr. V době přítomnosti prvních římských vojsk (Koščević
2000, 148). Dílna se pravděpodobně stala významným provinčním centrem produkce
vojenských spon trvajících několik století. Obzvlášť na základě detailů zpracování bylo
prokázáno šíření místní produkce na území dnešního Slovinska, Bosny, Vojvodiny, Slovenska,
Moravy a Rumunska (Koščević 2000, 150).
Podobnou situaci lze vysledovat na lokalitě Emona, rozvinuté na prehistorickém
sídlišti na konci 1. století př. Kr. Výzkumy přinesly důkazy místní produkce na základě
existence shromážděného šrotu ze slitin mědi. Na jiném místě byly nalezeny poškozené a
napůl natavené předměty, struska a hliněný tavný kelímek. Ale nenašly se formy pro žádný
předmět. Místní kovová industrie se očividně vyvinula na prehistorických základech. Italické
rodiny, které se usadily v Emoně, obchodovaly s oblastmi s výraznou produkcí kovových
předmětů. Nejbližší město, kde je prokázána řemeslná dílna, je Aquilea, přičemž některé typy
panonských spon mohly být vyrobené v Siscii (Sivec 2000, 132). Mezi příklady norickopanonských spon patří typ Garbsch 236, který náleží do stejného kulturního horizontu jako
spony se zvířecími hlavami na lučíku, které se také objevují v Emoně, a spony se dvěma
uzlíky na lučíku (Sivec 2000, 129, 130).
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3.

PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 SOUBOR SPON NORICKO-PANONSKÉHO PŮVODU

(Obr. 2)
Analyzovaný soubor provinciálních spon typologicky odpovídajících produkci
římských provincií Norika a Panonie je dnes uložený ve sbírce Ústavu pro klasickou
archeologii Univerzity Karlovy v Praze. Soubor byl původně součástí soukromé sbírky
rakouského továrníka B. Willnera, který během sedmdesátých a osmdesátých let 19. století
vytvořil ojedinělou kolekci, ve které nalezneme z velké části právě artefakty pocházející
z oblasti dnešního Rakouska a Maďarska, ale i Itálie. Ústav pro klasickou Univerzity Karlovy
v Praze získal části sbírky v roce 1958, kdy byly převezeny z Regionálního muzea
v Teplicích, kde byly uloženy ve starší části fondu Teplice budovaného od založení teplické
Muzejní společnosti v roce 1894, jejíž základní součástí se stala darem vdovou po rakouském
továrníkovi.
3.1.1 Přehled dějin bádání

V tomto stručném přehledu budou představeny významné studie, které přispěly k
poznání spon noricko-panonské řady. Budou však zmíněna i díla, která přímo s problematikou
vymezené oblasti nesouvisí, ale která také významně přispěla ke vzniku této práce.
Mezi stěžejní práce, které se zabývají římskými sponami nejen podunajského typu, patří
rozsáhlé dílo O. Almgrena (1923), švédského archeologa, který svou disertační prací položil
základy studia této problematiky. V českých zemích je to pak práce českého badatele B.
Svobody (1948), která se mimo chronologického vývoje spon doby římské také zabývá také
základy českého názvosloví.
Mezi osobnosti na badatelském poli římsko-provinciální archeologie, kteří přispěli
svými díly k bližšímu poznání spon pocházejících z podunajských provincií, se mezi první
řadí J. Garbsch (1965), který se ve své práci o ženském oděvu v 1. a 2. století po Kr. také
podrobně zabývá mimo jiné noricko-panonskými sponami s křidélky, a W. Jobst (1975),
autor monografie představující nálezy spon z lokality Lauriakum. Jiné významné publikace
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od E. Rihové (1979; 1994) se věnují sponám pocházejícím z Augstu. Nověji pak přispěli
svými publikacemi k poznání tohoto tématu H. Sedlmayer (1995) z vídeňské univerzity,
která se zabývá sponami z Welsu, a Ch. Gugl (1995) představující spony z významné lokality
Virunum. Další z autorů S. Demetz (1999) popisuje spony pozdní doby laténské a časné doby
římské v alpských zemích. Vhodný k poznání zmíněného tématu je i katalog v rámci
diplomové práce o provinciálních sponách starší doby římské z Moravy a z naddunajské části
Dolního Rakouska P. Kubína (2002) a diplomová práce J. Frýzla (2010) popisující typologii
i chronologii spon v evropském kontextu.
3.1.2 Stav poznání souboru

Celá sbírka nebyla dosud kompletně zpracována a publikována. Skutečnost, že byla
kompletována na konci předminulého století, napovídá tomu, že materiál bude dochován bez
nálezových okolností. Datování jednotlivých spon a fragmentů spon se tedy opírá pouze o
typologický rozbor. Nálezové okolnosti jsou neznámé.
Soubor spon noricko-panonského typu je na první pohled ucelenou sbírkou.
Typologické rozhraní všech spon souboru pokrývá geografickou oblast Podunají. Nověji se
materiálu z části věnuje M. Trefný (1997, 68-70). V tomto článku se autor detailně zabývá
dvěma nejvýraznějšími fragmenty spon, masivní výrazně profilovanou sponou č. 1 a sponou
s křidélky č. 2 („Flügelfibel“).
Výrazně profilovaná spona č. 1 (Tab. 1) je masivním fragmentem bez dochovaného
zachycovače a části vinutí s jehlou. Spona je jednodílné konstrukce. Horní část lučíku je v
místě přechodu na hlavici spony široká, prudce ohnutá do téměř uzavřeného oblouku. Uzlík
na lučíku je trojdílný, diskovitý. Počet závitů spirály vinutí odpovídá počtu osmi, kdy závity
jsou dochovány po jedné Straně v počtu čtyř. Z hlavice lučíku vybíhají křidélka nad vinutím,
která jsou na obou koncích zaoblena, mírně zvednuta a ozdobena dvěma žlábky (Svoboda
1948, 36, 38; Jobst 1975, 30). Podle M. Trefného (1997, 69) je spona blízká svým tvarem
typu Almgren 67.
Produkce výrazně profilovaných spon je spatřována v oblasti východních Alp, kde byla
vyráběna nejstarší forma těchto typů. Pohyb odkud se výrazně profilované spony šířili do
oblasti podunajských provincií a dále na západ, kam se dostávali pravděpodobně přes
provincii Raetia, na jih od Alp, na Balkáně a výskyt těchto spon lze spatřovat i v jižním
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Rusku, v oblasti Dněpru a Dněstru. (Jobst 1975, 30). Jejich výroba započala v augustovském
období a pokračovala do čtyřicátých let 1. století po Kr. (Riha 1979, 63), kdy se vyvíjí nový
tvar výrazně členěných spon typ Almgren 68 (Trefný 1997, 69). Určitým vývojovým
přechodem a formou mezistupně je typ Almgren 67/68. Detailnější typologické členění spon
typu Almgren 67 v poslední době vypracoval S. Demetz (1991, 127-137), který spony
rozlišuje podle jejich délky a tvaru lučíku a nožky spony.
Spona č. 2 (Tab. 1) představuje jeden z vynikajících členů spon podunajské řady.
Běžně užívaným termínem pro tento typ je noricko-panonská spona s křidélky („Flügelfibel“)
a náleží k typu Almgren 238 varianty b nebo c (Trefný 1997, 68). Vzhledem k velmi
špatnému stavu spínadla a nedochovaného prolamovaného zachycovače, který je jedním z
hlavních kritérií členění tohoto typu na varianty, není sponu možné blíže zařadit k určité
variantě.
Spony jsou většinou jednodílné konstrukce a jejich charakteristickým prvkem jsou
články označovány jako křidélka umístěná na lučíku kolem uzlíků. B. Svoboda (1948) je
popisuje jako „klešťovité výběžky kolem uzlíků“. V některých případech bývají obohaceny o
další nápadný prvek označovaný jako knoflíky (Garbsch 1965, 49). Detailní členění
vypracoval na základě velikosti spínadel, zachycovače a knoflíků J. Garbsch a vytvořil
typologickou řadu variant označovanou jako Almgren 238 a-v. Produkce a užívání tohoto
výjimečného typu spon spadá do 1. a 2. století po Kr.
Mezi zcela dochované fibulae studovaného materiálu patří dvě profilované spony č. 3
a 4 (Tab. 2), které jsou svým tvarem blízké typu Almgren 68. Kromě charakteristicky výrazně
profilovaného lučíku mají spony jednoduchý uzlík na lučíku, lichoběžníkovitý zachycovač
prolamovaný dvěma kruhovými otvory a dvojitě členěnou kruhovou patku na konci lučíku
(podle H. Sedlmayer 1995, 130). Obě spony si rozměrově zcela odpovídají. Ve velmi
špatném stavu dochovaná vinutí u obou kusů čítají osm závitů.
Tyto spony jsou zastoupeny pouze během 1. století a největšího rozšíření dosáhly v
období druhé a třetí čtvrtiny téhož století (Jobst 1975, 33) a patří ve středním Podunají
k nejrozšířenějším příkladům. M. Maczynská (2001, 165) je považuje za nejrozšířenější
spony starší doby římské v barbariku.
Na dvojdílné výrazně členěné sponě č. 5 (Tab. 2) lze spatřit určité prvky, které zcela
neodpovídají typům provinciálních spon noricko-panonské řady. Spona je dvojdílné
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konstrukce s účelovým zařízením nemajícím jehlu vyztuženou perem vinutí, ale naopak
příčně položeným válcovitým pouzdrem, usazeným v hlavici spony, kterým prochází
osa stěžejkovitého zavěšení jehly. Oblý až střechovitý výrazně profilovaný lučík ze spodu
seříznutý nese trojdílný spíše kulovitý uzlík. Lehce prohnutá nožka je zakončena dvojdílnou
patkou kuličkovitého tvaru. Zachycovač je lichoběžníkovitého tvaru táhnoucí se po celé délce
nožky (Svoboda 1948, 36-40, 164).
Specifickým prvkem tohoto exempláře je tvar hlavice spony. Hlavice lučíku zde
vybíhá ve dva příčné zužující se bodce, na koncích otupené. Z pohledu z čelního pohledu
připomíná svým tvarem čtyřcípou hvězdici či kotvu. Tímto tvarováním hlavice není podobná
provinciálním sponám kotvovitým, jejichž vybíhající bodce jsou ozdobeny na koncích
nasazenými kuličkami a jsou zahnuty zpět (Svoboda 1948, 62). Dalším výrazným prvkem, v
tomto případě zcela ozdobného charakteru, jsou dva kroužky z viditelně jiného materiálu (viz
Katalog a interpretace výsledků analýz), umístěné při obou koncích lučíku. Osa účelového
zařízení je na levé Straně formována do tvaru očka, kterým je nesen jeden z kroužků. Druhý
kroužek je sponou provlečen otvorem v místě, kde se na konci lučíku sbíhají zachycovač s
nožkou zakončenou kuličkovitou patkou. K tomuto neobvyklému ozdobného prvku (?) je
třeba uvést příklad spony z nálezů z Augstu s podobně zavěšeným kroužkem z drátku do
kruhové dírky v zachycovači (Riha 1979, 119). Svým tvarem lučíku se blíží typu z řady
výrazně profilovaných spon Almgren 68 či Almgren 69. Bližší typologické poznání zůstává
nezodpovězeno.
Kolínkovitá spona č. 6 (Tab. 2) je příkladem neopracovaného polotovaru. Dobře patrné
zbytky nálitku, spáry, notičky a jiné defekty jsou vzniklé důsledkem lití kovového materiálu
do dvojdílné formy. Hrubý produkt byl dále opracováván za studena do výsledné podoby.
Dvojdílné kolínkovité spony jsou početně zastoupeny po celém evropském území od Británie
přes porýnské a podunajské provincie římské říše až po Sýrii (Jobst 1975, 59). „Vzhledem k
jejich hojnému výskytu na území římské říše a k faktu, že se jedná o spínadla, která byla ve
velké míře nošena římskými vojáky (Gugl 1995, 35), se řadí tyto spony mezi spony římské
provenience. Spony této skupiny bývají datovány ve velmi širokém rozpětí 2. až 4. století, ale
největšího významu se těšily ve druhé polovině 2. století“ (Frýzl 2010, 48). Mohou mít
spirálu krytou záhlavní destičkou či válcovitým krytem vinutí. „Na základě těchto prvků
provedl O. Almgren (1923, 110-111) rozdělení těchto spínadel na kolínkovité spony se
čtyřúhelníkovou záhlavní destičkou (spony typu Almgren 246), s polokruhovitou záhlavní
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destičkou (spony typu Almgren 247) a s válcovitým krytem vinutí (spony typu Almgren 248)“
(Frýzl 2010, 49). Podrobněji se tomuto typu věnoval W. Jobst (1975, 59-68), který vytvořil na
základě početných nálezů z Lauriaka řadu variant.
Lučík spony č. 7 (Tab. 3) připomíná část jedné varianty spony typu Aucissa. Fragment
asi 3,5 cm dlouhý je zřejmě nožkou s patkou s kulovitým knoflíkem (Riha 1979, 114). Nožka
přechází na lučík se čtyřmi paralelními žebry, jež E. Riha (1979, 122) nazývá „lamellen“ s
prázdnými meziprostory v délce 0,7 cm.
Tyto časně římské spony se staly poslem romanizace mezi kovovými materiály.
Pochází nejspíše z oblasti Galie a byly rozšířeny po celém římském impériu od Anglie po
Sýrii až Afriku (Sivec 2000, 130; Riha 1979, 114). Typologický název je odvozen z vyryté
značky keltského výrobce - AVCISSA (Riha 1979,114). Aucissa dvojdílné konstrukce bývá
charakterizována páskovým půlkruhově ohnutým lučíkem, často zdobeným (Jobst 1975, 26) a
krátkou zalomenou nožkou s kulovitým knoflíkem a plným zachycovačem, konstrukce je
šarnýrová (Riha 1979, 114). E. Riha (1979, 114) dělí do čtyř základních variant. Varianta 5.4
sestává z dvou až šesti paralelních lamel, z kterých je tvořen lučík, a který je navíc zpevněn
ještě několika příčnými žebry. Tyto lamely jsou obvykle vyrobeny z litiny a často nesou malé
kovové kuličky mezi lopatkami a vyčnívající knoflíky na koncích. Kovové korálky jsou
obvykle vyrobeny z bronzu, mědi, nebo ve výjimečných případech jsou i stříbrné. Plochá
nožka se mírně zvedá ke kulovité patce a na nožku nasedá plný trojhranný zachycovač (Riha
1979, 121).
Varianta 5.4 je obdobně rozšířena do všech římských provincií (Británie, Galie,
porýnských provincií a do východoalpských regionů jako do Panonie), ale tam je výskyt této
varianty mnohem vzácnější. Datování odpovídá obecně době produkce a užívání spon typu
Aucissa, které jsou běžné v augustovsko-klaudijovském období a mizí v průběhu druhé
poloviny 1. století po Kr. (Riha 1979, 122).
Tětiva a lučík Č. 8 (Tab. 3)ze studovaného souboru je drobným fragmentem, který
ovšem nese zjevné charakteristické prvky umožňující detailnější typologické zhodnocení.
Vinutí s horní tětivou přichycenou páskovitým háčkem (Svoboda 1948, 36) je dochováno ve
velmi špatném stavu, přesto je možné rozpoznat čtyři závity spirály vinutí po obou Stranách.
Lépe zachovaná střechovitě hraněná hlavice lučíku (Svoboda 1948, 37) je svým tvarem blízká
sponám z řady tzv. výrazně členěných („Kraftig profilierten fibeln“) typu Almgren 84. Vývoj
33

tohoto typu velmi úzce souvisí se sponami typu Almgren 83 (Jobst 1975, 41). Podle W. Jobsta
(1975, 41) jsou spony tohoto typu nejvíce rozšířeny v severní části provincie Panonie, v
provincii Dacie a méně také v provinciích Raetie a Norikum. Jejich výskyt lze datovat do
druhé poloviny 2. století po Kr.
Soubor doplňují dvě vinutí s jehlou pocházející ze spon dvojdílné konstrukce, které
nelze blíže typologicky zařadit. Vinutí s jehlou č. 9 a 10 (Tab. 3) mají po osmi závitech.

34

3.2 MIKROELEKTRONOVÁ ANALÝZA

Výběr vhodné analýzy je důležitou součástí průzkumu kovových artefaktů. Správnost
volby, zhodnocení prvkového složení kovových materiálů a interpretace je závislá na úzké
mezioborové spolupráci přírodovědných badatelů, konzervátorů a archeologů. Energiově
disperzní mikroanalýza (EDS) je metodou, která ve spojení s elektronovou mikroskopií
(SEM)23 umožňuje rychlé určení kvalitativního složení analyzovaného kovu. EDS dovoluje
prvkové kvantifikování analyzované plochy do velikosti několika mikrometrů (HavlínováŠilhová-Selucká a kol. 2011, 38-39). Dokumentace lokalit, které byly v nejmenším možném
rozsahu zbaveny vrstvy korozních produktů a tenké povrchové vrstvy kovu ovlivněné
korozním procesem byla provedena pomocí stereomikroskopu Meiji EMZ-13TR s digitálním
záznamem a zpracováním obrazu. Na těchto lokalitách pak bylo v elektronovém rastrovacím
mikroskopu Tescan Vega 3, vybaveném EDS analyzátorem Oxford Instruments INCA
350, stanoveno prvkové složení základního kovu slitin jednotlivých analyzovaných spon či
jejich součástí.24

23

„Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) je instrumentální metoda, která je určená zejména k pozorování
zvětšených povrchů kovů (běžně 10-30 000x)“(Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 38).
24
Podle Ing. Jiří Děd, CSc. Závěrečné zprávy s výstupy z analýz.
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3.2.1 Katalog a interpretace výsledků analýzy

Výstupy z analýzy prvkového složení jednotlivých částí souboru a interpretace
dosažených výsledků jsou prezentovány ve formě katalogu. Systém soupisu byl vytvořen na
základě ohledání a dostupných informací o jednotlivých sponách. Výsledné tabulky
průměrných hodnot složení prvků analyzovaného kovu v katalogu, doplňují přílohy se spektry
prvků ve vzorku a detail analyzované oblasti zachycený pomocí (SEM).

1. Výrazně členěná spona
Inv. č.: bez inventárního čísla
Rozměry: 9,0 cm
Váha: 82,28 g
Materiál: Mosaz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Výrazně členěná spona noricko-panonské řady typu Almgren 67
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 1
Poznámka: Mikroskopický průzkum odhalil v místě otevřeného lomu na lučíku a v místě
odlomení jehly z vinutí interkrystalový25 charakter porušení. Viditelné neporušené krystaly
kovu s mezikrystalovými prostorami mohou svědčit o nečistotách během výroby slitiny, jako
jsou síra a kyslík. Povrch spony ani místa narušení povrchu nejeví žádné známky uložení v
půdě. Pravděpodobně se jedná o důsledek předešlé konzervace. Podle M. Trefného (2001, 69)
by mohla být spona sekundárně deformovaná a nese stopy odebírání vzorků (naříznutí a
škrabání) (Obr. 3), autor interpretuje tento destruktivní zásah, jako odběr vzorků k analýze
nálezcem. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto stopy narušení viditelně pochází až z doby po
25

„Mezikrystalová koroze je nejvýznamnější příklad vlivu strukturních změn kovu na jeho korozní odolnost.
Příčinou mezikrystalické koroze je strukturní a chemická nehomogenita kovu na hranicích zrn“ (HavlínováŠilhová-Selucká a kol. 2011, 164)
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konzervaci předmětu, nelze s jistotou tvrdit, zda se opravdu jednalo o přímý zásah nálezce či
šlo o mechanické poškození, způsobené neopatrnou manipulací.
Výrazně profilovaná spona typu Almgren 67 byla podrobena měření v místě odlomení
jehly ze spirály vinutí a na několika místech na lučíku. Analýzu doprovázel i průzkum
korozních produktů na povrchu spony. Analýza uvolněného krystalku z místa lomu jehly je s
obsahem 80 % mědi a téměř 20 % zinku, se stopovým množstvím železa 0,4 %.26

Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K

0.4
80,0
19.5

Totals

100.00

Lom jehly

Naměřené hodnoty na lučíku (a) vykazují ve dvou případech podobnou situaci jako u
analýzy lomu jehly. Kolísání množství zinku ve slitině je až 6 %, což může být důsledek
odzinkování povrchu. Hodnoty stopového množství železa se stabilně drží na 0,3 %. V
případě dalších měření (b) se objevuje ve slitině vedle železa i stopové množství hliníku
0,5 %. Hliník společně s hořčíkem mají vysoký podíl na složení zemské kůry. „Substance
známá od středověku jako alumn byla užívána jako mořidlo při barvení a byla předmětem
dovozu z blízkého východu přes středomoří“27 (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 350).
Vyredukování elementárního hliníku z rudy bylo jedním z hlavních metalurgických počinů až
v polovině 19. století, kdy se v roce 1827 nezávisle na sobě několika vědcům podařilo získat
malé množství nového kovu (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 350). Interpretace
hliníku ve složení kovu zůstává otázkou. Zřejmě se jedná o kontaminaci. Přítomnost tohoto
prvku by mohla vést k pochybám o originalitě spony, ale nelze s jistotou vyřknout
žádné stanovisko. Toto by mohlo být cílem dalších exaktních průzkumů artefaktu.

26

Přítomnost stopového množství železa často doprovází slitiny mědi
„ Je zajímavé, že již kolem roku 300 užívali Číňané slitiny mědi s vysokým podílem aluminia (aluminiový
bronz), který získávali redukcí z bohatých měděno-hliníkových rud.“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011,
350)
27
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Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K

0.3
84.9
14.9

Totals

100.00

Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K

0.3
78.1
21.7

Totals

100.00

Lučík (a)
Element

Weight %

Al K
Fe K
Cu K
Zn K

0.5
0.2
84.6
14.8

Totals

100.00

Element

Weight %

Al K
Fe K
Cu K
Zn K

0.5
0.3
77.7
21.5

Totals

100.00

Lučík (b)

Analýza korozních produktů na jehle zjistila přítomnost olova ve vysokém procentu
17,7 %. V tomto případě by se mohlo jednat i o součást složení patinovacího nátěru. Podobně
lze interpretovat i přítomnost uhlíku téměř v 60 %, jako organická složka mohl být stejně jako
olovo součástí patinovacího systému.28 Znovu byl detekovaný hliník, tentokrát v menším
procentu obsahu 0,1 %. Podle P. Craddoka (2009, 148) je pár procent olova zastoupeno zcela
běžně ve všech mosazích pocházejících ze zinkových rud, stejně jako vyšší obsah železa.
Vzhledem k nedochovaným restaurátorským zprávám nelze s jistotou interpretovat původ
28

„Receptů na vytvoření umělé hnědé až černé patiny na mědi a jejích slitinách existuje velké množství, ale v
99 % případů se u nás využívá pouze jedna osvědčená metoda, a to na bázi polysulfidů. V minulosti si každý
konzervátor – restaurátor připravoval sám tzv. sirná játra nebo jádra. Jedna z možných receptur na přípravu
„sirných jater“ obsahuje 140 g práškové síry (S) a 250 g hydroxidu sodného (NaOH) na litr vody. Přehled
receptů na patinaci kovů a jejich slitin lze nalézt v knize The Coloring, Bronzing and Patination of Metals (R.
Huges-M. Rowe, Londýn, 2004)“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 460).
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olova ani uhlíku v tak vysokém procentu. „V případě, že se jedná o povrchovou úpravu s
organickým pojivem, využívá se běžně k jeho určení infračervená spektrometrie (FTIR)“
(Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 448).

Element

Weight
%

CK
OK
Al K
Cl K
Ca K
Cu K
Pb M

58.1
22.5
0.1
0.9
0.1
0.7
17.7

Totals

100.00

Korozní produkty
Z výsledků měření prvkového složení vyplývá, že předmět byl vyroben z mosazi.
Obsah zinku v slitině nepatrně kolísá, ale lze konstatovat, že materiál spony je spíše
homogenní.
Závěrem se dá říci, že obsah zinku je u mosazí jakýmsi ukazatelem pravosti. Různé
experimenty obnovující přímí proces starověké výroby mosazi přinesly rozdílné výsledky
s obsahem zinku až 40 %. Ačkoliv bylo zřejmě možné dosáhnout tyto vysoké hodnoty,
analýzy mnohých starověkých a středověkých mosazí a na základě některých středověkých
spisovatelů vykombinovali, že je 28 % zinku reálnou hodnotou. Jen u velmi málo slitin mědi
bylo zjištěno více než 30 % zinku před 1500 po Kr. Většina moderních mosazí s poměrně
vysokým obsahem zinku v rozmezí 30-40 %. Starobylá mosaz, která obsahuje více než 28 %
zinku by měla být přijímána s podezřením (Craddock 2009, 148). V případě spony typu
Almgren 67 s obsahem zinku 14-21 % můžeme předpokládat původnost předmětu.
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2. Spona s křidélky na lučíku
Inv. č.: bez inventárního čísla
Rozměry: 10,0 cm
Váha: 50,79 g
Materiál: Pocínovaná měď?
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Spona s křidélky na lučíku noricko-panonské řady typu Almgren 238
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 2
Poznámka: Spona č. 2 typu Almgren 238 je dochována ve velmi špatném stavu. Rentgenové
snímky odhalily, že je spona prakticky mineralizovaná, s minimálně zachovaným kovovým
jádrem.
Analýza složení kovu přinesla zjištění, že spona obsahuje 81,6 % mědi, s přítomností
kyslíku v téměř 10 % potvrzuje hypotézu oxidace v pokročilém stadiu. Jako u předešlé spony
č. 1 bylo naměřeno stopové množství hliníku 0,4 %
Element

Weight %

CK
OK
Al K
Si K
Cu K

8.3
9.6
0.4
0.2
81.6

Total

100.00

Složení kovu

Zajímavá zjištění přinesly měření povrchu spony. V případě analýzy povrchu (a) bylo
zjištěno 91,5 % mědi a byl detekován cín v 7,9 % za přítomnosti stopového množství železa
0,6 %. Dalo by se říci, že se jedná o velmi chudý bronz.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Sn L

0.6
91.5
7.9

Totals

100.00

Povrch spony (a)
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Naměřené hodnoty povrchu spony (b) ukázaly zcela jinou situaci. V tomto případě byl na
několika místech naměřen 100% obsah cínu.
Element

Weight %

Sn L

100.00

Totals

100.00

Povrch spony (b)

Analýza korozních produktů přinesla hodnoty s obsahem kyslíku, uhlíku a
kontaminace železem. Přítomnost prvků složky zeminy jako fosforu a chloridů může být i
potvrzením předpokladu, že spona pochází z hrobového depotu. Mimo stopové množství
křemíku a hliníku, které lze interpretovat jako povrchové částice, byly naměřeny nižší
hodnoty mědi pouze 6,6 % a nově se objevuje zinek, který by mohl pocházet z kovové
matrice.
Podle P. Craddocka (2009, 137) existuje efekt, ke kterému jsou bronzové slitiny
obzvláště náchylné. Je známý jako inverzní segregace nebo jako pocení. Při ochlazení se kov
smršťuje, což způsobuje vymačkání zbytku kapaliny, zpevňující kov, na povrch. V bronzu to
bude cín, protože má mnohem nižší bod tání než měď. Takto je často povrch bronzového
odlitku docela šedý, vzhledem ke koncentraci cínu, v tomto ohledu může být obtížné
rozlišovat mezi pocením a úmyslným pokovováním.
Původní předpoklad, že spona je bronzová, tedy ze slitiny mědi a cínu se nepotvrdil,
ale ani nevyvrátil. Je třeba uvažovat, na základě naměřených hodnot na povrchu spony (b) o
možnosti, že měděná spona byla pocínovaná. Podle A. Giumlie-Mair (2005, 286) byly slitiny
mědi se stříbřitou barvou a pocínované slitiny mědi, imitující stříbro, často používány pro
malé ozdobné předměty pro osobní potřebu, jako součást kroje. Tento technologický postup
se zdá být charakteristický pro východoalpskou oblast s lokální produkcí.
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3. Výrazně členěná spona
Inv. č.: bez inventárního čísla
Rozměry: 4,1 cm
Váha: 7,66 g
Materiál: Bronz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Výrazně členěná spona noricko-panonské řady typu Almgren 68
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 3
Poznámka: Deformace lučíku, jehla nepadá do lůžka na zachycovači. Prakticky kompletně
mineralizovaná.

Naměřené hodnoty objemu kovu ukazují, že se jedná o bronz s příměsí železa a na
některých místech i s příměsí zinku do 1 %. V obou případech se hodnoty mědi a cínu v
podstatě shodují. Pouze v případě výsledků, kde se objevuje zinek, je mědi v menším
procentu, což není neobvyklé, protože přítomnost zinku ve sloučenině snižuje hodnoty mědi.
Spona působí na první pohled kompaktně, ale je prakticky kompletně zoxidovaná. Závěrem se
dá říci, že se jedná o velmi chudý bronz.

Element

Weight %

Fe K
Cu K
Sn L

0.4
91.8
7.8

Totals

100.00

Povrch spony (a)
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K
Sn L

0.3
93.4
0.9
5.4

Totals

100.00

Povrch spony (b)
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Analýzami prvkového složení, v případě typických předmětů východoalpské oblasti,
především součástí oděvů, jako jsou noricko-panonské pásové garnitury nebo některé druhy
spon, zejména spony se dvěma uzlíky, bylo zjištěno, že jsou z bronzu s nízkým obsahem cínu,
mosazi a dokonce i nelegované mědi. To je v rozporu s mnoha stovkami analýz provedených
v posledních desetiletích, kdy bylo zjištěno, že římské spony jsou většinou vyrobeny z
mosazi, olovnaté mosazi nebo kvartérních slitin. Zdá se, že variabilní složení malých
dekoračních předmětů pro osobní potřebu je zvláštností Východních Alp (Giumlia-Mair 2005,
286).
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4. Výrazně členěná spona
Inv. č.: bez inventárního čísla
Rozměry: 4,2 cm
Váha: 8,23 g
Materiál: Měď
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Výrazně členěná spona noricko-panonské řady typu Almgren 68
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 4
Poznámka: Spona je prakticky kompletně mineralizovaná.
Po analýze prvkového složení kovu spony č. 4 lze obecně konstatovat, že
dominantním prvkem je měď od 97,9 – 100 %.
Element

Weight %

Cu K

100.00

Totals

100.00

Hrot jehly

V případě měření stejného vzorku, ale i na jiných místech, se nečekaně objevilo kadmium
(Cd)29 ve vysoké koncentraci okolo 1 %. Jiné místo ukazuje železo, zřejmě se jedná o
kontaminaci.
Element

Weight %

Element

Weight %

Element

Weight %

Cu K
Cd L

98.9
1,1

Fe K
Cu K
Cd L

0.3
98.4
1,2

Cl K
Cu K
Cd L

1
97.9
1,1

Totals

100.00

Totals

100.00

Totals

100.00

Materiál spony lze interpretovat jako čistou měď s přítomností kadmia kolem jednoho
procenta. Povrch může být odzinkovaný, a tak přítomnost zinku ve slitině nelze potvrdit ani
29

„Při práci s kysličníkem zinečnatým zjistil roku 1817 Friedrich stromeyer, že v některých jeho druzích se
vyskytuje příměs nového kovu, který nazval kadmium. Jeho jediný minerál greenockit (kadmiové blejno CdS) se
vyskytuje vzácně. Kadmium se získává při výrobě zinku a zinkových blejn a kalamínu z odpadů destilací,
později nahrazenou elektrolýzou a frakciovanou destilací. Užívá se k povrchovým úpravám a výrobě barev“
(Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 349).
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vyvrátit, pokud se neudělá příčný řez. Analytický průzkum evropských slitin mědi ze
sedmnáctého a osmnáctého století prokázal obsah kadmia na úrovni nebo pod úrovní detekce
0,001 %, v devatenáctém a dvacátém století se obsah kadmia v mosazi typicky pohyboval v
rozmezí 0,001-0.01 %. Bylo by velmi obtížné interpretovat přítomnost nebo nepřítomnost
kadmia v mosazi jako důkaz k pochybám o originálnosti předmětů (Craddock 2009, 166). Je
spíše důležité poznamenat, že některé předměty z východoalpské oblasti, zejména ty z
nelegované mědi, často ukazují příměsi stopových prvků jako kobaltu, stříbra a olova
(Giumlia-Mair 2005, 286), mohlo by se tedy jednat spíše o kontaminaci. V případě spony č. 4,
jejímž materiálem je prakticky čistá měď s 1 % kadmia, by tato velmi neobvyklá situace
mohla být důvodem k bližšímu zkoumání.
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5. Profilovaná spona
Inv. č.: bez inventárního čísla
Rozměry: 6,0 cm
Váha: 24,93 g
Materiál: Cínový bronz, stříbro
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Výrazně členěná spona kotvovitého typu
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 5
Poznámka: Povrch spony nese viditelné stopy hrubého broušení, pilování a slévárenské vady.
Jedná se o velmi dobře zachovalý kov, roznýtování čisté. Volný pohyb osičky a
mikroskopický průzkum prokázal, že spona v žádném případě nejeví známky uložení v půdě.
Je také téměř bez korozních produktů. Přítomnost patiny nebo retušovacího nátěru. Ozdobné
kroužky zajímavý způsob navinutí drátku do kroužků (Obr. 4).
Analýza prvkového složení zachycovače, jehly, ozdobného kroužku a osičky odhalila
různost materiálů, z kterých byla spona vyrobena. V případě zachycovače bylo naměřeno
13 % cínu se stopovým množstvím železa 0,2 %.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Sn L

0.2
86.3
13.5

Totals

100.00

Zachycovač

V případě měření prvkového složení jehly vyplynulo, že materiál, z kterého je jehla vyrobena,
obsahuje jiný poměr mědi a cínu.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Sn L

0.3
88.8
10.9

Totals

100.00

Jehla
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Analýza ozdobného kroužku potvrdila předpoklad, že se jedná o stříbro. Po měření na
několika lokalitách lze konstatovat, že poměr prvkového složení s obsahem 85 % stříbra 13 %
mědi a 1.9 % zinku, je stabilní. Na RTG snímku je patrná podélná trhlina drátku, z kterého je
kroužek namotán, snad vzniklá tažením materiálu. Obecně lze říci, že struktura vzorku
nasvědčuje hypotéze „starého“ stříbra.

Element

Weight %

Cu K
Zn K
Ag L

13.0
1.9
85.1

Totals

100.00

Ozdobný kroužek
K podobnému závěru se lze přiklonit i v případě prvkového složení vzorku osičky.
Jedná se o téměř čisté stříbro 93 % s podílem zhruba 6 % mědi a příměsí zinku do jednoho
procenta. Oproti materiálu ozdobného kroužku nejeví povrch osy známky

Element

Weight %

Cu K
Zn K
Ag L

5.8
0.8
93.4

Totals

100.00

Osička
Z analýzy prvkového složení jednotlivých částí spony č. 5 vyplývá, že je konstruována
ze čtyř druhů materiálu. Materiálem zachycovače, nesoucího jasné stopy opotřebení, je slitina
mědi s asi 14 % cínu. Materiál jehly, již na první pohled odlišný, je tvořen mědí s nižším
obsahem cínu 11 %. Kovem ozdobného kroužku a s osičkami nesoucími jehlu je stříbro, které
si složením opět neodpovídá. Kroužek obsahuje nižší procento stříbra 85 % než téměř
čisté stříbro 93 %, z kterého je formována osička. Rozdíl je patrný napohled i z hlediska
poškození. Spona č. 5 vzbuzuje pochyby nad její originálností, z hlediska materiálového
i stylistického. Obdobně jako v případě výrazně členěné spony č. 1 je obdařena hnědou až
černou patinou, zřejmě v důsledku předešlé konzervace (více viz 1. Výrazně členěná spona).
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V jistém ohledu se opatrně dá uvažovat o falsu, ale pravděpodobnější je spíše, že byla spona
během „života“ opravována, případně doplňována jejími majiteli. Podobně se dá uvažovat o
přímém doplnění konkrétních částí nálezcem v devatenáctém století. Závěrem se dá říci, že
různost materiálu nemusí být stoprocentním důkazem o původnosti. V tomto ohledu by byl
vhodný detailnější průzkum chemismu, technologie výroby jednotlivých částí a typologie, na
základě výše zmíněných zjištění prvkového složení kovu.
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6. Kolínkovitá spona
Inv. č.: UKA 58-183
Rozměry: 2,6 cm
Váha: 6,67 g
Materiál: Bronz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Kolínkovitá spona
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 6
Poznámka: Neopracovaný polotovar kolínkovité spony dvojdílné konstrukce. Zbytky nálitku,
spáry, notičky a jiné defekty vzniklé důsledkem lití kovu do formy, jsou velice dobře patrné.
Z materiálového složení kovu vyplývá, že se jedná o olověný bronz s téměř 10 %
olova s příměsí železa, na některých místech i s příměsí niklu 0,2 %. Hodnoty mědi a cínu
jsou stabilní.
Element

Weight %

Fe K
Ni K
Cu K
Sn L
Pb M

0.5
0.2
82.0
7.6
9.8

Totals

100.00

Lučík
Olovo usnadňuje u slitin mědi slévatelnost. Přísady olova značně snižují tvrdost
odlitků a usnadňují jejich opracování a leštění. Olověné bronzy nacházely už od střední až
mladší doby bronzové uplatnění především při výrobě dekorativních odlitků rituálních či
votivních předmětů. Obsahy olova mohly být značné, až v řádech desítek procent (HavlínováŠilhová-Selucká a kol. 2011, 436). Podle E. Rihy a W. Sterna (1982, 59) se slitiny bohaté na
olovo objevují během 2. a 3. století po Kr. a předešlé běžně používané materiály jako bronzy
a mosazi byly postupně nahrazovány slitinami bohatými na olovo.
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7. Lučík spony
Inv. č.: UKA 58-182
Rozměry: 3,4 cm
Váha: 4,85 g
Materiál: Mosaz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Spona typu Aucissa Riha 5.4
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 7
Poznámka: Fragment představuje menší část lučíku se čtyřmi lamelami, přecházející na nožku
zakončenou kulovitou patkou. V místě zakončení nožky je fragment porušený v otevřeném
lomu. Rentgenový průzkum odhalil v meziprostorech lamel možné pokovení materiálu spony
(Obr. 5). Bohužel k pořízení RTG snímků došlo až po analýzách prvkového složení. V tomto
případě nebylo možné určit původ případného pokovení či aplikace. Vzhledem k
typologickému zařazení spony k typu Aucissa Riha 5.4 je pravděpodobné, že se jedná o
zbytky aplikací v podobě kovových perel či korálků. Kovové korálky jsou obvykle vyrobeny
z bronzu, mědi, nebo ve výjimečných případech jsou i stříbrné (Riha 1979, 121).
Z výsledků měření prvkového složení povrchu vyplývá, že předmět by mohl být
vyroben z velice chudé mosazi s cca 5 % zinku. Povrch mosazi, ale bývá často odzinkovaný.
U klasické mosazi odpovídají hodnoty standardně 18-20 % obsahu zinku ve slitině.
Element

Weight %

Weight %

Cu K
Zn K

95.1
4.9

92.9
7.2

Totals

100.00

100.00

Povrch
Tento předpoklad prokázala následující měření, která detekovala podobné koncentrace
zinku ve slitině 18-20 % s příměsí 0,25 % železa.
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Element

Weight %

Weight %

Weight %

Weight %

Weight %

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K

0.2
79.9
19.9

80
20

79.2
20.8

0.2
79.8
19.9

0.2
81.7
18

0.3
80.5
19.3

Totals

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Složení kovu
Analýza korozních produktů přinesla hodnoty s obsahem kyslíku, uhlíku a
kontaminace železem. Přítomnost prvků složky zeminy jako fosforu a chloridů může být i
potvrzením předpokladu, že spona pochází z hrobového depotu. Mimo stopové množství
křemíku a hliníku, které lze interpretovat jako povrchové částice, je obsahem korozních
produktů i zinek v 1 %. Sestupná koncentrace zinku směrem od jádra kovu k povrchu
potvrzuje předešlou hypotézu.
Element

Weight %

CK
OK
Mg K
Al K
Si K
SK
Cl K
KK
Ca K
Fe K
Cu K
Zn K

26.3
21.3
0.1
0.4
1.2
0.2
0.4
0.3
0.2
0.3
48.5
0.9

Totals

100.00

Korozní produkty
Z materiálové analýzy části spony Aucissa vyplývá, že se jedná o mosaz se silně
odzinkovaným povrchem.
Na tomto místě je zajímavé zmínit, že vice než 40 spon typu Aucissa, nalezených na
panonské lokalitě Emona, bylo podrobeno ICP30 analýze prvkového složení. Všechny spony
byly vyrobeny z mosazi (Sivec 2000, 130). Dvě publikované Aucissy z 1. století po Kr. ale
neodpovídají svým složením analyzovanému fragmentu ze sbírky Ústavu pro klasickou
30

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) jedná o moderní s velmi širokými
možnostmi využití. Hlavní rozdíl je ve způsobu přípravy vzorku k analýze. V tomto případě se pracuje s
pevnými vzorky, upravenými do podoby leštěného výbrusu či nábrusu. „Touto metodou lze sledovat chemismus,
mikrochemismus či izotopové složení daného prvku v různých částech materiálu.“ (Havlínová-Šilhová-Selucká a
kol. 2011, 42)
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archeologii FF UK v Praze. Obsah zinku těchto spon odpovídá 10 % a 14 % ve slitině (Sivec
2000, 134), tudíž je výrazně nižší než výše prezentované výsledky. Podle R. Koščeviće (2000,
141), lze tedy předpokládat produkci spon typu Aucissa i ve významném provinčním centru v
Siscii.
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8. Tětiva a lučík spony
Inv. č.: UKA 58-234
Rozměry: 2,0 cm
Váha: 5,24 g
Materiál: Olověný bronz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Tětiva a lučík výrazně členěné spony typu Almgren 84
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 8
Poznámka: Fragment spony tvořený z hlavice lučíku a tětivy s vinutím se nachází ve velmi
špatném stavu. RTG snímky ukázaly, že kov je prakticky zoxidovaný. Mikroskopický
průzkum potvrdil přítomnost aktivní chloridové koroze, především v místech na spirálách
vinutí.
Výsledky měření prvkového složení na lomu jehly ukázaly 77 % mědi, 11 % cínu s
příměsí zinku a železa a s vyšším zastoupením olova téměř 9 %.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K
Sn L
Pb M

0.7
77.1
1.5
11.7
8.9

Totals

100.00

Jehla
Analýza povrchu složení korozních produktů s obsahem oxidů, karbonů a železa.
Přítomnost prvků složky zeminy jako fosforu, vápníku a chloridů, může být i potvrzením
předpokladu, že spona pochází z hrobového depotu. Mimo stopové množství křemíku a
hliníku, které lze interpretovat jako povrchové částice, se v korozních produktech znovu
objevuje i olovo v 1,5 %.
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Element

Weight %

CK
OK
Mg K
Al K
Si K
PK
SK
Cl K
Ca K
Fe K
Cu K
Sn L
Pb M

38.3
27.3
0.4
0.4
1.1
0.3
0.7
1.1
0.6
0.3
26.9
1.5
1.5

Totals

100.00

Korozní produkty-jehla
Výsledky analýzy lučíku, bronz s 10 % cínu a relativně vyšší příměsí zinku až 3 % a olovo se
ztrácí.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Zn K
Sn L

0.5
86.1
2.9
10.5

Totals

100.00

Lučík
Jedná se s největší pravděpodobností o olověný bronz s příměsí zinku, který by mohl
pocházet z tavení jako nečistota. Vybrané oblasti měření prokazují nerovnoměrnou distribuci
olova ve slitině. Ve formě bronzu se olovo nerozpouští a sedimentuje gravitačně. V jednom
případě měření odhalilo až 21 % olova a naopak zinek mizí. Dochází tak ke zkreslení
výsledků, kdy obsah olova neodpovídá průměrnému složení ve slitině. Na závěr lze opatrně
interpretovat materiál jako bronz s relativně vyšším procentem zinku a olova. Otázkou v
tomto případě zůstává, kolik procent olova ve slitině přiznat. Ke zpřesnění výsledků by bylo
třeba provést metalografickou analýzu.
Za zmínku v tomto případě stojí, záchranný výzkum z roku 1994 v centru Cluje,
(starověká Napoca), v římské provincii Dacia. Byly odkryty zbytky dřevěné budovy s šesti
pecemi. Na místě bylo nalezeno kolem 30 000 hliněných forem, 20 spon v různých stupních
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opracování, přes 500 fragmentů kelímků a několik nástrojů k závěrečnému opracování spon.
Z produkčního střediska pochází doklady pro výrobu výrazně členěných spon, spon s dvěma
knoflíky, spon s křidélky na lučíku, kolínkovité a kotvovitých spon. Bylo analyzováno 17
vzorků metodou AAS31. K výrobě spon bylo užito tří druhů slitin: měď-cín pro vinutí,
kvartérní slitiny (měď-cín-olovo-zinek) se středním až vysokým stupněm koncentrace olova a
nízkým obsahem zinku a kvartérní slitiny s vyšším procentem zinku (Riederer-Cociş 2000
192).
Totiž podle S. Cocişe-M. Mihalachi-C. Laury ([cit. 2012-08-13]) a na základě velkého
množství forem a typů je dácká lokalita Napoca prokazatelně jedním z výrobních středisek
noricko-panonských spon, určených pro velké skupiny zákazníků římských provincií.

31

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) – spektrometrická analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu
prvků v analyzovaném materiálu (Havlínová-Šilhová-Selucká a kol. 2011, 42).
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9. Vinutí a jehla
Inv. č.: UKA 7008-1
Rozměry:Váha: 3,36 g
Materiál: Bronz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Vinutí s jehlou, původně součástí dvojdílné konstrukce spony
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 9
Poznámka: Jehla je deformována, mikroskopický průzkum lokalizoval na vinutí napadení
chloridovou korozi. Rentgenový snímek potvrdil špatný stav předmětu.
Naměřené hodnoty analýzy vinutí prokázaly, že se jedná o poměrně kvalitní bronz
s 10 % cínu a se stopovým množstvím železa.
Element

Weight %

Fe K
Cu K
Sn L

0.2
89.0
10.8

Totals

100.00

Vinutí
Analýza korozních produktů na jehle zjistila přítomnost 1 % fosforu32. V tomto
případě je možné předpokládat původní uložení spony resp. vinutí s jehlou v hrobu. U
archeologických nálezů uložených v půdních podmínkách doprovází přítomnost mědi ve
slitině vznik karbonátů v tomto případě 17 %.

32

Fosfor se váže na geologický půdní substrát. Vyskytuje se ve všech živých organizmech a je především uložen
v kostech a zubech, také je zastoupen ve většině tuků neboli lipidů. (Kuna a kol. 2004 195-200)
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Element

Weight %

CK
OK
Al K
Si K
PK
Cl K
Fe K
Cu K
Sn L

17.3
33.1
0.2
0.6
1.0
0.9
0.2
32.9
13.9

Totals

100.00

Korozní produkty
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10. Vinutí a jehla
Inv. č.: UKA 7008-3
Rozměry: Váha: 2,77 g
Materiál: Bronz
Typ analýzy: EDS, RTG
Popis předmětu: Vinutí s jehlou, původně součástí dvojdílné konstrukce spony
Uložení: Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze
Obrazová příloha: č. 10
Poznámka: Vinutí s jehlou je sekundárně deformováno. RTG průzkum potvrdil předpoklad
poměrně značného korozního poškození interkrystalového charakteru.
Výsledek přinesl zjištění, že se jedná o bronz se 17 – 19 % cínu s příměsí 0,4 % niklu
a 0,5 % železa. Vysoké hodnoty cínu ve slitině až 19 % spíše neodpovídají realitě, lze
přepokládat koncentraci spíše menší.

Element

Weight %

Weight %

Weight %

Fe K
Ni K
Cu K
Sn L

0.5
0.4
81.8
17.32

0.4
0.4
80.4
18.8

0.5
0.4
79.7
19.4

Vinutí
Korozní produkty s obsahem oxidů, karbonů, chloridů, síranů, následuje přítomnost
niklu, který doprovází železo, zatímco měď pochází ze sulfidových rud. Přítomnost fosforu a
vápníku v korozních produktech je stabilní a napovídá, podobně jako u č. 9, že vinutí s jehlou
pravděpodobně pochází z hrobového depotu.
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Element

Weight %

CK
OK
Si K
PK
SK
Cl K
Ca K
Fe K
Ni K
Cu K
Sn L

15.8
43.0
0.8
3.4
0.3
0.3
1.2
0.3
0.2
19.7
15.1

Totals

100.00

Korozní produkty
Koncentrace prvků značí, že se jedná o polymetalický původ suroviny. Závěrem se dá říci, že
lze předpokládat originálnost.
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4.

ZÁVĚR

V první části této práce je vymezeno sledované území a období. V následujících
kapitolách jsou shrnuty literární zdroje a soudobé znalosti o římské technologii zpracování a
užití neželezných kovů a jejich slitin. Další kapitola se zaměřuje na výčet lokalit
se stopami starověké těžby kovových rud na území Norika a Panonie. Poslední kapitola se
poté zabývá základní typologií spon noricko-panonské řady, technologií výroby včetně
rekonstrukce výrobního procesu a středisky produkce na základě archeologicky doložených
výrobních dílen těchto typů spínadel.
Osou celé práce je však nepochybně soubor římsko-provinciálních spon ze sbírky
Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze, který je směsicí rozmanitých
typů a zajímavým ohlasem provinciálních spon, které najdeme v Panonii a Noriku. Významná
úloha těchto dvou podunajských provincií je přisuzována Strategické poloze na území
dálkových obchodních cest a značnému nerostnému bohatství.
Bouřlivé události kolem přelomu letopočtu a upevnění římské moci umožnily v
alpských provinciích rozvinout intenzivnější výrobu, která pokračuje do 2. století po Kr., které
je vrcholnou dobou rozkvětu Norika a Panonie. V alpských zemích zbavených zadunajských
soupeřů, pod ochranou římských zbraní a za dohasínání předešlého kulturního výrazu,
vytvořili keltští řemeslníci, kovolitci, výrobci spon, přezek a rozmanitých kování, osobitý
umělěcko-řemeslný projev, který ve výrobě kovových předmětů v jistém ohledu neměl v
římsko-provinciálním prostředí konkurenci.
Vzhledem ke skutečnosti, že je studovaný materiál anonymní, tedy bez nálezových
okolností, se datování jednotlivých spon a fragmentů spon opírá o typologický rozbor. Mezi
spínadly zkoumaného souboru jsou zastoupeny především typy výrazně členěných spon
(„Kraftig profilierten fibeln“), jejichž kořeny jsou zapuštěny v období označovaném jako
laténská kultura. Jejich stavba je vzpomínkou na pozdně laténské tradice a stává se v podstatě
volnou sestavou tradičních prvků.
Kromě výrazně členěné spony typu Almgren 67 a spony s křidélky na lučíku Almgren
238, které byly již dříve určeny, jsou v souboru zastoupené dvě spony výrazně členěné typu
Almgren 68 a část spony typu Almgren 84. Provinciální sponu kotvovitou s ozdobnými
kroužky a kolínkovitou, doplňují fragment spony typu Aucissa a dvě vinutí s jehlou. Rozbor
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materiálu z hlediska typologicko-chronologických skupin ukázal, že soubor podává ucelenou
představu o základních typech spínadel 1. a 2. století po Kr. v římských provinciích Noriku a
Panonii.
Těžištěm praktické části však nepochybně bylo zhodnotit soubor spon po stránce
technologické za využití nedestruktivních analytických metod, a především vytvořit
referenční soubor na základě výsledků analýz a posouzení efektivnosti zvolených analýz
s ohledem na možnosti budoucího výzkumu. Hlavními pracovními metodami průzkumu byla
energiově disperzní mikroanalýza (EDS), spojená s elektronovou mikroskopií (SEM) a
radiografie (RTG). Z interpretace výsledků analýz v archeologickém kontextu ve formě
katalogu vyplývá, že výrazně členěná spona č. 1 je vyrobena z mosazi. U pravděpodobně
bronzové spony s křidélky na lučíku č. 2, vzniká na základě výsledku analýzy otázka, zda
původním materiálem spony nebyla spíše pocínovaná měď. Slitiny mědi imitující stříbro, se
zdají být typické pro jihovýchodoalpskou oblast. Vzhledem k velmi špatnému stavu spínadla
nelze na tuto otázku s jistotou odpovědět a lákavá interpretace oblasti původu tohoto artefaktu
není opodstatněná. U spony č. 3 se dá říci, že se jedná o velmi chudý bronz. V případě spony
č. 4 byla zjištěna velmi neobvyklá situace. Materiálem je prakticky čistá měď s neobvykle
vyšší koncentrací kadmia (Cd), což by mohlo být důvodem k bližšímu zkoumání. Z analýzy
prvkového složení jednotlivých částí spony č. 5 vyplývá, že je konstruována ze čtyř druhů
materiálu. Bronzů odlišného obsahu cínu ve slitině a stříbra rozdílné koncentrace. V jistém
ohledu se dá uvažovat o falsu, ale pravděpodobnější je, že byla spona během „života“
opravována případně doplňována jejími majiteli. V tomto ohledu by byl vhodný detailnější
průzkum chemismu, technologie výroby jednotlivých částí. Z materiálového složení kovu
spony č. 6 plyne, že se jedná o olověný bronz. Část spony č. 7 typu Aucissa je vyrobena z
mosazi se silně odzinkovaným povrchem. Přínosným v tomto případě byl rentgenový
průzkum, který odhalil místa pokovení či ozdobné aplikace z jiného kovu. Sponu č. 8 lze
opatrně interpretovat jako bronz s relativně vyšším procentem zinku a olova. V tomto případě
by bylo ke zpřesnění výsledků, třeba provést metalografickou analýzu. Vinutí s jehlou č. 9 a
10 jsou standardními bronzy.
Obecně lze říci, že materiálem souboru je měď a její slitiny. V souvislosti s
předloženými výsledky zůstává stále nezodpovězena otázka lokalizace výrobních center
produkce. Materiál spon je heterogenní a analytická data, která doposud máme k dispozici,
nejsou dostatečná k uznání korelace mezi časem, tvarem a složením materiálu. V budoucnu
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by výzkumné projekty, které by byly případně prováděné za použití obdobné metody, mohly
přinést více světla do této problematiky. Výsledky pozorování ukazují, že je aplikace
přírodovědných expertíz k průzkumu kovových materiálů užitečným pomocníkem. Jednak z
hlediska vytváření referenčních souborů, na které lze aplikovat další archeologická sociálně
ekonomická bádání, která jsou citlivým ukazatelem vztahů oblastí na sever od Alp, tak z
hlediska praktického konzervování, aplikovaného na základě výstupů z analýz ke správnému
zvolení postupu, následné konzervaci a k doporučení podmínek jejich uložení.
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