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Abstrakt

Táto práca má za cieľ na základe písomných a archeologických prameňov a pomocou 

zahraničnej sekundárnej literatúry zhodnotiť reálnu bojovú efektivitu vojnových vozov v 

starovekej Číne. Práca sa tiež zaoberá problematikou vojnových vozov v starovekej Číne. 

Prameňom práce je kronika Zuǒ Zhuǎn左轉. Práca je rozdelená na päť kapitol v ktorých je 

predstavená problematika vojnových vozov na území Číny. V poslednej kapitole autor 

prezentuje svoje argumenty, prečo bol podľa neho vojnový voz efektívnou zbraňou a navrhuje 

spôsob jeho možného taktického použitia v období dynastie Zhōu 周. Prínos práce autor vidí 

v prispení svojimi argumentami do diskusie ohľadom stále nevyriešeného problému bojovej 

efektivity vojnového vozu v Číne. Okrem autora práce sa tejto problematike venujú aj 

Anthony J. Barbiery-Low (2000), Edward L. Shaughnessy (1988), Magdalene von Dewall

(1964), Herlee G. Creel (1970) a iný. 
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Abstract

Purpose of this thesis is to question the real fighting effeciency of war chariots in ancient 

China on basis of written sources, archeological findings and foreign literature. Thesis also 

describes topic of war chariots in ancient China. Main source of a thesis is Zuǒ Zhuǎn左轉

chronicles. Thesis consists of five chapters in which author introduces topic of war chariots in 

China. In last chapter author presents his arguments why he believes war chariot was an 

effective weapon and he proposes a way how war chariot could have been tactitaly used on 

battlefields in the times of ancient Zhōu 周 dynasty. Main purpose of his thesis author sees in 

assisting with his opinion in the ongoing discussion on the usnolved topic of effectivity of 

chinese war chariot. Different scholars who took interest in this topic and released related 

works are Anthony J. Barbiery-Low (2000), Edward L. Shaughnessy (1988), Magdalene von 

Dewall (1964), Herlee G. Creel (1970) and others.

Key Words

war, chariots, China, antiquity, effectivity



Obsah

1. Úvod ...........................................................................................................................................8
2.Vznik a počiatky vojnových vozov .............................................................................................10

2.1 Predpoklady vedúce k objaveniu vozov...............................................................................10
2.2 Charakteristika prvých vojnových vozov............................................................................. 11
2.3 Problematka miesta pôvodu a funkcie ................................................................................. 11
2.4 Vynález vozov a ich použitie ...............................................................................................13

3. Uvedenie vojnových vozov do Číny ..........................................................................................15
3.1 Legendárny pôvod vozu v Číne ...........................................................................................15
3.2 Vojnový voz ako technologický import zo Strednej Ázie.....................................................16
3.3 Problematika podobnosti stavby vojnových vozov ..............................................................16
3.4 Spoločné rysy vozov čínskych a stredoázijských .................................................................17
3.5 Ďalšie archeologické nálezy a vyobrazenia vozov ...............................................................18
3.6 Dôkazy textového charakteru ..............................................................................................20
3.7 Dôkazy lingvistického charakteru .......................................................................................21
3.8 Trasa importu technológie vojnového vozu .........................................................................22

4. Náleziská vojnových vozov a ich funkcia ..................................................................................24
4.1 Spôsob odkrývania a rekonštrukcia vozov...........................................................................24

4.2 Pohrebný rituál pochovávania vozov za dynastie Shāng 商 ................................................25

4.3 Funkcie vozov za dynastie Shāng 商 ..................................................................................26
4.3.1 Lov..............................................................................................................................26
4.3.2 Rituál...........................................................................................................................27
4.3.3 Boj ..............................................................................................................................27

4.4 Náleziská z obdobia dynastie Shāng 商 ..............................................................................28

4.5 Náleziská vozov mimo Ānyáng 安阳 .................................................................................29

4.5.1 Shǎnxī 陕西 ................................................................................................................30

4.5.2 Shāndōng 山东 ............................................................................................................31

4.5.3 Sìchuān 四川 ..............................................................................................................33

4.6 Vojnové vozy v období dynastie Zhōu 周 ...........................................................................35

4.7 Funkcia vojnových vozov z obdobia Západný Zhōu 周 ......................................................35
4.7.1 Status...........................................................................................................................35
4.7.2 Rituál...........................................................................................................................36
4.7.3 Boj ..............................................................................................................................37

4.8 Náleziská vojnových vozov z obdobia dynastie Západný Zhōu 周......................................38

4.8.1 Běijīng 北京, Liúlíhé 琉璃河.....................................................................................38

4.8.2 Hénán 河南, Xīncūn 新村 .........................................................................................39

4.8.3 Fēngxí 风袭, Zhāngjiāpō 张家坡...............................................................................40

4.8.4 Bǎojī 宝鸡, Rújiāzhuāng 茹家庄 ...............................................................................41

4.8.5 Zmeny v konštrukcii vozov z obdobia Západný Zhōu 周.............................................41

4.9 Náleziská vojnových vozov z obdobia dynastie Východný Zhōu 周 ...................................42

4.9.1 Hénán 河南 , Shàngcūnlǐng上村嶺, Guóguómùdì 虢国墓地 ...................................42



5. Štruktúra vojnového vozu..........................................................................................................43
5.1 Kolesá vojnového vozu .......................................................................................................43
5.2 Náprava a koncová čapička nápravy....................................................................................45
5.3 Ťažná tyč a jarmo................................................................................................................46
5.4 Vozová klietka.....................................................................................................................48
5.5 Dekor a bronzová výbava vozu ...........................................................................................49
5.6 Postroj.................................................................................................................................50

6. Efektivita vojnových vozov .......................................................................................................53
6.1 Vojnové vozy na Blízkom Východe.....................................................................................54

6.1.1 Vojnové vozy v Egypte a Levante ................................................................................55
6.2 Čínske písomné pramene poukazujúce na efektivitu vojnových vozov ................................56

6.2.1 Písomné pramene z obdobia dynastie Shāng 商 ..........................................................56

6.3 Prísomné pramene z obdobia dynastie Zhōu 周 ..................................................................59
6.4 Písomné pramene z obdobia letopisov.................................................................................62
6.5 Zhrnutie písomných prameňov ............................................................................................64
6.6 Taktické použitie vojnového vozu v boji .............................................................................67

7. Záver .........................................................................................................................................69
8. Zoznam použitej literatúry.........................................................................................................72

8.1 Pramene:.............................................................................................................................72
8.2 Odborná literatúra: ..............................................................................................................72

9. Prílohy.......................................................................................................................................76



8

1. Úvod

Efektivita vojnových vozov v starovekej Číne je diskutovanou témou, ktorá rozdeľuje vedcov 

zaoberajúcich sa touto problematikou na dva tábory. Prvý z nich považuje vojnové vozy 

za efektívnu zbraň. Snaží sa poukázať, že jej nasadenie v boji mohlo zmeniť výsledok celej 

bitky a pri týchto tvrdeniach vychádza predovšetkým z písomných prameňov a iba čiastočne 

z archeologických nálezov. Druhý tábor naopak, vidí voz nie ako zbraň, ale druh pohyblivej 

veliteľskej platformy, ktorá mala byť v boji zbytočná. Tento tábor vedcov sa pritom 

sústreďuje na archeologické nálezy a z nich vychádzajúce štruktúrne vlastnosti vojnových 

vozov. Predovšetkým sa jedná o polohu nápravy kolies, ktorá vozu nedovoľovala prudko 

bočiť.

Práca bude vychádzať z argumentov obidvoch táborov a tým sa bude snažiť poskytnúť nový 

neutrálny pohľad na túto problematiku. Porovnaním vojnových vozov a ich používania 

v iných častiach sveta, menovite na Blízkom Východe, v Egypte a Strednej Ázii s čínskymi 

vozmi, sa najprv pokúsime nájsť spoločné rysi vývoja používania tejto technológie. Pomocou 

archeologických prameňov preskúmame štruktúrne vlastnosti vozov, ich výhody a nevýhody, 

ktoré by mohli spôsobiť nemožnosť ich bojového využitia. Na základe písomných prameňov 

budeme skúmať priebeh bojov, v ktorých boli vojnové vozy nasadené.

Táto práca má za cieľ na základe písomných a archeologických prameňov a pomocou 

zahraničnej sekundárnej literatúry zhodnotiť reálnu bojovú efektivitu vojnových vozov 

v starovekej Číne. V poslednej kapitole práce autor predstaví svoje argumenty, ktoré podľa 

neho poukazujú na efektívnosť vojnového vozu na bojiskách starovekej Číny. Práca sa tiež 

zaoberá problematikou vojnových vozov v starovekej Číne, načrtáva históriu vývoja 

a rozdeľuje ho na tri fázy. 

Problematikou efektívnosti vojnového vozu v starovekej Číne sa zaoberali hlavne Anthony J. 

Barbiery-Low (2000), Edward L. Shaughnessy (1988), Magdalene von Dewall (1964), Herlee 

G. Creel (1970). Na základe vedomostí autora sa pravdepodobne jedná o prvú prácu 

zaoberajúcu sa touto problematikou na území Česka a Slovenska.

Prvá kapitola práce načrtáva miesto pôvodu a históriu používania vojnových vozov vo svete. 
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Druhá kapitola vysvetľuje ako bola táto technológia predaná do rúk dynastie Shāng 商. V

tretej kapitole práca predstavuje náleziská vojnových vozov z období dynastií Shāng 商 a 

Zhōu 周 a popisuje funkcie vojnových vozov počas týchto dvoch dynastií. Štvrtá kapitola 

opisuje štruktúru vojnových vozov na jednom vybratom exemplári. Posledná kapitola sa 

zaoberá efektivitou vojnových vozov v boji na základe prekladov ukážky z kroniky Zuǒzhuán

左傳 a sekundárnej literatúry. 

K problematike vojnových vozov autora priviedol dlhodobí záujem o archeológiu, históriu 

a vojenskú históriu, a záujem o čínske dejiny. Zároveň v problematike vojnových vozoch 

videl zaujímavý predmet skúmania, v ktorom je možné prispieť svojím vlastným názorom.

V celom texte sú používané tradičné čínske znaky. Čínske pojmy pre jednotlivé časti vozov 

a predmety nájdené pri vozoch boli preložené autorom práce s prihliadnutím na ich anglický 

preklad a konzultované s vedúcim práce. V prílohách práce sa nachádza tabuľka s názvami 

a prekladom jednotlivých častí vozu s priloženým nákresom. Autor používa pre konkrétne 

označenie vozov a jám, v ktorých boli vozy nájdené skratku „M číslo“ a názov náleziska, napr. 

voz M52 z Guōjiāzhuāng 郭家庄 kde M je skratkou pre mù 墓 (hrob) a 52 je číslo hrobu. 

Autor práce vychádza z nasledujúcich správ a diel archeologických náleziskách a popisoch 

vozov1:

- Guō Bǎojūn 郭宝钧 (1998). Yīnzhōu chēqì yánjiū 殷周车器研究 [Štúdia častí 

vozov z období dynastie Shāng 商 a Zhōu 周]. Běijīng: Wénwù Chūbǎnshè.

- Shí Zhāngrú 石章如 (1947). „Yīnxū zuìjìn zhī zhòngyào fāxiàn 殷墟最近之重要發

現 [ Dôležité objavy posledných rokov z ruín Yin]“. Zhōngguó Kǎogǔ Xuébào 2: 1-81.

- Yáng Bǎochéng 楊寶城 (1984). „Yīndài chēzi de fāxiàn yǔ fùyuán 殷代車子的發

現與復原 [Objavenie a rekonštrukcia shangských vozov]“. Kǎogǔ 1984.6: 546-555.

                                               
1Všetky archeologické diela a správy, z ktorých autor vychádzal sa nachádzajú v zozname použitej literatúry.
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2.Vznik a počiatky vojnových vozov

2.1 Predpoklady vedúce k objaveniu vozov

Objav kolesa a jeho využitie pre prenos nákladu a ľudí patrí medzi najväčšie invencie ľudskej 

civilizácie. Vynález vozu umožnil človeku nekonečne znásobiť jeho produktivitu a získal 

vďaka nemu neuveriteľne veľa možností, na ktoré predtým ani nepomyslel. Získal aj možnosť 

rýchleho presunu a pohybu v boji proti svojim nepriateľom a stal sa symbolom postavenia 

svojho majiteľa. Preto nie je prekvapením, že prvé vozidlá využívané v boji sa v starovekých 

civilizáciách objavujú súčasne s počiatočnými formami písma (Barbiery-Low 2000:1).

Napriek tomu, že naši predkovia mali nástroje a schopnosti, ktoré by im umožnili vynájsť voz 

už počas paleolitu a neolitu, museli počkať, kým ich spoločnosť dosiahla úroveň, ktorá viedla 

k jeho objavu. Ale komplexnejšia spoločnosť nie je jediným faktorom, ktorý vedie k tomuto 

vynálezu. Podľa Stuarta Piggotta (1978: 32-51) existujú tri hlavná podmienky, ktoré vedú 

k objaveniu vozu: 

1. domestikované ťažné zvieratá;

2. tesárske umenie na vysokej úrovni umožňujúce tvarovanie dreva tepelným ohýbaním;

3. adekvátne zdroje dreva.

Anthony J. Barbiery-Low (2000: 1) k nim pridáva ešte jeden, a tým je zodpovedajúci terén. 

Bez splnenia všetkých týchto podmienok je nemožné užívanie, alebo objavenie technológie 

vozov bez ohľadu na komplexnosť spoločnosti .

Nutnosť splnenia týchto podmienok si môžeme ukázať na príklade Ameriky 

predkolumbovského obdobia, kedy existuje množstvo hračiek na kolieskach pochádzajúcich 

už z 4. storočia p.n.l., no vozy tu neboli nikdy používané pre transport. Odpoveďou na otázku, 

prečo sa tak udialo je, že v Amerike tohto obdobia neexistovali žiadne ťažné zvieratá vhodné 

na ťahanie voza (Stendahl 1950: 160).
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2.2 Charakteristika prvých vojnových vozov

Vojnový voz je dvojkolesovým vozidlom s výplňou kolies tvorenou lúčmi a vodičom v stoji, 

ťahaný konským záprahom a normálne poháňaný tryskom. Ak hovoríme o vozidle s kolesami 

bez výplne lúčmi alebo vozidlo ovláda vodič v sede, jedná sa o povoz, ale nie o vojnový voz 

(Anthony 2007: 397).

Vojnové vozy boli prvými vozidlami s kolesami, ktoré boli dizajnované pre rýchlosť a navždy 

zmenili spôsob pozemnej dopravy. Kolesá vyplnené lúčmi dodávali vojnovému vozu jeho 

rýchlosť. Najstaršie z takýchto kolies boli zázrakmi práce s ohýbaním dreva a tesárstva. 

Obruč musela byť dokonalým kruhom spojeného dreva, pevne pripevneného k jednotlivým, 

ručne vyrezávaným lúčom. Tie boli vložené do drážok vnútornej strany oblúka obruče kolesa 

a mnoho-lôžkového centrálneho náboja. Všetky časti museli byť vopred naplánované a ručne 

vyrezané nástrojmi. Kabíny vozov boli tiež zostavené len z niekoľkých nutných podpier, aby 

dosahovali čo najvyššiu rýchlosť (Anthony 2007: 397).

Pôvodne možno zostrojené kvôli pretekaniu počas pohrebných obradov, vozy sa rýchlo stali 

veľmi efektívnou zbraňou a zmenili históriu.

2.3 Problematka miesta pôvodu a funkcie

Dodnes väčšina autorít pripisuje vynález vozov blízkovýchodným kultúram okolo rokov 1900 

až 1800 p.n.l. Donedávna sa predpokladalo, že stepné vojnové vozy boli mladšie od vozov 

nájdených na Blízkom Východe. Ale narastajúci počet informácii o vozových pohrebných 

jamách v stepiach od roku 1992 zmenili tento ortodoxný názor. Archeologické dôkazy 

o stepných vozoch prežili iba v jamách, kde boli kolesá zasadené do vyhĺbenín v podlahe 

(Anthony 2007: 397 ). Spodné časti kolies po sebe zanechali otlačky v zemi ako sa rozkladali. 

Tieto otlačky ukazujú vonkajší kruh ohnutého dreva s priemerom 1 až 1,2 metra s desiatimi 

až dvanástimi lúčmi. Konzervatívny odhad nálezu je, že sa našlo šestnásť vozových jám 

na deviatich pohrebiskách. Všetky patrili buď ku kultúre Sintašta v stepiach Ural-Tobol alebo 

ku kultúre Petrovka, nachádzajúcej sa na východ od predchádzajúcej kultúry v dnešnom 

severnom Kazachstane. Kultúra Petrovka bola súčasníčkou neskorej Sintašty, asi okolo roku 

1900-1750 p.n.l a vyvinula sa priamo z nej (Anthony 2007: 399).
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Vedci sa nezhodujú v tom, či vozy stepí boli efektívnymi vojenskými zariadeniami alebo len 

symbolickými vozidlami určenými pre sprievody a rituálne účely, vyrobené ako barbarské 

imitácie vyspelejších blízkovýchodných náprotivkov. Táto debata sa sústredila okolo 

problému vzdialenosti medzi kolesami vozov (Shaughnessy 1988: 208). Blízkovýchodné 

vozy mali posádku pozostávajúcu z dvoch až troch členov: vozotaja a lukostrelca

a v niektorých prípadoch aj štítonoša, ktorý ostatných dvoch ochraňoval pred projektilmi 

nepriateľov. 

Najstaršie dochované pozostatky blízkovýchodných vozov mali vzdialenosť medzi kolesami 

1,54 až 1,8 metra. Vojnové vozy kultúry Sintašta-Petrovka so vzdialenosťou medzi kolesami 

iba 1,4 až 1,5 metra boli interpretované ako vozidlá rituálneho charakteru nevhodné pre boj, 

no viacero faktov dokazuje presný opak, a síce že vozy tejto kultúry mohli byť využívané 

aj pre tento účel (Anthony 2007: 399).

V prvom rade niektoré vozy objavené v náleziskách kultúry Sintašta a jej okolí majú 

vzdialenosť medzi kolesami väčšiu ako 1,4 až1,6 metra, teda vhodnú pre dvojčlennú posádku 

vozu. Takže aj keby sme verili tomu, že vozy nutne potrebovali posádku s dvoma ľuďmi, tak 

mnoho stepných vozov by stále tieto podmienky splnilo. 

Vozy stepných kultúr nemuseli byť používané len ako pohyblivé platformy pre lukostrelcov. 

Preferovanou zbraňou stepných jazdcov na vozoch mohli byť vrhacie kopije. Vozotaj mohol 

súčasne držať uzdu v jednej ruke a vrhať kopiju rukou druhou.

Ak vozotaj potreboval strieľat z luku v boji, mohol viesť voz tak , že si dal uzdu okolo svojich 

bokov a teda mal voľné ruky pre prácu s lukom. Našli sa maľby na stenách hrobiek v Egypte 

zobrazujúce faraóna viesť voz a súčasne strieľať z luku týmto spôsobom (Littauer a Crouwel 

1979: 74-81). Ďalším dôkazom vedúcim k vyvráteniu teórii o nepoužiteľnosti vozov stepných 

kultúr v boji sú ich náleziská prislúchajúce stepným kultúram, v ktorých boli vozy 

pochovávané spolu so zbraňami. Takisto vývoj nových, náročnejších foriem ovládania vozu 

naznačuje nutnosť vozotaja robiť precízne a prudké manévre nutné skôr pre boj, 

než pre rituálne použitie.

Hlavný argument tvrdiaci, že vozy stepných kultúr boli iba chabými imitáciami 

blízkovýchodných vozov vyvracia fakt, že vek nájdených vozov na náleziskách kultúry 

Sintanšta sú podľa rádio-karbónovej metódy staršie a teda sa jedná o pravdepodobne 

najstaršie vojnové vozy, ktoré sa objavili v stepiach okolo roku 2000 p.n.l. (Anthony 2007: 
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402).

2.4 Vynález vozov a ich použitie

Ako sme si ukázali v predchádzajúcej časti, vojnové vozy boli najskôr objavené v stepiach, 

kde boli používané v bojoch. Na Blízky východ boli uvedené zo Strednej Ázie už spolu 

so stepnými koňmi a náročnejšími formami ovládania. Koňmi ťahané vojnové vozy boli 

rýchlejšie a mali lepšiu manévrovateľnosť ako bojové vagóny starého typu s kolesami bez 

výplne lúčov z jedného kusu dreva, ktoré boli ťahané do medzimestských bojov pomocou 

krížencov osla divého v časoch prvých mezopotámskych kráľov medzi rokmi 2900 až 2000 

p.n.l. Keď sa na Blízkom východe objavili prvé koňmi ťahané vojnové vozy, rýchlo začali 

prevládať na bojiskách ako rýchla, pohybujúca sa platforma pre lukostrelcov, pravdepodobne 

invencia pochádzajúca z Blízkeho východu, v kontraste s vozmi používanými v stepiach 

ktorých posádka používala aj vrhacie kopije (Anthony 2007: 403 ). Novinkou bol takisto 

aj počet lúčov, ktorých mali kolesá oproti pôvodným stepným vozom menej – štyri až šesť.

Prečo došlo k objavu vozov ? V boji voz poskytoval rýchlo pohybujúcu sa chránenú 

platformu z ktorej bojovník mohol strieľať z luku alebo vrhať kopije s možnosťou dostať 

sa blízko k svojmu cieľu predtým, než vypustil projektil a opäť sa rýchlo vzdialiť. No ak 

obyvatelia stepí jazdili na koňoch približne už od roku 4000 p.n.l., prečo by mali potrebu 

používať vozy v boji? Pravdepodobne preto, že v tej dobe ešte nevyvinuli kompozitný luk, 

ktorým je možné strieľať šípy aj počas jazdy na koni. Keď sa krátky kompozitný luk prvý krát 

v stepiach objavil okolo roku 1500 p.n.l, pochovávania vozov ustali, čo naznačuje, 

že vo vojenstve už neboli potrebné. Po tejto udalosti začala získavať na dôležitosti kavalérii 

(Shaughnessy 1988: 212 ).

Vozy boli organizované do oddielov piatich až šiestich jednotiek, to znamená dokopy až 

tridsaťšesť vozov v oddiele. Podobná organizácia vozov do oddielov sa objavila aj v Číne 

počas dynastie Zhōu 周 o tisícročie neskôr. Päť vozov v družstve, päť družstiev v oddieli 

(dokopy dvadsaťpäť vozov) s desiatimi až dvadsiatimi piatimi pešiakmi ako podporou 

pre každý voz (Shi 1947: 1-81). Vozy stepných kultúr boli pravdepodobne tiež organizované 

do družstiev, podporované pešiakmi alebo jazdcami, ktorých úlohou bolo prenasledovanie 
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nepriateľa ručnými zbraňami alebo záchrana posádky vozu, ak bola z vozu zhodená.

Vojnové vozy boli efektívnymi zbraňami, boli hlučné, rýchle, naháňajúce strach a poskytovali 

vyvýšenú plochu, ktorú schopný vozotaj mohol využiť na vrhanie celého púzdra kopijí 

(Anthony 2007: 405 ). Ako voz prešiel po nerovnom mieste vo vysokej rýchlosti, vozotajové 

nohy museli absorbovať každý náraz a jeho váha sa musela presunúť na nadhodenú stranu. 

V prípade odbočenia muselo byť zatiahnuté za uzdu koňa na vnútornej strane bočenia, zatiaľ 

čo kôň na vonkajšej strane mal uzdu povolenú. Vrhanie kopijí spolu s takýmto ovládaním 

koní súčasne vyžadovalo veľa praxe (Anthony 2007: 405). Vozy boli súčasne ukážkou 

bohatstva pre svoju náročnú výrobu a ukážkou atletických schopností vozotaja, zároveň voz 

potreboval na ťahanie špeciálne vycvičené kone. 

Z dôkazov o opevneniach, typoch zbraní a počtoch taktických inovácii v oblasti vedenia 

vojny prostredníctvom vojenských vozov môžeme súdiť, že konflikt narastal na veľkosti 

a intenzite v severných stepiach počas ranného obdobia kultúry Sintašta, po roku okolo 2100 

p.n.l. Zároveň je zrejmé, že vojnové vozy hrali v tomto konflikte významnú úlohu (Anthony 

2007:405 ).
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3. Uvedenie vojnových vozov do Číny

3.1 Legendárny pôvod vozu v Číne

Existujú čínske legendy, ktoré tvrdia, že voz/povoz chē 車 bol vyvinutý dávno pred 

dynastiou Shāng 商 . V nich sa hovorí, že za vlády Yǔa 禹 , počas dynastie Xià 夏, ktorá sa 

tradične datuje do rokov 2205-2197 p.n.l, dvorný minister menom Xī Zhòng 奚仲 ako prvý 

skonštruoval voz/povoz.2 Tento muž mal oficiálny titul chēzhèng 車正. Ďalej sa dozvedáme, 

že jeden z jeho potomkov slúžil ako minister Tānga 湯 , zakladateľa dynastie Shāng 商. 

Existuje aj iná verzia tejto legendy, ktorá sa nachádza v Gǔshǐkǎo 古史考 (3. storočie n.l.). 

V nej sa píše, že to bol Žltý Cisár Huángdì 黃帝 , ktorý vymyslel voz/povoz a jeho syn Shǎo 

Hào 少昊 bol prvý, kto do neho zapriahol voly. Podľa tejto verzie Xī Zhòng 奚仲 iba 

vylepšil voz/povoz tak, že do neho zapriahol kone a spravil týmto spôsobom dvojkolesový 

voz. Z tohto obdobia bohužiaľ neexistujú písomné pramene, ktoré by nám tieto legendy mohli 

potvrdiť alebo vyvrátiť (Barbiery-Low 2000: 10).

No z týchto legiend sa napriek tomu dozvedáme niekoľko zaujímavých informácii. Podľa 

tradičného čínskeho datovania dynastia Xià 夏 existovala od konca tretieho tisícročia až po 

začiatok druhého, teda roku 2205 – 1767 p.n.l. Na konci tohto obdobia obývali stepy južného 

Ruska kmene kočovných pastierov, ktorý používali kolesové vozidlá. Prevzatie vozíka z tejto 

oblasti kultúrami na území dnešnej Číny bolo teda možné.

Mnoho čínskych archeológov spája tieto legendy a dynastiu Xià 夏 s kultúrou Èrlǐtóu 二里

头 objavenou v provincii Hénán 河南 . No v pozostatkoch kultúry Èrlǐtóu 二里头

odkrytých archeológmi neboli nájdené žiadne časti povozov alebo vozov (Barbiery-Low 2000: 

10).

                                               
2 Táto legenda sa prvý krát objavuje v kronike Zuǒ Zhuàn 左传
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3.2 Vojnový voz ako technologický import zo Strednej Ázie

Vojnový voz sa v Číne objavuje náhle, okolo roku 1200 p.n.l. v Ānyángu 安阳, bez 

archeologických nálezov podobných zariadení alebo jeho predchodcoch na území Číny a bez 

žiadnych historických dôkazov domestifikácii koňa pred nálezmi v Ānyángu 安阳, pričom 

technológia bojového vozu bola známa na území Strednej Ázie už o sedem storočí skôr než 

na území Číny. Všetky tieto poznatky nás privádzajú k teórií, že vojnový voz 

na technologickom stupni ako bol známy v Číne okolo roku 1200 p.n.l bol importom z inej 

oblasti sveta, pravdepodobne práve z oblasti Centrálnej Ázie. Pre podporu tejto teórie je 

možné nájsť mnoho dôkazov rôznych kategórii, ktoré budú predstavené na nasledujúcich 

stranách (Shaughnessy 1988: 199-208).

3.3 Problematika podobnosti stavby vojnových vozov

Najprv sa budeme venovať problematike stavby vozov. Vozy sa svojou štruktúrou viac 

približujú vozom nedávno nájdeným v Kazachstane a Arménsku než vozom pochádzajúcim 

z Egypta či Blízkeho Východu (Littauer a Crouwel 1979: 74-81). Vozy nájdené v Kazachstáne 

a Arménsku sa datujú medzi roky 2000 až 1500 p.n.l, čo ich činí o stáročia staršie než tie 

nájdené v Číne. Kazašské vozy, ktoré patria k jedným z najstarších na svete, boli nájdené 

v obetných jamách patriacich ku kultúre Sintašta-Petrovka, ktorá existovala na východ 

od pohoria Ural v južnom Rusku a v severnom Kazachstane. Našlo sa okolo dvadsať 

pohrebných jám s pozostatkami vojnových vozov. Podľa pozostatkov kolies môžeme určiť, že 

mali od 8 do 12 lúčov na koleso a vzdialenosť medzi nimi bola približne jeden meter 

(Barbiery-Low 2000: 37).

Ďalšie nálezisko odkryté na juhozápad od Kaukazu, na brehoch jazera Sevan v Arménsku je 

Lčašen. V ňom sa našli dva kompletné vojnové vozy konštrukciou veľmi podobné vozom 

z Ānyángu 安阳, ktorých vek bol uhlíkovou metódou určený približne na 1250 p.n.l. Kolesá 

vozov z Lčašenu mali v priemere 98 cm a dvojdielnu obruč kolies. Záprah mal 3,5 metra 

a voz mal štvorcovú vozovú klietku. Najdôležitejšie zistenie ale bolo, že kolesá vozov 

z Lčašenu majú výplet kolies zloženú z 28 lúčov, rovnako ako nájdeme len pri kolesách vozov 
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z Číny. Lčašenská vozová klietka je svojimi proporciami veľmi podobná anyangským vozom, 

je širšia (1,10 m) a nie tak hlboká (0,51m). Zaujímavosťou, ktorú nájdeme len pri voze 

zo Xiǎotún 小屯 M40 v Ānyángu 安阳 a pri vozoch nájdených v Lčašene je, že klietky 

vozov boli vpredu otvorené a náprava kolies sa nachádza centrálne pod vozom, na rozdiel 

od blízkovýchodných vozov, kde sa náprava nachádza pod zadnou častou voza. Zároveň je 

dôležité si povšimnúť, že rituál pochovávania bol pri oboch nálezoch, tom v Ānyángu 安阳

aj v Lčašene veľmi podobný, v obidvoch prípadoch sa jedná o pochovávanie koňa a bojového 

vozu spolu (Barbiery-Low 2000: 39).

Po zhliadnutí konštrukčných prvkov vozov z Arménska a Kazachstanu sa nám ponúka teória, 

že po objavení technológie bojového vozu okolo roku 2000 p.n.l v južnom Rusku sa rozdelila 

na dva prúdy, geograficky aj konštrukčne.

Prvý prúd, ktorý sa neskôr vyvinul do vozov používaných v Egypte a na Blízkom Východe, si 

ponechal konštrukčné rysy ako jeho predchodcovia, zostal menším, s kolesami tvorenými 

štyrmi lúčmi.

Druhý prúd, ktorého počiatky môžeme vidieť v južnom Rusku a v Strednej Ázii, ukazuje 

vývoj k väčšiemu, trojmiestnemu vozu, s kolesami s dvadsiatimi až tridsiatimi lúčmi 

(Barbiery-Low 2000: 38).

3.4 Spoločné rysy vozov čínskych a stredoázijských

Hlavným spoločným rysom vozov je vysoký počet lúčov kolies – 28 pri lčašenských vozoch 

a 16-34 pri shangských. Je to v kontraste s vozmi z iných kútov sveta, kde môžeme nájsť 4, 

nanajvýš 6 alebo 8 lúčov. Ďalšou spoločnou vlastnosťou vozov oboch kultúr je náprava 

uložená pod vozom v centrálnej časti, kdežto pri vozoch z iných častí sveta ju nachádzame 

pod zadnou časťou.

Ďalej, oba typy vozov zdieľajú všetky ostatné typické rysy ich kolesového mechanizmu: 

voľne točivé kolesá pripevnené na nehybnej náprave,  zaistené zákolesníkmi a obruče kolies 

zložené z dvoch drevených častí, do ktorých sú zapustené lúče (Shaughnessy 1988: 205).

Aj keď postroj Lčašenských vozov je možné rekonštruovať iba čiastočne, je s čínskym typom 
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skoro technicky identický; nie len na nástenných vyobrazeniach, ale aj všetky nálezy vozov sú 

si v tomto aspekte identické. Rovnaké časti sú predovšetkým: dohora zahnutá ťažná tyč, sedlá 

jarma zavesené z jarma a pripevnené na krku koňa, neefektívne popruhy okolo krku a brucha 

koňa a bronzové lícne časti, ktoré istili prvok, ktorý mal kôň v ústach. Bronzové lícne časti sa 

stali objektom systematických štúdii, v ktorých čínske bronzové lícne časti presne zapadli 

do trendu, ktorý sa kontinuálne šíril z východnej Európy, cez Sibír a Strednú Áziu. Skutočne 

neexistuje jeden rys, ktorý je vlastný len čínskemu typu vozu (von Dewall 1964: 107).

3.5 Ďalšie archeologické nálezy a vyobrazenia vozov

V anyangských hrobkách boli nájdené dva ďalšie typy artefaktov, ktoré pravdepodobne boli 

importované alebo silne ovplyvnené oblasťami na sever a západ od domény Shāngov 商

a podporujú teóriu vojnových vozov ako importu zo Strednej Ázie. 

Prvým z nich je bronzový predmet v tvare luku, o ktorého funkcii sa stále vedú debaty, no 

pravdepodobne slúžil ku spojeniu štruktúry vozu s opratami (Bunker 1995: 317-320), 

alebo bol pripevnený k vozotajovi (Lin 1986: 237-73), ktorý si týmto spôsobom mohol 

uvoľniť ruky a uchopiť do nich napríklad luk alebo inú zbraň. Bol objavený na náleziskách 

vozov v Ānyángu 安阳 a Qiánzhǎngdà 前掌大 . V odborných publikáciach býva 

označovaný ako predmet tvarovaný do tvaru „gōng 弓“, podľa znaku pre kompozitný luk. Vo 

vozových jamách je väčšinou uložený v schránke alebo pri nej, poprípade niekedy sa 

nachádza uložený na páse jedného z tiel ľudí nachádzajúcich sa v jame. Podobné predmety sa 

taktiež našli v hrobkách v Mongolsku a na južnom Sibíri (Lin 1986: 237-273), no tento typ 

objektu sa nikdy nenašiel na juh od Ānyángu 安阳. Tento fakt priviedol vedcov k teórii o tom, 

že pôvod tohto predmetu sa dá vystopovať práve k nomádskym pastierom severných oblastí 

vtedajšej doby. Napriek tomu, že úloha tohto predmetu nebola úplne objasnená, je očividným 

spojením medzi vozmi z Ānyángu 安阳 a kultúrami Centrálnej Ázii a južného Ruska.

Druhý typ objektu je nôž štylizovaný do podoby zvieraťa, poprípade je zakončený kruhom 

na rukoväti, s čepeľou v tvare polmesiaca. V porovnaní s inými pamiatkami a dekoráciami 
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z doby dynastie Shāng 商 tento nôž vyzerá veľmi exoticky. Svojím dekorom a podobou je 

skôr príbuzný nožom severných oblastí na sever a západ od Ānyángu 安阳 (Lin 1986: 237-

273). Súčasne spôsobom výroby sa tieto nože líšia od spôsobu používaného Shāngmi 商

a fakt, že tieto nože patria k výbave predmetov nájdených pri telách obsluhy shangských 

vozov, znovu naznačuje import technológie bojových vozov z centrálnej Ázie.

Nálezy nástenných vyobrazení a rytín vojnových vozov nachádzajúcich sa po celom území 

centrálnej Ázie od Kaukazu cez Pamír až po Vnútorné Mongolsko svedčia o ich používaní 

aj na tomto území a možnom prenose tejto technológie do Ānyángu 安阳 (Littauer 1977: 

243-262). Dodnes boli nájdené tieto maľby na šiestich veľkých náleziskách: 

- oblasť Syunik v trans-kaukazkej časti Arménska

- v južnom Kazachstane, časť Karatau

- v Tadžikistane, na sever od rieky Akdzilgi 

- v Jamani Us vo Vonkajšom Mongolsku

- v Kobodo Somon v južnej časti púšte Gobi

- v Nánshān 南山 vo Vnútornom Mongolsku

Na všetkých vyobrazeniach v týchto regiónoch môžeme vidieť dvojkolesový vojnový voz, 

až na pár výnimiek zobrazujúcich štvorkolesové vozy a diskové kolesá. Vozy 

na vyobrazeniach vyzerajú byť ťahané koňmi. Väčšinou sa jedná o dvojzáprah, najmenej 

v jednom prípade je možné vidieť štvorzáprah – dva kone na vnútornej strane záprahu sú 

sprevádzané ďalšími dvoma po vonkajších stranách. Postroj nie je detailne vyobrazený, ale je 

možné rozoznať sedlá jarma pripevnené na jarme. Jedno z vyobrazení z vnútorného 

Mongolska znázorňuje použitie vozu pri love. Vozotaj vystúpil z vozu a chystá sa vystreliť šíp 

z luku na niečo, čo pripomína skupinu sŕn. Zaujímavosťou je, že spolu s vozotajom sú 

zobrazení pri love aj jeho dvaja psy (Littauer 1977: 243-262). 

Nástenné vyobrazenia sú ale známe tým, že sa dá len veľmi náročne a nepresne určiť ich vek., 

ale je logické ich považovať za súčasníkov dynastií Shāng 商 a Zhōu 周 v Číne. Podľa 

Pigotta (1983: 135-137) sú vyobrazenia určite staršie ako vzostup kráľovstva Urartu ktorý sa 

odohral v 9. storočí p.n.l. 
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Odhadovaný vek niektorých malieb : - Syunik -  okolo 2000 p.n.l.

- Kazachstan, Jamani Us -koniec druhého a                            

  začiatok prvého tisícročia p.n.l

- Nanshan 1200-200 p.n.l.

   (Littauer 1977: 243-262).

Napriek nepresnému určeniu veku a zobrazenia technických detailov (nízky počet lúčov 

kolies – len štyri), ktoré činí z týchto malieb nie práve ideálny odkaz na dávnu minulosť 

vojnových vozov v daných oblastiach postačujú, aby nám potvrdili dve veci, a to, že vozy sa 

skutočne v týchto oblastiach používali a isté detaily o ich stavbe (Shaughnessy 1988: 206).

3.6 Dôkazy textového charakteru

Ďalšie dôkazy, že technológia vojnových vozov bola do Číny importovaná, môžeme nájsť 

v nápisoch na vešteckých kostiach dynastie Shāng 商. Z celkového počtu vešteckých kostí 

z obdobia dynastie Shāng 商 na 21 z nich sa nachádza znak pre voz chē 車 (Watson 1998: 

6-9), v piatich prípadoch sa jedná o meno a v štyroch ďalších bol znak použitý na jednej 

vešteckej kosti (Shaughnessy 1988: 213-221). Najstaršie z nich pochádzajú z doby vládcu 

Wǔdīnga 武丁(1200-1181 p.n.l.) a všetky sa týkajú použitia vozov vládcom pri kráľovských 

lovoch, iba na vešteckých kostiach z neskorších období nachádzame zmienky o použití vozov 

na bojisku a aj to nepriateľom Shāngov 商, nomádmi sídliacimi na severozápad od nich 

(Shaughnessy 1988: 213-221). Niektorý vedci podotýkajú, že tradícia kráľovských lovov 

mala v tom období za sebou už dlhú históriu na Blízkom Východe a mohla byť do Číny teda 

importovaná spolu s vojnovými vozmi (Piggott 1992: 67-68).

Zaujímavý je samotný znak pre voz chē 車 , ktorým je vojnový voz zapisovaný na 

vešteckých kostiach. Je možné nájsť celkovo trinásť rôznych variácii tohto znaku. 

Shaughnessy (1988: 215) z tohto vyvodzuje nestálosť formy zapisovania znaku, teda znak 

ešte nebol dlho používaný a pisár nebol zvyknutý na zapisovanie tohoto znaku, takže v tom 

čase neexistovala jeho štandardizovaná podoba.
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3.7 Dôkazy lingvistického charakteru

Dôkazy pre našu teóriu je možné nájsť aj v lingvistike. V posledných rokoch sa vedci  

rekonštruujú výslovnosť jazyka, z ktorého sa čínština vyvinula, sino-tibetštinu. Napriek tomu, 

že táto metóda je vysoko teoretická a o jej výsledkoch sa stále debatuje, v rekonštrukciách 

archaickej čínštiny a sino-tibetštiny môžeme nájsť indície v hľadaní pôvodu shangského 

vojnového vozu. 

Victor Mair (1990: 27-48) vo svojom článku poukázal na to, že niektoré z dôležitých slov 

používaných Shāngmi 商 majú indo-iránske korene. Článok sa zaoberá pôvodom čínskeho 

znaku wū 巫 pre šamana, ktorý sa mal v archaickej čínštine vyslovovať *mYag a ďalej 

pokračoval vo svojej hypotéze, že toto slovo bolo odvodené zo staro-perzského slova magus. 

Mimo spomínanú teóriu našiel indo-iránske korene v čínskych slovách o častiach vozov, 

koňoch a o dobytku. Slovo, o ktorého koreňoch vo svojej práci tiež pojednáva, bolo čínske 

slovo pre voz chē 車 . V archaickej čínštine bola jeho pravdepodobná výslovnosť 

zrekonštruovaná ako *klYag a slovo má byť vypožičané z proto-iránskeho kmeňa caxra-, 

ktorý vzniklo z indo-európskeho koreňa kWekWlo- („koleso“). 

Neskôr, roku 1994, Robert Bauer (1994: 1-11) pokračoval vo výskume pôvodu slov 

týkajúcich sa vojnových vozov. Vo svojom článku porovnávaním slova pre koleso v rôznych 

severných dialektoch čínštiny a v bodických (tibetských) dialektoch, sa dostáva k pôvodnej 

forme koreňu tohoto slova v sino-tibetštine: „kolo“. Zistil, že mnoho severných dialektov 

modernej čínštiny obsahuje slová foneticky podobné koreňu slova „ko-lo“ (napr. gu-lu) ktoré 

znamenajú koleso alebo točiť sa. Tieto slová nemajú ustálenú formu zápisu v čínskych 

znakoch, z čoho Bauer vyvodzuje, že sa jedná o prepis starovekého dvojslabičného slova 

pochádzajúceho z indo-európskeho slova, ktorého koreňom bolo „kWolos (koleso)“ a zároveň 

vyzdvihuje, že v južných dialektoch čínštiny sa nenachádzajú podobné slová, čo naznačuje 

severný pôvod týchto slov.

Lingvistické argumenty predstavené Mairom a Bauerom sú veľmi komplexné a Mair priznáva, 

že súčasné rekonštrukcie archaickej čínštiny sú stále surové. Vlastne ďalej hovorí, že vedci sa 
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nezhodli ani na tom, či sa slovo šaman (mYag) vyslovovalo s velárou „g“ na konci. Práve v 

Bauerovom prípade sa jedná o predbežný odhad lingvistického spojenia, ktoré mohlo 

vzniknúť jedine zhodou náhod. Táto domienka, zdá sa, vedie jeho rekonštrukciu sino-

tibetského koreňa pre koleso a pri výbere jeho čínskych nasledovníkov. No niektoré ich 

domnienky sú veľmi logické. Ak Shangovia prebrali vojnový voz od kmeňov strednej Ázie, 

tak tiež mohli prebrať výslovnosť slov, ktoré opisovali časti vozu a voz samotný (Barbiery-

Low 2000: 45).

3.8 Trasa importu technológie vojnového vozu

Vedci navrhli dve trasy prenosu technológie bojových vozov do Číny. 

Južná trasa začína v Kaukaze, neďaleko náleziska v Lčašene, pokračuje na juh od Kaspického 

mora cez severný Irán, východný Afghanistán do Pamíru, pokračuje cez púšť Takla Makan 

až na územie dnešnej provincie Gānsù 甘肅 a stadiaľ do provincii Shǎnxī 陝西 a končí 

v Hénáne河南, prípadne jej variácia by išla z Afganistan na sever cez Taškent a Ferghanu, 

kde by sa napojila na pôvodnú variantu na území púšte Takla Makan (Piggott 1994: 20-21). 

Časti tejto trasy sa neskôr stali súčasťou Hodvábnej cesty.

Severná trasa začína pri pohorí Ural blízko náleziska kultúry Sintašta-Petrovka, vedie cez 

lesnaté stepy južného Ruska, prechádza cez Altajské pohorie, južne od Bajkalského jazera, 

ďalej prechádza cez Mongolsko až sa nakoniec dostáva do čínskej centrálnej planiny (Wang 

Wei 1995: 28).

Celková dráha obidvoch trás prekračuje dĺžku 6000 km veľmi náročného terénu a horských 

priesmykov, ale je nutné si uvedomiť, že v tomto období mala Ázia úplne iné klimatické 

podmienky, klíma bola teplejšia a vlhkejšia. Zároveň túto trasu nezdolala jedna skupina ľudí 

v priebehu krátkeho času., trvalo to okolo 800 rokov, kým sa vojnový voz dostal z oblasti 

Uralu, kde vznikol, až do svojho cieľa na území dnešnej Číny.

Technológia bojového vozu bola predávaná nomádmi žijúcimi pastierskym spôsobom života, 

hľadajúcimi nové zdroje obživy, obchodom a aj vzájomnými bojmi. Zároveň je možné 
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uvažovať, že by technológia bojového vozu prešla túto vzdialenosť ešte rýchlejšie a za kratší 

čas, ak by si ju predávali remeselníci, schopný bojový voz skonštruovať (Barbiery-Low 2000: 

47).

Už zostáva otvorená len otázka, ako sa táto technológia dostala priamo do rúk Shāngom 商

samotným od vyššie zmienených nomádov. Naskytujú sa dve možnosti, ako sa toto mohlo 

stať-

Prvá z nich, tá menej pravdepodobná, vychádza z jedného z nápisov na vešteckých kostiach. 

Z neho sa dozvedáme, že Shāngom 商 sa podarilo zajať dva nepriateľské bojové vozy spolu 

so zbraňami a zajatcami. Ale vzhľadom nato, že voz je technologický zložitý, náročný na 

ovládanie a údržbu, nehovoriac o starostlivosti o zvieratá ktoré ho ťahajú a ľudí ktorí 

potrebujú výcvik, aby sa naučili voz ovládať, je nepravdepodobné, že táto technológia by bola 

prevzatá týmto spôsobom (Barbiery-Low 2000: 48).

Emma Bunker (So a Bunker 1995: 27) ponúka ešte inú metódu, akou mohla byť táto 

technológia získaná. Navrhuje, že sa mohlo jednať o dar pri sobáši shangského vládcu 

s jednou z neviest nomádskych klanov. Hrobka Fù hǎo 婦好, jednej z manželiek kráľa 

Wǔdīnga 武丁, obsahuje mnohé predmety ako zrkadlá, nože so zvieracími motívmi a objekty 

v tvare luku, ktoré boli importované alebo ovplyvnené kultúrami severných oblastí a jej meno 

naznačuje, že sa jedná o kráľovnú pochádzajúcu z nečínskych kmeňov3. K tejto teórii sa 

prikláňa aj Barbiery Low, ktorý súhlasí s tým, že sa pravdepodobne jednalo o technológiu 

získanú priateľskou výmenou s nečínskymi kmeňmi severných oblastí (Barbiery-Low 2000: 

47).

Po obržaní tejto technológie nebolo pre Shāngov 商 náročné ju ovládnuť vzhľadom na ich 

predošlé skúsenosti s konštruovaním malých povozov.

                                               
3 Zhǎng Zhènglǎng 長政烺 (1986: 21-22) naopak navrhuje, že sa nejednalo o meno, ale titul podobný titulu 

shìfù 世 婦. Úlohou shìfù 世婦 bolo skladanie obiet predošlým kráľom. Žili vo vonkajšom paláci a mohlo 

sa od kráľa im dostať privilégia stať sa jeho družkou. Fù hǎo 婦好, manželka Wǔdīnga 武丁, jej moc a 

postavenie bola  podľa Zhǎnga teda jeho láskavosť, ktorú nezdieľali žiadne iné fù 婦. 
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4. Náleziská vojnových vozov a ich funkcia

4.1 Spôsob odkrývania a rekonštrukcia vozov

Prvý pokus o zrekonštruovanie vozov doby bronzovej bol uskutočnený učencami z polovice 

obdobia dynastie Qīng 清. Pre vytvorenie stavebných plánov vozov použili ako pramene 

svojej práce pasáže o vozoch pochádzajúce z Kǎogōngjì 考工记, Shuōwénjiězì 说文解字

a iných textov z dávnych dôb. S uvedením vedeckej archeológie do Číny sa počas vykopávok 

v Ānyángu 安阳 začali rekonštrukcie sústreďovať na ozajstné pozostatky vozov, ale pri 

identifikácii rôznych odkrytých častí boli stále nápomocné práce učencov obdobia dynastie 

Qīng 清. Jednou z vedúcich osobností podieľajúcich sa na odkrytí a publikácií správ o prvých 

vozoch z Ānyángu 安阳 bol Shí Zhāngrú 石璋如. Počas rokov uskutočnil mnoho pokusov 

rekonštrukcií vojnových vozov, ktoré pomohol odkryť z jám M20 a M40 v blízkosti Xiǎotún 

小屯 (Barbiery-Low 2000: 23).

Prvé vozy odkryté v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia boli odkrývané tak, 

že archeológovia jednoducho pozbierali kosti a bronzové vybavenie vozov a podľa ich pozície 

sa potom snažili zrekonštruovať usporiadanie vozov. Keďže drevené časti vozov sa  úplne 

rozložili a boli nahradené jemnejšou zeminou, ktorá vyplnila ich miesto v jame, nevideli 

žiadnu možnosť na presné zrekonštruovanie vozu. Ale v päťdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia archeológovia odkrývajúci vozové jamy z obdobia západný Zhōu 周 použili novú 

techniku, ktorá im dovolila odhaliť skutočnú formu vozu. Táto technika spočívala v pomalom 

odhrabávaní ubitej pôdy, ktorá obklopovala drevené časti vozu , až kým si nevšimli zmenu 

textúry alebo farby pôdy. Po mnohých týždňoch usilovnej práce bola odkrytá skutočná forma 

vozu. Prvý voz odkrytý týmto spôsobom bol M175 v Dàsīkōngcūn 大司空村 . Voz 

Xiǎomíntún 小民屯 M7, odkrytý v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, sa zachoval 

tiež veľmi dobre. Táto technológia bola zdokonaľovaná každým ďalším odkrytím nového 

vozu, takže vozy v poslednom období ako napr. voz z jamy Guōjiāzhuāng 郭家庄 M52 sú 

odkryté s presnosťou na milimeter (Barbiery-Low 2000:24).
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4.2 Pohrebný rituál pochovávania vozov za dynastie Shāng 商

Spoločný rys skoro všetkých starovekých kultúr používajúcich vojnový voz bol pohrebný 

rituál pochovania vozu spoločne s jeho vlastníkom, ktorý mal byť používaný v nasledujúcom 

živote alebo mal byť znakom jeho spoločenského statusu počas života (Barbiery-Low 2000: 

32).

Čo sa pochovávania vozov z obdobia dynastie Shāng 商 v Číne týka, zo šestnásť dodnes 

nájdených pohrebných jám obsahujúcich vozy jedenásť z nich bolo nájdených v blízkosti 

veľkých hrobiek, pravdepodobne patriacim ku kráľovskej línii. Taktiež ľudská obeť bola

veľmi bežnou. Jeden až traja muži boli zabití a pochovaní spoločne s vozom a koňmi. Títo 

mladý muži, vekom od 20 do 35 rokov, ktorý sa často našli spolu s uzdami alebo

s nefritovými rukoväťami bičov, boli pravdepodobne bojovníci, ktorý boli počas svojho života 

posádkou vozu. Jedná sa o prvok, ktorý nájdeme predovšetkým v Číne. Pre európske 

a blízkovýchodné hrobky je bežné, že obsahujú len voz (poprípade aj s koňmi) a pochovaného 

(Barbiery-Low 2000: 33).

Bolo nájdených niekoľko rôznych typov pohrebných jám obsahujúcich vojnové vozy, podľa 

ktorých je možné rozdeliť rituál pochovávania vozov na niekoľko typov.

Prvý typ - staršie jamy podobné hrobke M1001v Ānyángu 安阳, kde sú vozy pochované 

samostatne, bez koňov v hrobke mŕtveho kráľa. Tento rituál bol vykonávaný v čase 

pochovania a bol súčasťou obradu pre mŕtveho (Barbiery-Low, 2000:34).

Iný typ pohrebných jám vojnových vozov, taktiež pochádzajúcich z toho istého kráľovského 

pohrebiska v Ānyángu 安阳 , je jama obsahujúca dvadsaťpäť vojnových vozov pochovaných 

spolu (Zhèng Ruòkuí 1987:462). Táto jama nie je spojovaná so žiadnou hrobkou, vedci si 

preto myslia, že sa jedná o obrad obetovania pre upokojenie rozhnevaných predkov, aby tým 

zabránili spôsobovaniu problémov a chorôb žijúcim kráľovským potomkom. Vedci k tejto 

teórii prišli dedukciou z textov vešteckých kostí obdobia dynastie Shāng 商, kde nachádzame 

zmienky o masových ľudských obetách, aby králi upokojili svojich predkov (Keightley 

1978:32).

Ďalší typ pohrebných jám je typ podobný skupinovému pohrebu vojnových vozov 

v základoch palácu Xiǎotún 小屯. Jedná sa o obetu, pri ktorej boli obetované vozy spoločne 
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s koňmi a bojovníkmi. Zdá sa, že sa ide o hrobku, ktorá sprevádza inú hrobku veľmoža. 

Takýto typ je možné často nájsť v páre na tzv. klanových pohrebiskách v Xiǎomíntún 小民屯

Guōjiāzhuāngu 郭家庄 a Dàsīkōngcūne 大司空村 (Shí Zhāngrú 1947: 1-81).

Je možné, že jedna z vešteckých kostí z obdobia dynastie Shāng 商 opisuje rítuál obetovania 

vojnového vozu. V texte sa píše 

„Nech je to pravý vozotaj, ktorý uskutoční rituál pre Brata Xina “(Shaguhnessy 1988: 214).

ale zároveň je možné tento nápis čítať aj:

„Ak v rituále pre Brata Xina obetujeme pravé družstvo, bude to správne “(Barbiery-Low 2000: 34).

Rituál obetovania vozov sa objavuje náhle so založením mesta Ānyáng 安阳 za vlády 

shangského kráľa Wǔ Dīnga 武丁, ktorý vládol v rokov 1200-1181 p.n.l. Nemáme dôkazy, 

že tento rituál bol uskutočňovaný aj v období skorších kultúr Èrlǐtóu 二里头 a Èrlǐgǎng 二

里崗. Je možné, že voz nájdený v hrobke prisudzovanej kráľovi Wǔdīngovi 武丁 označenej 

ako M1001 je prvým úmyselne pochovaným vozom na území Číny (Barbiery-Low 2000: 34).

4.3 Funkcie vozov za dynastie Shāng 商

4.3.1 Lov

Je známe, že Shāngovia 商 používali vojnové vozy na lovenie divokej zveri. Dozvedáme sa 

tak z viacerých nápisov na vešteckých kostiach o kráľovi loviacom nosorožce alebo kone 

pomocou vojnových vozov. V najdlhšom a najdetailnejšom z nápisov sa dozvedáme o havárii 

voza spôsobenej jedným z kráľových služobníkov pri love nosorožca. Ďalší nápis spomína 

chytanie koní kráľom zo svojho vojnového vozu (Shaughnessy 1988: 213- 217).

V období dynastie Shāng 商 kráľ nemal žiadne špeciálne vymedzené revíry pre lov ako to 

bolo v období dynastie Východný Zhōu 周. Pravdepodobne sa jednalo o lov v otvorenej 

krajine, ktorý mohol slúžiť niekoľkým účelom. Prvý z nich bolo zabezpečenie potravy 
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pre kráľovský dvor a hostiny, niekedy sa jednalo až o stovky ulovených zvierat. Druhým 

dôvodom bolo získanie divokých koní a tým tretím bolo predvedenie svojich fyzických 

schopností pri love nebezpečných zvierat. Zároveň mohol kráľovský lov slúžiť aj vojenským 

účelom špionáže a projekcii sily v odľahlejších oblastiach (Barbiery-Low 2000: 35).

4.3.2 Rituál

Vojnové vozy Shāngov 商 mohli byť taktiež používané ako výstavný symbol moci. 

Vzhľadom nato, že iba kráľ a pravdepodobne vyšší hodnostári a členovia kráľovského rodu 

mohli získať vojnový voz, jeho samotné vlastníctvo značílo vysoký status jeho majiteľa (von 

Dewall 1964: 91). Vozy nájdené v Ānyángu 安阳 sú rozličné, čo sa kvality dizajnu 

a vypracovania týka. Napr. voz M52 je bohato zdobený čiernymi a červenými lakovanými 

doskami v podlahe vozovej klietky a krásnymi bronzovými dekoráciami. Tento voz, so svojím 

tvrdým dreveným podvozkom a svojimi krehkými viazanými sedlami pre jarmo nemohol byť 

nikdy použitý pri boji alebo love. Pravdepodobne bol používaný počas obradov a je možné, že 

sa na ňom nikdy nejazdilo (Barbiery-Low 2000: 35).

4.3.3 Boj

Niektoré iné vozy nájdené v Ānyángu 安阳 majú väčší vojenský charakter a mohli byť 

použité pre boj. Voz M175 z Dàsīkōngcūn 大司空村 bol odkrytý spolu s pozostatkami 

človeka vyzbrojeným kamennou halapartňou, dvadsiatimi dvoma bronzovými šípmi, 

desiatimi šípmi vyrobenými z kostí a bronzovým nožom. Zároveň bol vybavený nástrojom, 

ktorý bol pravdepodobne používaný na odpriahnutie koní xī 觿 a tešlicou (Yáng Bǎochéng 

1984: 546-555). Vozy zo Xiǎotún 小屯 M20 boli pochované spolu s trojčlennou posádkou, v 

blízkosti týchto troch mužov sa našli tri halapartne, desať kamenných a tridsať bronzových 

šípov, tri nože, štyri brúsiace kamene a nefritová rúčka biču. Podobný obsah sa našiel aj v 
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hroboch Xiǎotún 小屯 M40, Dàsīkōngcūn 大司空村 292, Báijiāfén 白家坟 43 a zdá sa, 

že predstavuje štandardnú výbavu posádky vojnového vozu z tohto obdobia. 

No nachádzame len veľmi málo textov z tohto obdobia dokazujúcich použitie vojnových 

vozov v boji. Jediný nápis, ktorý o tomto vypovedá, hovorí o zajatí nepriateľských vojnových 

vozov Shāngmi 商. Na bojisku sa pravdepodobne používali ako forma vyvýšenej pohyblivej 

veliteľskej plošiny a zrejme sa jedná o primárnu úlohu vojnového vozu počas obdobia 

dynastie Shāng 商 (von Dewall 1964: 203-205).

4.4 Náleziská z obdobia dynastie Shāng 商

Prvé dôkazy o použití vojnového vozu v Číne pochádzajú z obdobia okolo roku 1200 p.n.l., 

ale v svetle najnovších poznatkov a teórii je možné posunúť túto hranicu o desaťročia 

až storočie viac dozadu (Barbiery-Low 2000: 19). Pre našu prácu ale budeme používať 

datovanie podľa Shaughnessyho (1988: 192).

Dodnes bolo odkrytých viac než tridsať vozov v blízkosti dnešného Ānyángu 安阳 , 

zo všetkých významnejších nálezísk. Obetné jamy, v ktorých sa našli vozy sú niekedy 

situované samostatne (vozy zo Xiǎotún 小屯), alebo v blízkosti kráľovských hrobiek, 

poprípade bohatších hrobiek. Pokiaľ sú vozy pochované priamo v hrobke, tak sa nachádzajú 

v jej južnej časti (Xīběigāng 西北冈 M1001/M1002). Pokiaľ sú vozy pochované v blízkosti 

hrobky v jamách, tak sa jamy nachádzajú väčšinou v pároch tridsať metrov na juh alebo 

juhozápad od hlavnej časti hrobky (Guōjiāzhuāng 郭家庄 M146/M147). Niekedy sa 

v blízkosti vozových pohrebných jám nachádzajú pohrebné jamy obsahujúce pozostatky 

koňov v postrojoch spolu s mladými mužmi ( Barbiery-Low 2000: 21).

Jamy sú obdĺžnikové alebo štvorcové a sú orientovanie severne s vozom otočeným k juhu. 

V niektorých prípadoch sa orientácia pohrebnej jamy zhoduje s orientáciou hrobky, ktorá 

môže byť iná ako severná.. Dlhé sú 3,3 až 4 metre a 2 až 3 metre široké, rozširujú sa smerom 
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k povrchu. Hĺbka je väčšinou 1,5 až 2 metre. V mieste kde sa nachádzali kolesá - ich obruč 

a náprava bola  jama vyhĺbená viac. Tieto priehlbiny sú niekedy vyhĺbené do polovice výšky 

kolesa, čím sa voz v jame stáva nižšie položeným. Zároveň týmto spôsobom mohli byť 

vojnové vozy odstavené v čase svojho používania v dobe dynastie Shāng 商. Niekedy 

sa nachádzajú priehlbiny aj v bočných stenách jám ktoré sú úrčené pre náboje v prípade, 

že jama nebola dostatočne široká. Našli sa aj vozy čiastočne alebo úplne demontované 

(Xiǎotún 小屯 M20/ Liújiāzhuāng 刘家庄 M339). V jednom prípade bol voz pochovaný 

spolu s malým demontovaným vozom (Méiyuánzhuāng 梅园庄 M40) ( Barbiery-Low 2000: 

22).

Podľa ostatkov nájdených vo vozových jamách sa dá súdiť, že kone boli do jám uložené ako 

prvé, nasledované ľudskými obeťami, a až potom bol do jamy uložený vojnový voz.

Kone sú vždy uložené na svojich bokoch, niekedy sú k sebe otočené chrbtom alebo čelom. 

V niektorých prípadoch sa zdá, že nohy boli zámerne naaranžované do cvalu po vložení 

do jamy. V mnohokrát nesú ostatky koňov stopy postrojov ( Barbiery-Low 2000: 22).

4.5 Náleziská vozov mimo Ānyáng 安阳

Literatúra posledných desiatok rokov venuje veľkú pozornosť materiálnej kultúre Ānyángu

安阳, čo je čiastočne oprávnené úžasným bohatstvom nálezísk. No hlavným dôvodom, prečo 

sa tak deje, je kvôli geografickej pozícii Ānyángu 安阳 v srdci starovekej čínskej civilizácie 

a objaveniu textov v Ānyángu 安阳, ktoré sú napísane v čínštine (Bagley 1999: 124-231).

Ale v období dynastie Shāng 商 existovali aj mnohé iné ríše, ktoré sa usilovali o získanie 

moci v priestore Východnej Ázie. Mnohé z týchto štátov zdieľali časť rysov materiálnej 

kultúry so Shāngmi 商 a často boli označované za súčasť shangskej ríše. Iné ríše sú 

neuveriteľne rozdielne a je z nich cítiť vplyv iných kultúr (Bagley 1999: 124-231). 
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4.5.1 Shǎnxī 陕西

Oblasť údolia rieky Wèi 渭 v dnešnej provincii Shǎnxī 陝西 je dlho známa ako domov ľudí, 

ktorí neskôr od Shāngov 商 získali mandát nebies a založili v čínskych dejinách najdlhšie 

trvajúcu dynastiu Zhōu 周. Pozostatky ich pred-dynastických hlavných miest boli objavené 

na vykopávkach v Zhōuyuáne 周原, v okresoch Qíshān 岐山 a Fúfēng 扶風 na západ 

od dnešného Xī'ānu 西安. V roku 1986 bolo objavené pohrebisko pri Lǎoniúpō 老牛坡, 

datované ako súčasník dynastie Shāng 商, 27 kilometrov na východ od Xī'ānu 西安 (Liú 

Shì'é 1988: 23-27). Pohrebisko obsahovalo 40 hrobov a jednu vozovú jamu (M27). Pohrebné 

zvyklosti boli rovnaké ako u Shāngov 商 a dokonca bronzy nájdené v hrobkách boli 

na nerozoznanie od tých nájdených v Ānyángu 安阳 . Ale keramika nájdená na tomto 

pohrebisku sa od tých anyangských veľmi líši. Na základe štýlu vyhotovenia bronzových 

nádob sa dá určiť, že pohrebisko pochádza z obdobia vlády kráľa Wǔdīnga 武丁 a teda cca 

z roku 1200 p.n.l (Barbiery-Low 2000: 54).

Voz z jamy M27 je skoro identický s vozmi nájdenými na rôznych vykopávkach pri Ānyángu

安阳. Kolesá sú dlhé 140 cm v priemere. 16 lúčové kolesá boli pripevnené k 3,15 metra dlhej 

náprave, ktorá bola zakončená bronzovými koncovými čapičkami. Čapičky boli 

vypracovaním  rovnaké ako tie nájdené v jame Guōjiāzhuāng 郭家庄 M58. Vozová klietka 

bola štvorcového tvaru a jej spodok bol vyhotovený z kožených pásov. V klietke sa našli 

pozostatky vosku. Jarmo bolo nájdené nenasadené na chrbte koňa a žiadne sedlá jarma sa 

nenašli. Dva kone boli obetované spolu s vozom, ich telá položené jedno oproti druhému, 

ale v jame sa nenašli žiadne ostatky ľudí alebo zbrane. Dekorácia vozu nasvedčuje, že sa 

jednalo pravdepodobne o voz určený na prehliadky alebo pochovanie, nejednalo sa o voz 

určený k boju. Dekorácia je veľmi pôsobivá, ale kvalitou vypracovania bronzov a počtom 

dekoru sa nepribližuje vozu z Guōjiāzhuāng 郭家庄 jamy M524 (Barbiery-Low 2000: 55).

                                               
4 Voz pochádzajúci z rovnakého obdobia, ktorý tiež nemal vojenský účel, viď kapitola 4.
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Voz a pohrebisko, v ktorom bol nájdený nás privádza k zaujímavým otázkam. Bolo toto 

miesto – Lǎoniúpō老牛坡 predsunutým stanovišťom Shāngov 商? Ak áno, jednalo sa teda 

o najzápadnejšie miesto ich domény. Vzhľadom nato, že bronz tu nájdený je identický s tým 

nájdeným v Ānyángu 安阳, ale keramika pochádza z lokálnych pecí, môžeme usudzovať, 

že shangskí aristokrati zriadili kolóniu pri rieke Wèi 渭 a použili miestnych remeselníkov, 

aby im vyrábali keramiku, zatiaľ čo bronz importovali z domova. Toto miesto sa dá

interpretovať tiež tak, že bolo lokálnym štátom, ktorý patril spoločnej kultúrnej sféry Shāngov

商, ale nie do ich politickej sféry. Teda mali spoločné presvedčenie a rituály aristokracie, 

ktoré zdieľali so zvyškom severnej Číny v tom čase, ale boli stále nezávislou politickou 

entitou ( Barbiery-Low 2000: 55).

4.5.2 Shāndōng 山东

Vozy z obdobia dynastie Shāng 商 boli nájdené aj na dvoch miestach provincii Shāndōng 山

东 , Qiánzhǎngdà 前掌大 v južnom až strednom Shāndōngu 山东 . Na pohrebisku 

pochádzajúcom z obdobia dynastie Shāng 商 bolo nájdených 70 hrobiek a tri oddelené 

vozové jamy. (M40/M41/M45). Hrob M18 tiež obsahoval poskladaný voz spolu s majiteľom 

hrobky a bronzovými nádobami (Jiāo Tiānlóng 1997: 1). Prítomnosť rituálnych bronzových 

nádob naznačuje, že telo nájdené v hrobe M18 patrilo pravdepodobne osobe s vysokým 

postavením, ktorá bola pochovaná spolu s jej vozom. Pravdepodobne sa nejednalo o ľudskú 

obeť. Čo sa týka oddelených vozových jám, jama M40 obsahovala kompletný voz s ľudskou 

obetou nachádzajúcou sa pod debnou. Vo vozovej klietke sa našli časti brnenia spolu 

so zlatými šupinami ktoré sa mohli kedysi nachádzať na dnes už rozloženej, drevenej nádobe. 

Vozová jama M41 sa nachádzala len 5 metrov od jamy M40 a obsahovala kompletný voz 

spolu s dvoma koňmi a dvoma ľudskými obetami. Tiež obsahoval dve bronzové nádoby (jué

爵 a gōng 觥), ktoré sa normálne vo vozových jamách nenachádzajú. Vozová klietka bola 

štvorcového tvaru a nesie pozostatky laku a dekoratívnych malieb. V klietke bol objavený 

aj unikátny bronzový disk prikrytý mušľami kauri. V jame M45 sa nachádzal najlepšie 
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zachovaný voz. Mal kolesá v priemere 140 cm a 20 lúčov. Miery tohto vozu sú úplne 

identické s nálezmi vozov z Ānyángu 安阳. Všetky vozy z Qiánzhǎngdà 前掌大 boli 

pochované spolu so zbraňami, šípmi a štítmi ( Barbiery-Low 2000: 55).

Archeológovia sa domnievajú, že pohrebisko z Qiánzhǎngdà 前掌大 patrilo nezávislému 

štátu z obdobia dynastie Shāng 商. Obývali ho ľudia pochádzajúci z kmeňa východn Yí 夷, 

ktorý je historicky známy tým, že sa so Shāngmi 商 niekoľko krát vojensky stretol. Podľa 

kroniky zuǒzhuán 左傳, štát Xuē 薛 mal léno na rovnakom území v období dynastie 

Západný Zhōu 周 a potomkovia mýtického vynálezcu Xī Zhònga 奚仲 sa mali usadiť práve 

v tomto štáte( Barbiery-Low 2000: 55).

Druhé nálezisko pochádzajcúce z Shāndōngu 山东 ukazuje, že vojnové vozy sa používali 

aj pri dnešnom Qīngzhōu 青州. Nálezisko V Sūbùtúne 蘇埠屯 bolo objavené v roku 1931 

a v rokoch 1965 až 1966 tam boli odkryté 4 hrobky a jedna vozová jama. Ďalších 6 hrobiek 

bolo odkrytých v roku 1986. Pozoruhodná hrobka M1 bola obrovská a mala krížový tvar, črty 

ktoré nachádzame v nálezisku Xīběigāng 西北冈 pri Ānyángu 安阳 . Nedávno bolo 

publikovaných množstvo častí výbavy vozov, ktoré boli nevedecky zozbierané 

v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia pri južnej časti tejto hrobky. Podľa množstva 

častí sa dá súdiť, že v jamách bolo pochovaných 8 koňov a 4 vozy. Najzaujímavejším rysom 

tejto výbavy je fakt, že bola neuveriteľne pokročilá. Niektoré časti ako konce sedlá jarma 

a koncové časti jarma sú identické s tými nájdenými v Ānyángu 安阳. Ale niektoré nálezy 

dekorácii ako zvončeky luán 鑾 a bronzové konce vozových slnečníkov boli pôvodne 

zaradené až do obdobia západný Zhōu 周 (Xià Míngcǎi a Liú Huáguó 1996: 21-28).

Vozy a časti vozov odkryté v Shāndōngu 山东 datované do neskoršieho obdobia dynastie 

Shāng 商 majú istú úroveň sofistikácie a inovatívnosť, ktorá zatieni väčšinu nálezov 

pochádzajúcich z Ānyángu 安阳. Tento fakt a nález pohrebiska v Sūbùtúne 蘇埠屯, ktoré 
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napodobňuje tie v Ānyángu 安阳 nás privádza k existencii štátu na Shāndōngu 山东, ktorý 

bol nezávislý od Ānyángu 安阳 a ašpiroval nato, aby ho v istých ohľadoch predstihol 

(Barbiery-Low 2000: 56).

4.5.3 Sìchuān 四川

Žiadne nálezisko z obdobia dynastie Shāng 商 nevzbudilo toľko rozruchu ako Sānxīngduī

三星堆, v okrese Guǎnghàn 广汉 , provincii Sìchuān 四川. V roku 1986 archeológovia 

objavili dve veľké obetné jamy naplnené zvláštnymi bronzovými hlavami a bronzovými 

sochami v tvare ľudí životnej veľkosti. Nálezy podobného druhu z doby bronzovej neboli 

nájdené nikde inde vo svete. Tiež sa našli nefrity, ktoré naznačujú skorý kontakt s rituálnymi 

komplexami doby bronzovej na severovýchode a bronzové rituálne nádoby, ktoré poukazujú 

na neskoršie kontakty so strednou oblasťou regiónu Yángzì 洋字. V druhej obetnej jame boli 

nájdené veľmi zaujímavé predmety. Poukazujú na technológiu požívania kolesa v Sìchuāne

四川, ktorá patrila k úplne inej tradícii ako tej z Centrálnej Planiny. Tieto dva predmety sú 

dva veľké kovové disky, ktoré majú v priemere 85 cm a majú 5 lúčov ktoré tvoria tvar 

hviezdy. Tie sa napájajú na výduť v strede, ktorá je dutá. Na konci každého lúča v mieste, kde 

sa spája s vonkajšou obručou je malá diera, ktorá bola používaná, aby sa pomocou nich mohol 

predmet pripevniť k niečomu inému. Na jednom z diskov sa tiež našli stopy červenej farby 

(Chén Dé'ān 1994: 124).

V originálnych správach z nálezísk archeológovia označili tieto predmety ako „objekty 

kolesového tvaru“, no v neskorších publikáciach tento popis zmenili. Momentálne čínski 

archeológovia označujú tieto disky ako „predmety tvaru slnka“ a veria, že objekty majú 

predstavovať ikony pre uctievanie slnka. Domnievajú sa, že diery mali slúžiť, aby mohol byť 

predmet prichytený k stene chrámu. Barbiery-Low (2000: 58) navrhuje, že tieto objekty by 

mohli byť interpretované ako bronzové krytia pre 5 lúčové kolesá. Typ kolesa, ku ktorým by 

tieto kritia mohli patriť sa od tých anyangských štruktúrne veľmi líši. Parabolický oblúk, 

ktorý môžeme vidieť medzi lúčmi a zodvihnutú hranu v strede každého lúča pripomína 
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technológiou zložený dizajn ohnutých lúčov, aký nájdeme pri egyptských vozoch z hrobky 

kráľa Tutanchamona (Littauer a Crouwell 1979: 78-79). Kolesá shangských vozov boli 

väčšinou vytvorené vložením rovných lúčov do hlavy a obruče kolesa. Ďalej stred krytov 

kolies zo Sānxīngduī 三星堆 je zodvihnutý, aby zostal priestor pre náboj kolesa. Bronzový 

kryt bol pravdepodobne pripevnený ku drevenému kolesu klincami cez otvory na konci 

každého lúča. No akým vozidlom boli tieto bronzové kryty používané, zostáva úplnou 

záhadou. Mohli byť pripevnené k vojnovým vozom alebo možno k  rituálnym, okrasným 

povozom, ktoré slúžili na prenášanie veľkých bronzových sôch nájdených v rovnakej jame 

(Barbiery-Low 2000: 58).

Barbiery-Low verí (2000: 58), že táto „neshangská“ technológia kolies pochádza z Indie. 

V šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Stuart Piggot (1962) rekonštruoval vozy z 2. 

tisícročia p.n.l. z Indie podľa Rig Védy. Odhadoval, že rozmer kolies indických vozov 

sa mohol pohybovať medzi 76 – 90 cm v priemere, teda presne by do nich zapadli krytiny 

zo Sānxīngduī 三星堆, ktoré mali v priemere 85 cm. Toto spojenie by sa mohlo zdať 

nereálne, keby neexistovali dôkazy z histórie pre obchodné spojenie medzi Sìchuānom 四川

a Indiou. V Zápiskoch Historika Shǐjì 史記 Sīmǎ Qiāna 司馬遷 sa dozvedáme, že počas 

vlády západo-hanského cisára Wǔ Dìho 武帝, muž menom Zhāng Qiān 張騫 bol vyslaný 

do oblasti na západ od dnešného Xīnjiāngu 新疆, aby ju prebádal. Keď bol v Dàxià 大夏

(Baktria), videl niektoré predmety, ktoré rozoznal a myslel si, že boli vyrobené v Sìchuāne 四

川. Keď sa pýtal ľudí z Dàxiè 大夏 ako sa k predmetom dostali, odpovedali, že ich kúpili 

v Indii, v tom čase nazývanej Shēndú 身毒 . Tóng Ēnzhèng 童恩正 (1996) poukázal 

na mnohé podobnosti, ktoré zdieľali kultúry starovekej Indie a juhozápadnej Číny (Sìchuān

四川, Yúnnán 云南). Medzi tieto spoločné znaky patrili napríklad: uctievanie hadov, motív 

okrídlených tigrov a iné.
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4.6 Vojnové vozy v období dynastie Zhōu 周

Počas 11. storočia bola vládnuca dynastia Shāng 商 porazená koalíciou štátov vedených 

Zhōumi 周, budúcou najdlhšie trvajúcou dynastiou v histórii Číny. Posledná bitka o kontrolu 

nad centrálnou planinou sa odohrala na mieste zvanom Mùyě 牧野, v ktorej mali Zhōuovia

周 k dispozícii údajne až 300 vozov. Z písomností a archeologických nálezov sa dozvedáme,

že v tomto období zažili vozy svoj najväčší rozmach v histórii Číny, geograficky aj sociálne. 

Zároveň z tohoto obdobia pochádzajú oveľa rozsiahlejšie písomné záznamy o vozoch, čo nám 

dovoľuje lepšie spoznať ich funkciu v spoločnosti (Barbiery-Low 2000: 59).

Skoro na každom väčšom pohrebisku z obdobia západných Zhōu 周 boli nájdené pohrebné 

jamy obsahujúce kone a vojnové vozy, spojované nielen s hrobkami vyššej aristokracie, 

ale aj s hrobkami hodnostárov. Na rozdiel od predošlého obdobia, vo vozových jamách boli 

nájdené vozy v počte od 2 až po 12 spolu s koňmi, čo robí ich obsah chaotickou zmesou kostí 

a vozových častí. Nielen počet vozov v jamách prešiel veľkou zmenou, ale aj štruktúra vozov 

a ich dekor (Barbiery-Low 2000: 59).

4.7 Funkcia vojnových vozov z obdobia Západný Zhōu 周

4.7.1 Status

Jednou z hlavných funkcií vojnového vozu počas obdobia Západných Zhōu 周 bolo to, 

že fungoval ako ukazovateľ spoločenského statusu svojho majiteľa. Vojnové vozy boli 

náročné na údržbu, každý z nich potreboval záprah 2 až 4 koní, neustále opravy a drahý dekor. 

Čo sa dozvedáme z hrobiek tohto obdobia je, že čím je väčšia hrobka zosnulého, tým viac 

vozov k nej prislúcha. U hrobiek nižších veľmožov je možné nájsť 2 až 3 vozy, kdežto 

pri vyššej aristokracii nachádzame už jamy s počtom 15 a viac vozov. 

To skadiaľ aristokracia vozy získavala, sa dozvedáme z nápisov na bronzových nádobách. 

Zhotovovali sa pre pamiatku daru, ktorý daná osoba dostala od zhouského kráľa za svoje 
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služby. V závere každého nápisu sú vymenované dary ktoré boli obdržané od kráľa ako napr. 

drahé kovy, sluhovia, pôda, nefrity a víno. Od kráľa dostávala príslušná osoba aj emblémy 

svojho statusu, kam patrili vlajky, kožené chrániče kolien, ktoré slúžili pri obradoch v chráme 

predkov, rôzne vojnové vozy a výzbroj k vojnovým vozom, kone ( Barbiery-Low 2000: 65). 

Z nápisu na bronzovej nádobe Máogōngdǐng 毛公鼎 sa dozvedáme:  

Udeľujem ti vojnový voz s bronzovým kovaním (jīnchē 金車), s dekorovanou prikrývkou na 
zábradlí, predným záprahom a náprsným brnením z jemnej kože nafarbené šarlátovo, pre kone, 
baldachýn z tigrej kože,  lemovaný červeno-hnedou, viazanie jarma a závlačky nábojov z 
nafarbenej kože, bronzové zvončeky pre jarmo, atď... (Shaughnessy 1988: 81).

Pokiaľ by sme verili len písomným prameňom, vyzeralo by to, že vozy sa dali získať iba 

darom od kráľa a nimi aj istá pozícia v spoločenskom rebríčku v závislosti na farbe, veľkosti 

alebo množstve postrojov vozu. Je pravdou, že sa získavali spolu s udelením pôdy alebo 

pridelením pozície v úrade, takže môžu slúžiť ako znak spoločenskej pozície (Barbiery-Low 

2000: 66).

Zároveň ako môžeme vidieť z nálezísk vozov, mnohé z nich sa rozlišujú čo sa technických 

vlastností týka, aj keď sa nachádzajú spolu v jednej vozovej jame alebo hrobke. Niektoré 

rozdiely v stavbe vozov by mohli byť prisudzované ich rozdielnym funkciám, alebo 

rozličným obdobiam kedy boli vozy vyrobené. Bolo by tak jednoduchšie tieto variácie 

vysvetliť hypotézou, že aristokracia stavala svoje vozy aj sama v dielňach, a potom s nimi 

navzájom kupčila alebo ich získavala ako korisť v bojoch. Nápisy na bronzoch ako Qiúwèihé

裘衛盉 dokazujú, že veľmoži mohli medzi sebou uskutočňovať obchod s pôdou 

alebo insígniami ich hodností bez povolenia kráľa (Barbiery-Low, 2000: 68).

4.7.2 Rituál

Západo-zhouská aristokracia pokračovala v tradícii pochovávania vozov s ich bývalými 

majiteľmi (Lù liánchéng 1993: 824-838). Západo-zhouský ritúal pochovávania nasledoval 

shangskú prax pochovania vozov spolu s koňmi v jednej alebo dvoch jamách neďaleko 

hlavnej hrobky, ako to môžeme vidieť pri jamách v Xīncūn 新村 a Zhāngjiāpō 张家坡. 

Počas stredného obdobia Západných Zhōu 周 (cca 900-850 p.n.l) došlo k zmene v rituále, 

veľký počet vozov bol pochovaný spolu bez ohľadu na ich precízne rozloženie v jame. Často 
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boli čiastočne demontované, aby bolo možné umiestniť tak mnoho vozov pokope. Zdá sa, 

že v tomto období záležalo predovšetkým na ukázaní množstva vozov a z toho vyplývajúceho 

bohatstva. Kone sa väčšinou pochovávajú bez postrojov, tiež pretrváva zvyk, keď sa kone 

pochovávajú mimo hlavnej hrobky, zatiaľ čo vozy boli pochované v nej. Príklad takéhoto 

obradu môžeme vidieť pri hrobkách rodiny Jǐng 井 v Zhāngjiāpō 张家坡. Táto tradícia 

pravdepodobne tiež pochádza od Shāngov 商 , pretože sa s ňou archeológovia stretli 

už pri vykopávkach v Xīběigāng 西北冈 v jamách M1001 a M1003. V tomto období je 

ľudská obeť menej výraznou ako za predošlej dynastie, v niektorých veľkých jamách neboli 

nájdené žiadne ľudské obete (Barbiery-Low 2000: 66).

4.7.3 Boj

Podobne ako pri vojnových vozoch z obdobia dynastie Shāng 商 aj pri zhouských vozoch sa 

vedú debaty o ich skutočnom vojenskom potenciále. Zo shangského obdobia sa našlo mnoho 

archeologických dôkazov, ktoré implikujú vojenské využitie vozov, ako napríklad jama M20 

v Xiǎotúne 小屯 ktorá obsahuje mimo vozov aj vojenské vybavenie a vojakov ako ľudské 

obete. No zároveň existuje veľmi málo písomných prameňov na podporu hypotézy 

o vojenskom využití vozov z tohto obdobia. Pre zhouské obdobie je problém opačný, existujú 

písomné pramene, ktoré hovoria o stovkách vozov nasadených v bitkách a autori sa priam 

vyžívajú v popise vojnových vozov a ich postrojov. No z archeologických nálezísk je 

očividné, že tradície pochovávania vozov nekladú dôraz na ich vojenské účely. Aj keď pri 

niektorých vozoch sa našli telá ozbrojených vozotajov a niektoré vozy nesú črty vojenského 

charakteru, ich hlavným účelom v rituále pochovávania bola ukážka moci, sociálneho 

postavenia a bohatstva, no nie vojenskej sily (Barbiery-Low,2000: 67).
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4.8 Náleziská vojnových vozov z obdobia dynastie Západný Zhōu 

周

4.8.1 Běijīng 北京, Liúlíhé 琉璃河

Objavené v štyridsiatych rokoch a prvý krát odkryté v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia vykopávkami v Liúlíhé 琉璃河 bolo objavené hlavné mesto štátu Yú 鱼 z obdobia 

Západných Zhōu 周. Za múrmi mesta sa našlo pohrebisko obsahujúce viac než sto hrobiek 

a dvadsaťjeden jám s vozmi a koňmi. Zatiaľ čo v stredne veľkých jamách boli niekedy 

nájdené len dva vozy, najväčšia jama nesúca označenie M1100 obsahovala štrnásť koňov 

a päť vozov. Pravdepodobne patrila k hrobke M1046, najväčšej na nálezisku. Jama M1100 

mala 6,1 x 5,7 metra a bola 1,9 metra hlboká. Na jej podlahe bolo nájdených 14 kostier koní 

ležiacich na bokoch na akejsi rohoži, ich postroje boli odňaté. Po uložení koňov do jamy boli 

z vozov poskladané kolesá a poukladané pri 3 stenách jamy a nakoniec boli vozy (už bez 

kolies) položené na telá koňov. V jame neboli objavené žiadne ľudské obete (Barbiery-Low 

2000: 60).

Kolesá z jamy M1100 majú počet lúčov od osemnásť po dvadsaťštyri s priemerom kolesa 135 

až 140 cm u väčšiny kolies. Dve kolesá pri východnej stene majú bronzové obruče 

na nábojoch kolies a dve pri južnej stene majú olovené obruče. Ani jeden voz nebol v jame 

nájdený 

s kompletnou sadou častí. U jedného boli nájdené jeho koncové kryty nápravy a len dve jarmá. 

Všetky vozové klietky sú obdĺžnikové a každá má špeciálne zábradlie shì 轼 v strednej časti 

klietky, na ktoré sa vozotaj mohol zavážiť, keď potreboval oporu. Voz v severovýchodnej 

časti obsahuje bronzové kovanie pre jarmo, ktoré usmerňovalo uzdu k vozotajovi. 

Zaujímavým je posledný voz, nachádzajúci sa v strede jamy, ktorý nesie známky akéhosi 

slnečníku zasadeného priamo v strede vozovej klietky (Barbiery-Low 2000: 60).

Vozy z jamy M1100 v Liúlíhé 琉璃河 poukazujú na významný technologický pokrok počas 

obdobia Západných Zhōu 周. V prvom rade, jedná sa o prvý prípad vozu, ktorý mal náboje 

vystužené kovovými časťami. Náboj je najzraniteľnejšia časť voza, pretože nesie väčšinu jeho 
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váhy a trenie nápravy. Použitím kovovej obruče na koncoch nábojov alebo kruhov okolo tela 

náboja sa môže zvýšiť životnosť celého kolesa. Zaujímavé je, že len 4 kolesá z 10  

nájdených v jame M1100 bolo vystužených takýmto spôsobom, čo znamená, že sa jednalo o 

počiatočnú fázu experimentovania v oblasti kovových vystužení kolies. Druhou inováciou z 

Liúlíhé 琉璃河 je použitie slnečníka na vozoch, ktoré tiež môžeme vidieť na jednom z 

bronzových povozov prvého cisára a naznačuje, že voz nebol pravdepodobne využívaný pre 

vojenské účely, ale ako osobné vozidlo aristokracie (Barbiery-Low 2000: 61).

4.8.2 Hénán 河南, Xīncūn 新村

Toto nálezisko bolo odkryté v 30. rokoch 20. storočia. Jedná sa o pohrebisko privilegovanej 

vrstvy štátu Wèi衛 z obdobia Západný Zhōu 周. Celkovo bolo odhalených 28 hrobov a 14 

vozových jám (Guō Bǎojūn 1964: 23). Najväčšia z nich, hrobka M17 patrila pravdepodobne 

prvému Markízovi z Wèi 衛. K hrobke prislúchajúcej vozovej jame sa našlo 12 vozov a 72 

ostatkov koní. Bohužiaľ kvôli nízkej technickej úrovni odkrývania doby tridsiatych rokov 

presná rekonštrukcia vozov nebola možná,. Ale z nálezu vozu z jamy M1 sa dozvedáme, 

že priemer kolesa bol 136 cm, koleso malo 18 lúčov a náprava a záprah boli o niečo dlhšie 

ako u shangských vozov. Kolesá štátu Wèi衛 mali takisto ako kolesá štátu Yú 鱼 vystužené 

náboje kolies a kolesá samotné, ako môžeme vidieť na vozoch z jamy M5, kde je náboj kolesa 

vystužený bronzovými kruhmi, ktoré mu bránia v tom aby sa rozpadol, podobne ako môžeme 

vidieť na voze z jamy M3. Ďalšou inováciou v oblasti štruktúry vozov zo Xīncūn 新村 sú 

bronzové svorky ktoré boli použité, aby držali obruče kolesa pokope (Barbiery-Low 2000: 

61).
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4.8.3 Fēngxí 风袭, Zhāngjiāpō 张家坡

Nachádza sa na juhozápadne od dnešného mesta Xī'ān 西安 v provincii Shǎnxī 陝西 a bolo 

objavené v 30 rokoch 20. storočia. Vykopávky začali v roku 1951. Jedná sa o miesto 

s rozlohou väčšou ako 10 km štvorcových. Miesto bolo využívané od začiatku dynastie 

Západných Zhōu 周 až po presun hlavného mesta na východ v roku 770 p.n.l. Na mieste boli 

objavené pohrebiská, základy budov, obydlí a kanalizačný systém. Pohrebisko vo Fēngxí 风

袭 obsahuje viac ako 1000 hrobiek.

Najstaršie objavené vozy na tomto pohrebisku pochádzajú z obdobia začiatkov zhouskej 

dynastie, bolo ich nájdených 7, z toho 4 už boli odkryté. Z dvoch z nich boli ulúpené skoro 

všetky bronzové časti, no zvyšné dva sa našli vo vynikajúcom stave.

Najlepšie zachovaná zo všetkých vozových jám bola jama druhá, označená ako jama M168. 

Mala 5,68 na 3,4 metra a obsahovala dva vozy, šesť koní a jednu ľudskú obeť. 

Voz napravo mal kolesá s 21 lúčmi a priemer kolesa bol 136 cm s nápravou dlhou 307 cm 

a s ťažnou tyčou dlhou 298 cm. Najzaujímavejšou časťou voza je práve jeho záprah, bol 

ťahaný 4 koňmi, z čoho každý z nich mal sedlo pre jarmo, no kone po vonkajšej strane sa pod 

jarmom samotným nenachádzali a voz neťahali. Všetky kone mali kompletný postroj, uzdy 

a dekoratívne masky mǎguān 馬冠,vďaka čomu mohol byť rekonštruovaný dobový postroj 

konského záprahu. Na záprahu, nad sedlami pre jarmo boli umiestnené dekoratívne zvončeky 

luán鑾, ďalší rys prevládajúci u zhouských vozov (Barbiery-Low 2000: 62).

Voz nachádzajúci sa na ľavej strane jamy je technicky veľmi odlišný. Mal kolesá s priemerom 

135 cm a 21 lúčmi, ale každý z nábojov kolesa bol vystužený kovovými rozperami guǎn 舘. 

Sedlá pre jarmo boli na koncoch ohnuté dohora a visel z nich istý druh dekorácie, ktorý sa 

nezachoval. Vozová klietka vozu naľavo bola veľmi nízka, mala len 20 cm, ale mala oplotenie 

pre podporu vozotaja. Voz tiež nesie známky podložiek pod nápravu, tzv. fútù 伏兔, ktoré 

slúžili na podporu vozovej klietky. 

Rozdiely vozov v kolesách, záprahu a vozovej klietke v jednej jame pravdepodobne 

znamenajú experimentovanie s dizajnom a vystužením pre voz, prípadne nám ukazujú 

regionálne rozdiely vo vozoch, alebo rozdiely vozov vyrobených v rôznych manufaktúrach. 
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Mnoho veľkých hrobiek objavených v na tomto pohrebisku patrilo klanu Jǐng 井, ktorý slúžil 

na zhouskom dvore. Tieto hrobky sa datujú do rokov 900 až 850 p.n.l. stredného obdobia 

Západných Zhōu 周. Jedna z nich, hrobka M157 je najväčšou nájdenou hrobkou z obdobia 

západných Zhōu 周. Je dlhá viac než 35m a jej severné a južné časti obsahujú 15 vozov. 

V hrobke neboli pochované žiadne kone, boli umiestnené samostatne v jame pár metrov ďalej 

(Barbiery-Low 2000: 22).

4.8.4 Bǎojī 宝鸡, Rújiāzhuāng 茹家庄

Vykopávky v oblasti Bǎojī 宝鸡, Rújiāzhuāng 茹家庄 v Shǎnxī 陝西 boli odkryté v 

rokoch 1974 až 1975 (Lú Liánchéng a Hú Zhìshēng 1988: 388-407). Jedná sa o pohrebisko 

aristokracie štátu Yú 鱼. Dve vozové jamy boli odhalené v blízkosti najväčšej hrobky 

pohrebiska ozn. BRM1 a boli nazvané BRCH1 a BRCH3. Obidve jamy obsahovali vozy 

aj ostatky koňov, v počte 6 koní a 3 vozy, ktoré zdieľajú mnohé inovácie s nálezmi z iných 

už zmienených oblastí. Čo robí nálezy vozov v Rújiāzhuāng 茹家庄 výnimočnými oproti 

už zmieneným nálezom je použitie výstuh pre vystuženie náboju kolesa, kde sa na neho 

pripájajú lúče. Na jednom z vozov z jamy BRCH3 sa nachádzajú komplexné výstuhy nábojov, 

ktoré sú zo smeru od kolies k vozovej klietke, nakoniec nasledované špeciálnym chráničom 

nápravy (Barbiery-Low 2000: 63).

4.8.5 Zmeny v konštrukcii vozov z obdobia Západný Zhōu 周

Z nálezov vozov z obdobia Západných Zhōu 周 je možné vypozorovať niekoľko 

technologických a dizajnových trendov, ktoré budú rozšírené v nasledovných obdobiach 

Letopisov a Bojujúcich Štátov:

1. Počet lúčov sa postupne zvyšuje zo štandardu shangských vozov tzn. 16-18 až 20-24 
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lúčov na 24-28 v období Letopisov až po 30-32 lúčov v období Bojujúcich Štátov.

2. Vozy z obdobia Západných Zhōu 周 nesú známky experimentovania s výstuhami 

nábojov, od jednoduchých z olova alebo bronzu až po tie zložité, ako pri nálezoch 

vozov z Rújiāzhuāng 茹家庄.

3. Objavuje sa trend zvyšujúceho dekoru súvisiaceho so statusom majiteľa, z čoho jasne 

vyplýva jeho úloha ako ukazovateľa postavenia v hierarchii západo-zhouskej šľachty 

(Barbiery-Low 2000: 65).

4.9 Náleziská vojnových vozov z obdobia dynastie Východný Zhōu 

周

4.9.1 Hénán 河南 , Shàngcūnlǐng上村嶺, Guóguómùdì 虢国墓地

Toto pohrebisko pochádza zo skorého obdobia dynastie Východný Zhōu 周. Jedná sa o 

pohrebisko štátu Guó 虢 spriazneného s hlavným klanom dynastie Zhōu 周. Hrobka M1052, 

patriaca princovi štátu Guó 虢 obsahovala 10 vozov a pozostatky dvadsiatich koní. Iné 

vozové jamy obsahovali od 5 vozov a 10 koní až po 1 voz a 2 kone a pravdepodobne patrili 

aristokracii štátu Guó 虢. Nedávno bola objavená nová vozová jama, ktorá vzhľadom 

na svoju rozlohu pravdepodobne obsahuje viac vozov a koní než hrobka M1052. Ako 

môžeme vidieť na príklade tohto pohrebiska, pri pohrebnom rituále v období Letopisov 

pretrvávala snaha o majestátne pohreby a o obrovský inventár pohrebných jám, ktorý mal 

slúžiť ako znak bohatstva a statusu pochovaného a zároveň symbol moci počas jeho života 

(Ústav archeológie Č.A.V. 1959).
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5. Štruktúra vojnového vozu 

Všetky vozy odkryté v Ānyángu 安阳 sú si štruktúrou veľmi podobné a vozy pochádzajúce z 

obdobia dynastie Zhōu 周 prešli iba istými štruktúrnymi zmenami ako zvýšenie počtu lúčov 

kolies, vystužením nábojov kolies kovovými materiálmi a zmenou dekoru na vozoch. Preto 

miesto toho, aby sme analyzovali štruktúru každého vozu samostatne, ukážeme si ich 

štruktúrne vlastnosti na špecifickom voze pochádzajúcom z obdobia dynastie Shāng 商, 

odkrytého v Guōjiāzhuāng 郭家庄, z jamy M52. Táto jama odkrytá v osemdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia bola veľmi precízne vykopaná a voz v nej bol zdokumentovaný do 

najmenších detailov. Nákres s popisom niektorých častí vozu a zoznam jednotlivých častí 

vozu s ich čínskym prekladom sa nachádza v prílohách práce.

5.1 Kolesá vojnového vozu

Všetky vozy nájdené v Ānyángu 安阳 mali dve kolesá lún 輪 tvorené lúčmi fú 輻, vsadené 

na náprave zhóu 軸. Kolesá vozu jamy M52 mali osemnásť lúčov každé, počet lúčov 

sa u čínskych vozov pohyboval medzi 16 až 34 na koleso (Guō Bǎojūn 1998: 6). Priemerný 

počet lúčov vozov v období dynastie Shāng 商 bol 18. Počas obdobia dynastie západný Zhōu 

周 sa počet lúčov postupne dvíhal a dosiahol svoje maximum 30 lúčov v období dynastie Qín 

秦. Lúče mali šírku od 4,5 do 2 cm v priemere pri vstupe do náboja. Lúče vozu jamy M52 

boli zapustené do obruče kolesa kolmo na nápravu a nenesú známky prehýbania lúčov. 

Prehýbanie lúčov je typ technológie, pri ktorej sa lúče ohnú do náboja a tým sa zvýši 

životnosť kolesa v prípade bočných nárazov na obruč kolesa. Táto technológia, zdá sa, 

pochádza z Číny a prvýkrát sa objavuje na vozoch z obdobia Bojujúcich Štátov a spomína sa 

aj v Kǎogōngjì 考工记 (Barbiery-Low 2000: 23-24).

Náboj kolesa gǔ 轂 sa pravdepodobne skladal z dvoch alebo viacerých drevených častí, mal 
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priemer 20 až 30 cm (Guō Bǎojūn 1998: 7) a v období dynastie Zhōu 周 táto časť 

obsahovala kovové výstuhy. Zdá sa, že náboj sa zužoval, ako prechádzal od vozov klietky do 

stredu a od stredu ku koncovej čapičke. Priemer sa zužoval z desiatich centimetrov ako 

náprava vstupovala do náboja (vnútorná časť náboja) a okolo päť centimetrov ako náboj 

vstupoval do koncovej čapičky (vonkajšia časť náboja) a pravdepodobne tak bolo učinené, 

aby sa koleso udržalo v horizontálnej polohe. Tak ako koncová čapička udržiavala koleso, aby 

neskĺzlo do vonkajšej strany a neodletelo, tak zúžená časť náboja z vnútornej strany vozu 

(medzi vozovou klietkou a kolesom) bránila kolesu, aby sa pohybovalo medzi vozovou 

klietkou a vonkajšou časťou náboja (Guō Bǎojūn 1998: 6-7). Vnútro náboja muselo byť 

mazané veľkým množstvom zvieracieho tuku kvôli treniu, ku ktorému dochádza pri takomto 

pohybe. Tiež je možné, že otvor vedúci do náboja a náprava mali rovnaký priemer, čo 

znamená, že náprava v časti, ktorá bola vo vnútri náboja bola tenšia a tým zabraňovala kolesu 

sa z nej zosunúť. No toto by tiež spôsobilo, že táto časť vozu sa mohla pri používaní veľmi 

jednoducho poškodiť, tenká časť nápravy zlomiť a voz bol nefunkčný. Vozy z neskoršieho 

obdobia dynastie Zhōu 周 používali bronzové časti na náprave, aby kolesu zabránili 

v nežiadúcom pohybe medzi vozovou klietkou a koncovými čapičkami (Barbiery-Low 2000: 

25).

Obruč kolesa wǎng 輞 sa pravdepodobne skladala z dvoch alebo viacerých drevených častí. 

Dodnes nie je známe, z akého druhu dreva sa vozy v období dynastií Shāng 商 a Zhōu 周

vyrábali. Drevené časti obruče boli tepelne ohnuté do tvaru kruhu a potom pospájané 

prekrývajúcimi sa spojmi, ktoré boli upevnené sponami. V období dynastie Shāng 商 boli 

tieto spony tiež pravdepodobne vytvorené z dreva alebo iného materiálu, ktorý po sebe

nezanechal stopy a preto nie je možné presne určiť z koľkých dielov bolo koleso postavené, 

ako v prípade vozu z jamy M52. V období dynastie Zhōu 周 sa už používali spony bronzové. 

Vnútorná časť obruče, do ktorej boli zasadené lúče bola o niečo hrubšia a vydutejšia 

(Barbiery-Low 2000: 25).

Vedecká komunita sa nezhoduje, či kolesá mohli mať plášť pre zvýšenie výdrže kolies. 

Existujú nálezy náznakov plášťov z vozových jám obdobia dynastie Zhōu 周, ale pre obdobie 
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dynastie Shāng 商 neboli nájdené žiadne takéto artefakty. Priemer kolies vozov sa pohyboval 

medzi 127 cm až 146 cm, priemer kolesa vozu jamy M52 bol 140 cm (Guō Bǎojūn 1998: 4).

5.2 Náprava a koncová čapička nápravy

Náprava kolies vozu z vozovej jamy M52 je dlhá 308 cm (Barbiery-Low 2000: 26). Nápravy 

shangských vozov majú skoro všetky dĺžku 300 cm, čím sú oveľa dlhšie než západne vojnové 

vozy, ktoré nemohli mať takú veľkú posádku ako tie shangské (Guō Bǎojūn 1998: 5-13). 

Z písomných prameňov sa dozvedáme, že čínsky voz bol schopný niesť troch, v niektorých 

prípadoch až štyroch dospelých ľudí.

Vzdialenosť medzi kolesami sa u vozov z obdoba dynastie Shāng 商 pohybuje medzi 220 

až 230 cm, niekedy dokonca až 240 až 260 cm. David Keightley (1995: 18-40) poukázal nato, 

že 230 cm by bolo presne desať čínskych stôp chǐ 尺 podľa neskoršieho mierového systému 

Zhōuov 周, čo naznačuje, že v období dynastie Shāng 商 existoval štandard pre tesárov 

vyrábajúcich vozy. Ale boli objavené aj nálezy, ktoré túto teóriu vyvracajú, ako napríklad 

nález menších vozov pochádzajúci z Méiyuánzhuāng 梅园庄. 

Rozmer vzdialenosti medzi kolesami a rozmery kolies boli v niektorých štátoch z obdobia 

dynastie Zhōu 周 štandardizované, pretože cestovanie po rovnakých koľajach šetrí kolesá. 

Vzhľadom nato, že v období dynastie Shāng 商 neexistovala dostatočne veľká 

„premávka“ vozov na cestách, nebol problém s vypracovávaním vozov netradičnejších 

veľkostí, či už menších (ako nález z Méiyuánzhuāng 梅园庄) alebo väčších (Barbiery-Low 

2000: 26).

Na koncoch nápravy sa nachádzali koncové čapičky wèi 軎. Koncová čiapočka vozu jamy 

M52 bola dlhá 19,5 centimetra a v priemere mala 5,3 centimetra. Mala dva otvory, cez ktoré 

prechádzal kolík – tzv. zákolesník xiá 鎋. Zákolesník na voze z jamy M52 bol drevený a mal 
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bronzový ornament. Koncová čapička a zákolesník mali zabrániť kolesu, aby odletelo počas 

jazdy a zároveň poskytovali možnosť rýchleho rozloženia vozu, keď sa nepoužíval. Koncové 

čapičky prešli vývojovým procesom počas nasledujúceho obdobia dynastie Zhōu 周 . 

Zákolesníky začali byť vsadené dovnútra a znížila sa celková dĺžka koncových čapičiek. 

Jedinou výnimkou v tomto procese boli koncové čapičky vo forme kosy pochádzajúce 

z hrobky Markíza Yǐ 乙 z Zēng 曾, zo skorého obdobia bojujúcich štátov. Ich čepele 

sa otáčali na nábojoch kolesa a ako voz išiel, stínali mužov, ktorí mu stáli v ceste (Barbiery-

Low 2000: 27). Koncové čapičky sú dekorované dvoma drakmi kuí 蘷, kľačiacimi na každej 

strane vstupu pre zákolesník a na vrchoch čapičiek sa nachádzal dekor tvorený banánovými 

listami. Bronzový zákolesník na voze z jamy M52 mal dekor tvorený zvieraťom s rohmi, 

kopírujúci dekor rohatého zvieraťa, ktorý môžeme vidieť na celom voze. Nápravy všetkých 

čínskych vozov pochádzajúcich z obdobia dynastií Shāng 商 a Zhōu 周 sa nachádzali 

v strede pod vozom.

Pozícia nápravy pod vozom je videná mnohými odborníkmi ako spiatočnícka a činila čínsky 

vojnový voz nestabilným pri ostrom bočení. Zároveň sa je možné na toto centrálne 

umiestnenie nápravy pozerať ako na prirodzený vývoj vzhľadom na veľkosť vozovej klietky a 

váhy trojčlennej posádky vozu. Náprava umiestnená pod centrálnou časťou vozu dovolila 

kolesám niesť väčšiu váhu, čím odľahčila koňom ich prácu (Barbiery-Low 2000: 27).

5.3 Ťažná tyč a jarmo

Ťažná tyč yuán 轅 vozu z M52 mala 261 cm a mala 12 centimetrové krížové rozšírenie 

na jednej strane. Ťažná tyč bola položená priamo na náprave v krížovej polohe a obe boli 

pravdepodobne spojené koženými remeňmi. Ako ťažná tyč vychádzala spod vozovej klietky, 

začala sa zahýbať dohora asi pod 12,5 stupňovým uhlom, čím sa nadvihla o 33 cm v časti, kde 

bola pred vozom. Toto navýšenie bolo nutné, aby jarmo bolo dosť vysoko a sedelo na šiji 

koňa. Ťažná tyč všetkých vozov z obdobia dynastie Shāng 商 má podobné pomalé stúpanie. 

Vozy z obdobia dynastie západný Zhōu 周, majú naopak tyč ktorá zostáva rovná oveľa dlhšie 
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a potom sa prudko ohýba dohora. Dva posledné nálezy z obdobia dynastie Shāng 商

(Méiyuánzhuāng 梅园庄 M40 a M41) ukazujú, že tento prudký ohyb na ťažnej tyči začal 

byť používaný už v koncoch dynastie Shāng 商. Ak by sa ťažná tyč neohýbala dohora, jarmo 

by nikdy nebolo dosť vysoké nato, aby mohol byť kôň zapriahnutý a zároveň, aby nebola 

vozová klietka naklonená šikmo (Barbiery-Low 2000: 27-28).

Na konci vozu bola ťažná tyč upevnená ostrohou zhǒng踵. Ostroha bola zložená z dvoch 

bronzových časti spojených do jednej. V jednej bronzovej časti bol zasunutý rozšírený koniec 

tyče, zatiaľ čo druhá časť pripevnila tyč zadnej k časti podvozku zhěn 軫 vozovej klietky. 

Ostrohy z obdobia dynastie Shāng 商 sa líšia voz od vozu, niekedy dokonca aj v spoločných 

hrobových jamách a nemuseli byť nutne zložené z dvoch bronzových častí (Barbiery-Low 

2000: 27-28).

V prednej časti vozu bolo na ťažnej tyči pripevnené jarmo héng 衡. Jarmo vozu jamy M52 

bolo dlhé 216 cm a s ťažnou tyčou bolo pravdepodobne spojené koženými remeňmi. 

Za dôkazy toho, že jarmo a ťažná tyč boli spojené týmto spôsobom, môžeme pokladať malé 

bronzové disky a ulity nájdené v okolí miesta, kde sa mali nachádzať remene, ktoré 

pravdepodobne mali byť ich dekoráciami. Pri otáčaní koňov bol nutný istý druh flexibility 

medzi jarmom a ťažnou tyčou, aby otras z otáčania neprešiel priamo z jarma cez tyč 

až do vozovej klietky. Medzi jarmom a ťažnou tyčou bola medzera okolo 40 cm. Táto teória 

sa zakladá na fakte, že bez medzery by jarmo nebolo dosť vysoko ani pre najnižších poníkov 

a jej prameňom je istá bronzová rytina zobrazujúca vojnový voz týmto spôsobom (Barbiery-

Low 2000: 27-28).

Jarmo bolo na konci zahnuté, pripomínalo rohy byvola a viseli z neho dve sedlá jarma è 軛 . 

Tieto boli zostavené z troch bronzových častí – cylindrového ornamentu a dvoch polotrubíc, 

ktoré boli zahnuté do vonkajšej strany. Nedávne nálezy ukázali, že bronzové časti sediel 

slúžili ako podpera pre oveľa väčšiu drevenú časť, koľko bronzu bolo použitého do podpery 

sa líšilo voz od vozu.

Drevená časť bola pravdepodobne vystlaná podložkou, ktorá tlmila nárazy na chrbticu koňa. 
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Sedlá jarma boli umiestnené na krku koňa a popruhmi pripútané okolo spodnej časti krku 

a brucha (Barbiery-Low 2000: 27-28).

Sedlo jarma je zvláštnym druhom vybavenia, ktoré bolo zastaralým pozostatkom technológie 

jarma používanej na dobytku. Táto technológia vôbec nie je prispôsobená anatómii koňa, 

keďže kôň nezdieľa s byvolom špecifický tvar jeho chrbta, ktorý bol používaný práve na 

nesenie jarma a kôň ťahá väčšinu váhy vozu cez sedlo jarma svojou priedušnicou a nie 

svojimi kosťami alebo chrbticou, čo znižuje efektivitu ťahu (Littauer 1968: 27-31).

5.4 Vozová klietka

Tvar vozovej klietky xiāng 箱 alebo yú 輿 prešiel v období dynastie Shāng 商

pravdepodobne najväčším počtom zmien zo všetkých časti vojnového vozu. Niektoré boli 

štvorcového tvaru, iné boli lichobežníkové (Méiyuánzhuāng 梅园庄 M40/M41), iné okrúhle 

vyrobené z prútia (Xiǎotún 小屯 M20, M40).Vozová klietka vozu M52 bola trochu 

vydutejšia a mala štvorcový tvar (Barbiery-Low 2000: 29).

Jej predná časť bola široká 142 cm, jej stred 161 cm a jej zad dosahoval 146 cm. Ako 

nachádzame skoro pri všetkých vozoch z obdobia dynastie Shāng 商, do vozu sa vstupovalo 

cez medzeru v jeho zadnej stene. Podvozok vozu sa skladal zo štyroch dosák zhěn 軫, ktoré 

spolu tvorili štvorec. Do nich bolo vsadených dvadsaťdva kolíkov s priemerom 6 cm a výškou 

50 cm. Tieto kolíky boli pospájané koľajami, ktoré uzatvárali ohradu, ale nechávali otvor 

pre vstup v zadnej časti vozu (Barbiery-Low 2000: 29).

Pri odkrývaní jamy M52 sa nepodarilo objaviť vrchnú koľaj ohrady a teda určiť konečnú 

výšku vozu. Pri niektorých novších objavoch sa ale vrchná koľaj ohrady vozov našla a bola 

potvrdená konečná výška vozov 50-55 cm, teda klietka málokedy presahovala výšku kolies

(Barbiery-Low 2000: 30).

Malá výška ohrady vozovej klietky viedla niektorých vedcov k úvahám, že vozy mohli byť 

používané v kľaku, pretože by bolo nemožné riadiť koňom-ťahané vozidlo v plnej rýchlosti 
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a byť schopný sa oprieť o ohradu len svojím kolenom. Jeden zo znakov na vešteckých 

kostiach, ktorý dnes predstavuje čínsky znak yù 御 „jazdiť na koňom-ťahanom 

vozidle,“ sa zapisoval ako kľačiaci človek, ktorý drží niečo, čo pripomína jazdecký bič. 

Z obdobia Západný Zhōu 周 ale už nachádzame vo vozových jamách zábradlie shì 軾 , 

ktoré bolo vyššie ako ohrada a prechádzalo cez klietku. Najnovšie nálezy z Ānyángu 安阳

(Liújiāzhuāng 刘家庄 M348, Méiyuánzhuāng 梅园庄 M1/M40) ukázali, že zábradlie 

sa v poslednom období dynastie Shāng 商 už používalo. Bolo približne 5 cm hrubé a bolo 

spojené s bočnou ohradou klietky. Dosahovalo 25-35 cm nad ohradu klietky, čo umožňovalo 

vozotajovi používať voz v stoji (Barbiery-Low 2000: 30).

Napriek tomu, že väčšina vozov z obdobia dynastie Shāng 商 mala kožené remene na 

podlahe vozovej klietky, aby zmiernili nárazy, voz z M52 mal na podlahe drevené dosky. Boli 

dekorované lakovanými jedno-centimetrovými pásmi červeno-čiernej farby. Na nich sa 

nachádzali trstené rohože. Tiež sa zdá, že predok vozovej klietky vozu z M52 bol dekorovaný 

doskou pokrytou červenou látkou vykladanou bronzom. Táto doska mohla slúžiť nato, aby 

vozotaj nemohol prepadnúť cez ohradu dopredu. Vozové klietky boli priamo položené na 

ťažnej tyči vpredu a vzadu a nepriamo na náprave na ľavej a pravej strane (Barbiery-Low 

2000: 30).

5.5 Dekor a bronzová výbava vozu

Mimo vyššie spomenuté bronzové časti, ktoré slúžili na spevnenie drevených častí, voz jamy 

M52 niesol mnoho čisto dekoratívnych bronzových prvkov. Tie sú bežné na vozoch z obdobia 

dynastie Shāng 商,ale množstvom sa nemôžu rovnať výzdobe vozov z obdobia dynastie 

Západný Zhōu 周 (Barbiery-Low 2000: 29).

Na oboch koncoch jarma boli dva bronzové dekory, ktoré vyobrazovali zhrbeného, tvárou 

otočeného draka kuí 蘷,. Na voze z M52 je nespočetne veľa vyobrazení draka kuí 蘷 ,tak 
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ako na všetkých vozoch z obdobia dynastie Shāng 商, vyskytujúc sa takmer na všetkých 

častiach vozov. Zostávajú typickým motívom pre výzdobu vozov až do obdobia dynastie Qín

秦. V tomto období sa drak kuí 蘷 zmenil na nepoznanie a tvarom skôr pripomína oblaky 

než draka, no jeho typické znaky – jedna noha a prehnutý chrbát sú stále viditeľné. Tento 

motív sa nachádza oveľa častejšie na vojnových vozoch než na bronzových nádobách a 

pravdepodobne súvisí s dekoratívnou tradíciou severných oblastí (Watson 1978: 9-12). 

Na jarme a na oboch stranách ťažnej tyče sa nachádzali dve dekorované zvieracie tváre 

vytesané z bronzu zobrazujúce rohaté zviera s vypuklými očami. Tento typ dekoru sa tiež 

nachádzal na ostrohe, pod dvoma ďalším drakmi kuí 蘷. Vo vozovej klietke sa našlo trinásť 

bronzových tabličiek, ktoré neboli zoradené a boli bez dekoru. Pravdepodobne bola nimi 

vykladaná už vyššie spomenutá látkou pokrytá doska, no akú formáciu bronz na látke tvoril 

bohužiaľ nevieme (Barbiery-Low 2000: 29).

Celkový vzhľad vozu z M52 bol vytvorený tak, aby vyjadroval bohatstvo, moc a rýchlosť. 

Lakované steny a podlaha vozu z M52 boli určite prepychovejšie než iné, viac vojensky 

orientované vozy, ktoré sa našli v Xiǎotún 小屯 (M20, M40). Tiež jarmo tvarované do rohov 

byvola a dekor rohatých zvierat pripomína obraz rútiaceho sa útočiaceho zvieraťa. 

Archeológovia predpokladajú, že voz z jamy M52 slúžil na prepravu elity a nie ako vojnový 

voz. Svedčí o tom aj úplná absencia zbraní, prepychový dekor a tiež tvrdá podlaha z dosiek, 

ktorá by netlmila nárazy (Barbiery-Low 2000: 29).

5.6 Postroj 

Shangský spôsob zapriahnutia koní je dodnes veľmi málo známy. Vzhľadom na jemnú 

a pominuteľnú povahu lán a kože existuje veľmi málo dôkazov, ktoré by nám umožnili lepšie 

pochopiť, ako záprah v tej dobe vyzeral. A kvôli rýchlemu vývoju technológie zapriahania nie 

je možné predpokladať, že shangská technológia bola identická alebo podobná s technológiou 

použitou na vozoch v hrobke Prvého Cisára. Čo vieme je, že kone v ústach niesli xián 銜, 
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ktorý bol spojený s lícovými časťami biāo 鑣, ktoré boli súčasťou celej uzdy. Štruktúra 

hlavovej časti luòtóu 絡頭 môže byť často domyslená, pretože bola zložená z retiazok 

s malými bronzovými diskami alebo mušľami (prípad vozu z M52), ktoré zanechali stopy 

na svojej pôvodnej pozícii. Opraty pèi 轡 boli napojené na časť, ktorú mali kone v ústach 

luòtóu a v niektorých prípadoch prechádzali ešte cez usmerňovač yǐ 轙, ktorý sa nachádzal 

na jarme, pred tým, než sa dostali k vozotajovi. Vozotaj tiež mohol používať bronzový objekt 

tvaru luku, ktorý mal opásaný okolo bokov a na ňom mal zavesené oprate (Barbiery-Low 

2000: 31). 

Vedú sa debaty o tom, akým spôsobom bol kôň vlastne opásaný a zapriahnutý do vozu. 

Needham verí, že sa používali popruhy podobným spôsobom ako na Blízkom Východe. Jeden 

popruh šiel okolo krku a druhý okolo brucha koňa. Tieto boli upevnené k jarmu na vrchu krku 

zvieraťa. Needham zároveň tvrdí, že sedlá jarma boli samé o sebe úplne zbytočné a slúžili 

čisto preto, aby viedli oprate k vozotajovi (Needham a Ling 1965). Littauer (1968) si naopak 

myslí, že sedlá jarma niesli väčšinu ťahu vozidla. Bolo pevne uložené na krku koňa, 

pred šijovou kosťou. Krčné a brušné popruhy boli zaistené zo sedla jarma. 

Čínsky vedec Sūn Jī (1985: 25-40), vychádzajúc z nápisov na bronzoch a z vozov 

pochádzajúcich z obdobia dynastie Qín 秦 tvrdí, že vnútorné rameno sedla jarma bolo 

pripevnené k ťažnej tyči pomocou pobočnice yǐn 靷. Týmto by sa sila ťahu rovnomerne 

rozložila do vozu. Ďalej tvrdí, že čínsky vojnový voz sa nevyvinul z západných vozidiel práve 

vďaka tomuto unikátnemu systému. Pre tieto tvrdenia sa zatiaľ nenašli archeologické dôkazy.

Čínske vozy nesú niekoľko charakteristických čŕt, ktorými sa odlišujú od vozov používaných 

na Blízkom Východe a ktoré mohli silno ovplyvniť ich využitie na bojových poliach čínskeho 

staroveku. V prvom rade sa jedná o nápravu kolies, ktorá nie je posunutá do zadnej časti vozu, 

ako nachádzame na Blízkom Východe, v Egypte atď. (Littauer a Crouwel 1985: 127-212) ale 

nachádza sa v strede pod vozovou klietkou. Vďaka tomuto mohol byť čínsky vojnový voz 

väčší a bol schopný niesť väčšiu posádku – dvoch,troch a niektorých prípadoch dokonca až 

štyroch mužov. No nevýhoda, ktorá vyplýva z takéhoto postavenia nápravy je nemalá. Voz sa 

stáva neomaleným a je s ním skoro nemožné bočiť v prudkých zákrutách. Ak tak urobíme, 

riskujeme prevrhnutie voza, o ktorom máme záznamy z obdobia dynastie Shāng 商
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na vešteckých kostiach5 . K neomalenosti čínskych vozov prispieva aj samotný rozmer 

vozovej klietky a vozu všeobecne, ktorý bol väčší než blízkovýchodné prototypy. 

Ďalšou nevýhodou vojnových vozov bolo práve ich limitujúce užitie. Čínske vojnové vozy 

nemohli niesť rozmerný ťažký náklad a kolesá boli také krehké, že voz nemohol  stáť 

namieste veľmi dlho bez toho, aby sa kolesá nepoškodili. Preto v prípade, že bol voz 

sodstavený, tak stál na vyzdvihnutej plošine, na ktorej bola položená náprava. Kolesá boli 

vo vzduchu. V prípade, že sa voz nevyužíval dlhšiu dobu sa kolesá skladali úplne 

(Shaughnessy 1988: 212-225).

                                               
5 viď kapitola 3.,5.
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6. Efektivita vojnových vozov

V posledných rokoch sa vedú diskusie ohľadom bojovej efektívnosti vojnových vozov a teda 

aj ich spoločenského dopadu. Diskusia rozdelila vedcov na dve skupiny: tých čo vnímajú 

vojnový voz ako nový, radikálny druh zbrane, „tank“ dávnej minulosti a tých, ktorý si myslia, 

že voz nemal žiadne alebo len minimálne bojové využitie, mimo jeho úlohu pohybujúcej 

sa veliteľskej platformy. 

Čínski historici sa hlásia k názoru prvej skupiny, ktorá vníma už zmienené archeologické 

nálezy ako dôkaz vedenia vojny, v ktorých boli hlavnými zbraňami vozy (Yáng Bǎochéng

1984: 368-373). Spôsob vedenia vojny im známy z opisov bitiek z obdobia Letopisov (722-

483 p.n.l.) v tradičných spisoch, kedy sa moc a relatívna vojenská sila štátu merala počtom 

vozov ktoré mohol nasadiť do boja.

Západná vedecká komunita sa na druhej strane zameriava na dve obdobia vývoja vedenia 

vojny s nasadením vozov. Prvé obdobie - ich uvedenie do Číny a ich počiatočné užitie a druhé 

obdobie – ich nahradenie jazdou, keď začal byť limitujúci charakter vozu eminentný. Tento 

pohľad na využitie vozov si získal mnohých prívržencov medzi sinológmi, ktorý viedli 

diskusie o úlohe vojnových vozov v starovekej Číne. Štúdia Pferd und Wagen in fruhen China 

od von Dewall (1964) skúma archeologické nálezy na základe popisov v Knihe Piesni 

a dostáva sa k záveru, že hlavnou funkciou vojnových vozov bolo slúžiť ako symbol statusu 

majiteľa. Skvelý historik H.G. Creel rozšíril tvrdenia Von Dewall a poukázal na prípady 

v obdobía Letopisov, keď sa na vojnové vozy pozeralo skôr ako na vojenskú povinnosť než na 

efektívnu zbraň a z toho vyvodil, že vojnové vozy museli byť v boji skoro nepoužiteľné 

(Creel 1970: 270). 

Shaughnessy (1988) vidí na oboch názoroch kus pravdy a tiež viní obe skupiny z menej než 

vhodného historického prístupu. V Číne aj na západe boli vojnové vozy používané skoro 

jedno milénium (na západe o 500 rokov skôr než v Číne a zároveň prestali byť používané 

o 500 rokov skôr). Ale tak ako to je s inými technologickým novinkami, aj úloha vojnového 

vozu sa časom postupne vyvíjala, z počiatočného štádia, keď ešte jeho plný potenciál nebol 

využívaný, cez štádium keď sa využíval jeho plný potenciál, až do posledného štádia, keď 

odovzdal svoje miesto novšiemu technologickému výdobytku a začal ním byť nahradzovaný. 

Ale považovať hocijaké z týchto štádií vývoja charakteristickým pre celý čas užívania 
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vojnového voza vedie k nutne chybnej perspektíve. Čínski historici sa zamerali na stredné 

štádium, na vrchol užívania vozov v boji a predpokladali rovnakú rolu voza aj v iných 

štádiach – počiatočnom – keď sa dostal prvýkrát do rúk Shāngom 商, aj v záverečnom štádiu 

kedy začal byť nahrádzaný jazdou. Sinológovia sa sústredili iba na záverečné – degeneratívne 

štádium užívania vozov, čím popreli dôležitú bojovú úlohu vozov vo vrcholnom štádiu. 

Takýto nehistorický prístup by bol pochopiteľný, ak by jedinými indíciami k ich užívaniu boli 

fyzické nálezy popísané v predošlých kapitolách. Aj keď archeologické nálezy podávajú 

detailný obraz o stavbe voza a dovoľujú zistiť, skadiaľ voz do Číny prišiel, skoro vôbec nám 

neukazujú aký mal voz dopad na spoločnosť. Ale v Číne aj na západe existuje obrovský počet 

dôkazov, ktoré sú viac striktne historické a popisujú celé tisícročie užívania vozov. Tieto 

dôkazy, riadne datované a interpretované, jasne ukazujú evolúciu vojnových vozov. V Číne 

existujú takéto dôkazy troch typov: nápisy na vešteckých kostiach, nápisy na bronzoch 

a predovšetkým texty kroniky Zuǒzhuán 左傳 popisujúce obdobie Letopisov. Pre lepšie 

pochopenie úlohy vojnových vozov v Číne si ukážeme úlohu vozov vo vojenstve na Blízkom 

Východe (Shaughnessy 1988: 212).

6.1 Vojnové vozy na Blízkom Východe

Dvoj a štvorkolesové „bojové vagóny“ sú často zobrazované vo vojnovom kontexte už od 

tretieho tisícročia p.n.l. Tieto divými oslami ťahané stroje s diskovými kolesami (kolesá 

nevyplnené lúčmi ale sú tzv. plné) boli určite používané pri lovoch a tiež pravdepodobne 

slúžili ako vyvýšené veliteľské platformy počas bitiek, ale neboli dosť mobilné aby mohli byť 

použité ako útočný element. Skutočné, koňmi ťahané vojnové vozy boli na Blízky Východ 

uvedené v prvých storočiach druhého tisícročia p.n.l. a skoro určite z oblastí Strednej Ázie. Je 

to okolo 2000 p.n.l., kedy sa kôň  nazývaný miestne „osol z cudzích zemí“ začína objavovať 

na Blízkom Východe (Littauer a Crouwel 1979: 212).

Chetitský text z 1700 p.n.l. je prvý text opisujúci bitku, v ktorej boli nasadené veľké počty 

vojnových vozov. Podľa tohto textu mal Anatolský kráľ Anittas čeliť armáde skladajúcej sa 

z 1400 pešiakov a 40 vojnových vozov. Ďalší text z o niečo neskoršieho obdobia opisuje 

chetitskú armádu „osemdesiatich vozov a ôsmich armád“ obliehajúcu mesto Urshu. Rovnaký 
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text hovorí o inom meste v rovnakej oblasti, ktoré bolo schopné v boji nasadiť 30 vozov. 

Chetiti zdá sa, vojnový voz začali využívať ako dvoj až trojčlennú zásahovú jednotku, ktorá 

keď bola zoskupená vo veľkom počte, mohla drasticky zmeniť rovnováhu boja (Piggot 1978: 

35-36). 

Napriek ich očividnej taktickej úlohe, nebolo to do prvej polovici 15. storočia p.n.l, kým vozy 

začali byť používané na Blízkom Východe v skutočne veľkých počtoch (Littauer a Crouwel 

1979: 94).

6.1.1 Vojnové vozy v Egypte a Levante

Prvé záznamy o masovom nasadení vozov pochádzajú z Egypta a opisujú bitku o Megiddo 

medzi Thutmosisom III. a Sevantskou koalíciou. Po svojej výhre Egypťania zajali 894 

vojnových vozov. Ďalej Amenophis II. zajal 730 a 1092 vozov v dvoch rozdielnych ťaženiach 

v Levante (Littauer a Crouwel 1979: 94). Zatiaľ čo tieto čísla sú dôkazom, že vozy boli na 

Blízkom Východe použité aj inak ako vyvýšené, pohybujúce sa veliteľské stanoviská, čísla 

samotné nám nepodávajú žiadne svedectvo o ich taktickom využití. Našťastie, Ramses II. 

oslávil svoju úlohu v slávnej bitke pri Kadeshi v roku 1296 p.n.l. zápismi v mnohých 

dokumentoch a teda zanechal jeden z najucelenejších záznamov starovekej bitky na svete 

(Faulkner 1958: 93-111).

Bitka začala bočným útokom armády chetitského veliteľa Muwatallisha, ktorý mal byť 

vedený 2500 vojnovými vozmi, proti odkrytému boku egyptskej pešej a vozovej divízie. 

Egyptská armáda sa dala na útek a od úplného zničenia bola zachránená len neschopnosťou 

chetitov ich prenasledovať. Ten istý chetitský oddiel, zatiaľ čo raboval egyptský tábor bol 

zastihnutý úplne nepripravený na egyptský protiútok čerstvých posíl vojnových vozov. Aj keď 

bol chetitský oddiel doplnený o ďalších tisíc vozov, bol donútený sa stiahnuť za rieku Orontes. 

Počas noci sa obe strany rozhodli stiahnuť. Egypťania slávili víťazstvo lebo získali územie 

späť a Chetiti slávili, lebo prekazili Ramsesove ťaženie voči nim (Faulkner 1958: 93-111).

Aj keď nie sú záznamy o počte egyptských vozov, je nepravdepodobné, že by to bolo oveľa 

menej ako mali Chetiti. Preto sa dá predpokladať, že v boji bolo spolu nasadených 7000 
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vojnových vozov. Naviac, egyptské záznamy nenechávajú pochybnosti o tom, že hlavnou 

úlohou vojnových vozov boli taktické rýchle útoky voči nepriateľským líniám (Faulkner 1958: 

93-111).

Počas polovice 9. storočia p.n.l. vozy zostali dominantnou silou v armádach, ako môžeme 

vidieť na príklade 3940 vozov poslaných voči asýrskemu kráľovi Shalmaneserovi III v bitke 

o Qarqar konfederáciou piatich Levantských štátov. Stret sa odohral v roku 853 p.n.l. Táto 

bitka tiež značí prvé zdokumentované masové nasadenie jazdy v boji. Tá istá Levantská 

konfederácia mala nasadiť 1900 jazdcov, napriek tomu že v tejto dobe bola jazda 

iba doplnkom vojnových vozov. Každý jazdec v tej dobe jazdil po boku sluhu, ktorý držal 

v rukách oprate oboch koní. Po jednom storočí, keď si ľudia uvedomili plné výhody jazdy, 

voz začal mať znovu iba malý, taktický význam ako veliteľská plošina (Littauer a Crouwel 

1979: 128-137).

6.2 Čínske písomné pramene poukazujúce na efektivitu vojnových 
vozov

Archeologické nálezy z obdobia dynastií Shāng 商 a Západný Zhōu 周 boli doplnené 

textami z vešteckých kostí a nápismi na bronzoch z týchto období, na ktorých sa objavuje 

piktografický predchodca dnešného znaku chē 車. Pozorné štúdium týchto prameňov nám 

ukáže, že vojnové vozy v Číne prešli rovnakým vývojom ako tie na Blízkom Východe, zo 

svojich pôvodných primárnych funkcií – loveckej a ako ukazovateľ statusu, iba s malým 

počtom vozov nasadených v boji, ktoré slúžili predovšetkým ako veliace stanoviská sa 

postupne vyvinuli v jednu z hlavných súčastí armády (Shaughnessy 1988: 213).

6.2.1 Písomné pramene z obdobia dynastie Shāng 商

Väčšina nápisov, ktoré obsahujú znak chē 車 sú extrémne útržkovité a nepodávajú skoro 

žiadny kontext, z ktorého je možné vyčítať ako boli vozy používané. No niektoré z nich 
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postačujú nato, aby sme z nich mohli urobiť aspoň dáke závery. Tieto nápisy spadajú do 

dvoch kategórii, prvá ktorá hovorí o osobnom použití vozov kráľom a druhá, ktorá hovorí 

o použití vozov nepriateľmi Shāngov 商.

Z týchto dvoch typov tie, ktoré hovoria o použití vozov kráľom sú chronologicky najstaršie a 

všetky patria k  nápisom „veštcom skupiny Bin“  z neskorého obdobia vlády kráľa Wǔ

Dīnga 武丁. Všetky z nich hovoria o love. Lovenou zverou sú nosorožce, kone a jelene. Fakt, 

že jediné nápisy, ktoré hovoria o kráľovom používaní vozu sa týkajú lovu odráža počiatočnú 

fázu vo vývoji užívania vozov v Číne (Shaughnessy 1988: 215). 

Druhý typ nápisov na vešteckých kostiach z obdobia dynastie Shāng 商, ktoré hovoria 

o nasadení vozov v bojoch sú o niečo mladšie. Je dôležité si povšimnúť, že takéto nápisy sú 

iba dva, a že v oboch prípadoch sa jedná o nepriateľov Shāngov 商, nie Shāngov 商

samotných, ktorý voz používali v boji. Prvý z páru nápisov hovorí o dôležitej vojne medzi

Shāngmi 商 a západným štátom, ktorý sa volal Gōngfāng 工方 . Pravdepodobne sa 

nachádzal v západnej časti Shǎnxī 陝西, medzi riekami Fén 汾 a Žltou Riekou. Táto vojna 

bola neustále nesprávne vysvetľovaná ako súčasť Wǔ Dīngovej 武丁 expanzie na západ. 

No v skutočnosti vojna začala až po Wǔ Dīngovej 武丁 smrti, pravdepodobne za vlády kráľa 

Zǔ Gēng a 祖庚 (vládol približne v rokoch 1180-1170 p.n.l.), najneskôr v začiatkoch vlády 

Kráľa Zǔ Jiǎa 祖甲 (vládol približne v rokoch 1170-1150 p.n.l.). Jednalo sa o synov Wǔ

Dīnga 武丁. Táto vojna mala ďaleko od expanzie Shāngov 商 na západ a práve ako 

výsledok tejto vojny stratili Shāngovia 商 svoju hegemóniu nad západnými oblasťami a boli 

nútený sa presunúť na východ od pohoria Tàihángshān 太行山 (Xià Hányí 1987: 19-32).

Aj keď existujú stovky nápisov pojednávajúcich o bitkách medzi Shāngmi 商 a Gōngfāngmi

工方 len jeden z nich explicitne spomína voz. Nápis hovorí o víťazstve Shāngov 商



58

a pravdepodobne zaznamenáva zajatie nepriateľských vozov. To isté víťazstvo je 

zaznamenané aj na dvoch iných nápisoch ktoré obe hovoria, aj keď nepriamo, o užití vozov 

Gōngfāngmi 工方. Tieto dva nápisy ukazujú, že táto bitka sa odohrala pri Gěng 耿, blízko 

predsunutej základni Shāngov 商, východne od dnešného Jìyuánu 济源 na severozápade 

provincie Hénáne 河南 . Po tejto bitke a pravdepodobne aj pred ňou Jìyuánu 济源 , 

nachádzajúci sa vo východnom ohybe rieky Qìn 沁, bol západným centrom shangskej 

obrannej línie (Lǐ Xuéqín 1959: 65).

To, že sa Gōngfāngom 工方 podarilo dostať až sem, možno dokonca toto miesto dobyť –

toto posledné centrum západnej shangskej obrany, po tom ako sa im podarilo dobyť všetkých 

spojencov Shāngov 商, ktorí sa nachádzali viac na západe, dokazuje, aký bol tento vpád 

závažný. Napriek tomu, že sa z nápisov na vešteckých kostiach nedozvedáme, či za úspechom 

Gōngfāngov 工方 stáli práve vojnové vozy, dozvedáme sa aspoň o ich nasadení v bojoch 

(Shaughnessy 1988: 218-219).

Druhý nápis o používaní vozov nepriateľmi Shāngov 商 tiež pochádza z nápisu, ktorý hovorí 

o víťazstve Shāngov 商. Nápis sa datuje buď do obdobia vlády kráľa Wǔ Dīnga 武丁, 

do roku 1106 p.n.l. alebo do obdobia vlády kráľa Dì Yǐho 帝乙 (medzi rokmi 1105 – 1087) 

a teda do posledných rokov 12. storočia p.n.l. a nejedná sa o veštbu. Nachádza sa 

na rozpadnutej lopatke dobytka, na ktorej je z jednej strany tabuľka systému gānzhī  干支

a na strane druhej pozostatok nápisu, ktorý je dlhý 57 znakov a zaznamenáva víťazstvo 

Shāngov 商. Keďže zostali iba tri riadky z tabuľky gānzhī  干支 je logické predpokladať, 

že zo záznamu na druhej strany tiež zostalo len 30 percent. Ak je tento predpoklad správny, 

znamená to, že pôvodná dĺžka záznamu bola 190 znakov a to by ho činilo najdlhším 

dokumentom z obdobia dynastie Shāng 商. Formou, akou je záznam napísaný, predchádza 

dlhé vojenské záznamy nápisov na bronzoch pochádzajúcich z obdobia dynastie Západný 

Zhōu 周. Podrobný záznam o získaní koňov a dvoch vozov je veľmi dôležitý pre históriu 
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užívania vozov v Číne (Shaughnessy 1988: 213).

Prvé, čo si je nutné povšimnúť je, že vozy boli opäť používané nepriateľmi Shāngov 商, 

špecificky konfederáciou západných štátov nachádzajúcich sa v centrálnej časti provincii 

Shǎnxī 陝西. Čo je ešte dôležitejšie, že napriek zajatí štyroch nepriateľských náčelníkov 

a 1500 mužov boli získané iba dva vozy. To naznačuje, že vozy sa ešte stále nestali dôležitou 

súčasťou armád, ani rozhodujúcim prvkom vedúcim k vojenským víťazstvám. Existuje veľmi 

málo písomných prameňov zaznamenavajúcich ich používanie Shāngmi 商 a žiaden z týchto 

záznamov nehovorí o ich použití v boji. Toto určite nie je z dôvodu povahy nápisov 

na vešteckých kostiach, v ktorých sa veští o výsledku bitiek a zmieňujú sa v nich pešiaci 

aj lukostrelci. Ak by Shāngovia 商 používali veľké množstvo vozov v boji, určite by sme 

o tom našli viacej zmienok v rozsiahlom počte nájdených vešteckých kostí. Za povšimnutie 

stojí, že vozy boli naopak používané západnými nepriateľmi Shāngov 商, ktorí sa nachádzali 

na nami už predstavenej trase prenosu technológie vozov a teda boli už pravdepodobne 

s používaním vozov skúsenejší (Shaughnessy 1988: 220-221).

6.3 Prísomné pramene z obdobia dynastie Zhōu 周

Nástup dynastie Zhōu 周 priniesol dramatický nárast archeologických nálezov vojenských 

vozov počtom nálezov aj geografickým rozptylom nálezísk, čo znamená, že vozy získali 

väčšiu spoločenskú dôležitosť (Barbiery-Low 2000: 58-65). Informácie o ich novom 

spoločenskom postavení môžeme získať aj z iných  prameňov – nápisov na bronzových 

nádobách, ktoré v rozsiahlych popisoch  zaznamenali udalosť kvôli ktorej bola nádoba 

odliata. Nie je prekvapujúce, že najdôležitejšie udalosti, ktoré bývali zaznamenávané týmto 

spôsobom, boli práve získanie povýšenia od kráľa a víťazstvo v bitke. Obidva typy záznamov 

potvrdzujú veľkú dôležitosť vozov v očiach Zhōuov 周 (Shaughnessy 1988: 222).

Zaznamenávanie povýšení sa stalo štandardným obsahom nápisov na bronzoch už od začiatku 
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vlády kráľa Mùa 穆 (956-918 p.n.l). Mimo zaznamenania povýšenia osoby, ktorá dala 

nádobu odliať, nápisy tiež obsahujú zoznam insignií a výstroje patriacej k novej pozícii, ktorá 

bola danej osobe kráľom pridelená. Medzi najprestížnejšie insígnie patril práve vojnový voz 

alebo väčšinou rôzne typy ozdôb pre voz, predovšetkým zvončeky pre jarmo a uzdu 

(Shaughnessy 1988: 222). 

Pre predstavu, aké časté boli tieto dary vozov alebo ich výzdob, sa môžeme pozrieť 

na štatistickú analýzu západo-zhouských nápisov na bronzoch. Z celku 87 nápisov 

zaznamenavajúcich povýšenia, ktoré sú datované do obdobia vlády kráľa Mùa 穆  a neskôr, 

29 z nich, alebo teda jedna tretina z nich obsahuje udelenie vozu alebo aspoň nejakej ozdoby 

pre voz. Je dôležité si povšimnúť, že tieto udelenia vozov alebo výstroji pre vozy kráľom by 

nemali byť vnímané ako dar ekonomického významu, ale slúžili ako typ kráľovskej insignie, 

ktorý rozlišoval voz povýšeného od vozov, ktorým sa toto privilégium nedostalo 

(Shaughnessy 1988: 222). 

Nápisy zaznamenavajúce vojenské víťazstvá sú tiež časté. Ťaženia boli väčšinou vedené proti 

dvom protivníkom: Východným Yí 夷 , kmeňu žijúcemu v povodí rieky Huái 淮 a kmeňu 

Guǐfāng 鬼方   a/alebo Xiǎnyǔn 獫狁 , nachádzajúcich sa v oblasti dolného Ordosu 

(Shaughnessy 1988: 223).

Je zaujímavé, že napriek tomu, že Huái Yíovia 淮夷 boli jednou z hlavných starostí Zhōuov

周 počas väčšiny ich vlády, veľké ťaženia boli voči nim uskutočnené iba jeden alebo dvakrát 

a iba jeden z tridsiatich nápisov hovoriaci o bitkách voči nim uvádza použitie vojnových 

vozov (Xià Hányí 1987: 265-271). Za zmienku tiež stojí zvláštna absencia údajov o nasadení 

vozov v bojoch proti Huái Yíom 淮夷 u oboch zúčastnených strán. Počas obdobia Letopisov, 

štáty Wú 吳 a Yuè 越, nachádzajúce sa na rovnakom teritóriu ako bolo územie Huái Yíov

淮夷 tiež nikdy masovo nenasadili vozy v žiadnej z bitiek, ktorých sa zúčastnili. Podľa 

kroniky Zuǒzhuán 左傳, to bolo až roku 584 p.n.l kedy štát Jìn 晉, nachádzajúci sa na juhu 

dnešnej provincie Shǎnxī 陝西, poslal vyslancov, ktorý ich mali naučiť umeniu používania 
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vojnových vozov (Legge 1960: 364). Geografia ponúka jednoduché vysvetlenie prečo sa 

ľudia na tomto území nikdy nevenovali tomuto umeniu. Ich domovina, ktorá zahŕňa územie 

južného Hénánu 河南 , východu provincii Húběi 湖北 a severného Jiāngsū 江苏 , je 

močaristá a prepletená riekami. Voz by bol v takom terénne skoro nepoužiteľný kvôli jeho 

rozmerom a zlej schopnosti manévrovať (Shaughnessy 1988: 223). 

Jeden nápis, ktorý zaznamenáva použitie vozov proti Huái Yíom 淮夷 toto potvrdzuje. Nápis 

na bronzovej nádobe Yú Dǐng 盂鼎 , datovanej do obdobia vlády kráľa Lìa 厲 (857-842 

p.n.l.) rozpráva o zúfalej obrannej bitke po tom, ako Huái Yíovia 淮夷 už vtrhli 

do západných okrajov zhouského kráľovstva. Ich armáda neobsahovala vozy. Obe divízie –

východná aj západná zhouskej stálej armády boli porazené a markíz Wǔ  武 poslal časť 

svojej vlastnej armády – 100 vojnových vozov markíza, 200 vojakov ktorý slúžili ako obsluha 

vozov a 1000 pešiakov, aby odrazil útočníkov, čo sa im aj podarilo (Shaughnessy 1988: 224).

Nápisy pojednávajúce o ďalších nepriateľoch Zhōuov 周 – Guǐfāngoch 鬼方 alebo Xiǎn

Yǔnoch 獫狁 z oblasti južného Ordosu nie sú tak časté, ale zato oveľa dlhšie a detailnejšie. 

Najstarší z nich je zo Xiǎo Yú Dǐng 小盂鼎, nádoby, ktorá bola objavená v štyridsiatych 

rokoch dvadsiateho storočia, ale krátko potom sa stratila počas povstania Tàipíngov 太平. 

Zachoval sa iba atramentový otlačok nápisu, ale aj ten je veľmi útržkovitý. Dozvedáme sa 

z neho rok v ktorom bola nádoba odliata – za vlády kráľa Kānga 康, v roku 979 p.n.l. 

a podáva nám detailný opis oslavy po víťazstve nad Guǐfāngami 鬼方 a dozvedáme sa 

z neho, že v bitke bolo zajatých 30 vozov (Shaughnessy 1988: 224). 

Druhý nápis, pochádzajúci z neskoršieho obdobia dynastie nás nenecháva na pochybách, že 

severný susedia Zhōuov 周 skutočne používali vozy vo veľkých počtoch. Duō Yǒu Dǐng 多

友鼎 objavená iba v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v Cháng'āne 长安

v provincii Shǎnxī 陝西 obsahuje jeden z najdlhších nápisov objavených archeológmi 
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na bronzovej nádobe a jeho vek sa odhaduje do vlády Kráľa Xuāna 宣 ( r. 827-782 p.n.l.). 

Tak ako Xiǎo Yú Dǐng 小盂鼎, nápis tiež zaznamenáva veľké víťazstvo nad kmeňmi 

z užného Ordosu, v tomto prípade sú pomenovaní ako Xiǎnyǔn 獫狁 . Opisuje sa v ňom útok 

vozov a priebeh troch bitiek. Celkové straty Xiǎnyǔnov 獫狁, ktorí vojnu prehrali, počas 

troch bitiek mali dosiahnuť viac než 356 zabitých, 28 zajatých mužov a viac než 127 zajatých 

vozov. Ponúka sa teória, že medzi mŕtvymi, zajatými mužmi a zajatými vozmi je pomer 1:3 –

vozov k posádke vozov, pretože vozy Xiǎnyǔnov 獫狁, tak ako tie zhouské, niesli troch 

bojovníkov. Táto teória je pravdepodobne správna. Vozy, ktoré Zhōuovia 周 už nedokázali 

vziať spálili, čo znamená, že celkový počet vozov o ktorý Xiǎnyǔni 獫狁 prišli bol oveľa 

väčší. Prevažná časť porazenej armády utiekla na sever, čo znamená, že vozy, ktoré boli zajaté 

boli len menšia časť. Nech konečné číslo bolo akékoľvek, tento nápis svedčí o tom, 

že v druhej polovici 9. storočia p.n.l. začalo obdobie masových bitiek vozov v Číne 

(Shaughnessy 1988: 225).

6.4 Písomné pramene z obdobia letopisov

Po asi päťdesiatich rokoch od bitky opísanej vyššie sa podarilo kmeňom z Ordosu konečne 

vyhnať Zhōuouv周 z údolia rieky Wèi 渭 a boli teda donútení presunúť svoje hlavné mesto 

na územie dnešného Luòyángu 洛阳 . Týmto začína obdobie známe ako dynastia Východný 

Zhōu 周 (770-256 p.n.l.). Časť ktorá nás bude zaujímať – obdobie Letopisov (722-484 p.n.l) 

– značila obdobie najväčšieho užívania vojnových vozov v Číne. V tomto období boli štáty 

hodnotené podľa počtu vozov, ktoré boli schopné nasadiť do boja. Štát Jìn 晉 mal byť

schopný naraz do boja vyslať až 4000 vozov a celkový počet vozov tohto štátu mal byť 4900. 

Dokonca aj malé štáty ako Zhū 邾 mali mať okolo 600 vozov. Aj keď o tejto časti čínskej 

histórie sa pomerne detailne dozvedáme z kroniky Zuǒzhuán 左傳, popisov stovák bitiek 

ktoré sa v tomto období odohrali je málo a sú zbežné. Napriek tomu kronika ponúka dosť 
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detailov o najvýznamnejších bitkách tohto obdobia a počtoch vozov, ktoré v nich boli 

nasadené (Shaughnessy 1988: 226). 

V najznámejšej z bitiek, v bitke o Chéngpú 城濮 v roku 632.p.n.l. štát Jìn 晉 so 700 vozmi 

viedol konfederáciu severných štátov, aby sa na bojovom poli stretli s konfederáciou južných 

a východných štátov vedených štátom Chǔ 楚 , ktorý mal v predošlom útoku na jeden 

hraničný štát nasadiť 600 vozov. Kompletné počty pre čísla nasadených vozov zúčastnených 

štátov bohužiaľ nie sú, ale iné záznamy hovoria o tom, že spojenci štátu Jìn 晉, štáty Qí 齊  

a Sòng 宋 boli schopné nasadiť 800 a 460 vozov, spojenci štátu Chǔ 楚, štáty Lǔ 魯 a Wèi

衞 1000 a 300 vozov. Konzervatívny odhad teda je, že v bitke mohlo byť spolu nasadených 

4000 až 5000 vozov. Toto číslo odráža dramatický nárast počtu vozov od čias bitiek, ktoré sa 

odohrali medzi Zhōumi 周 a Xiǎnyǔnmi 獫狁 pred menej než 200 rokmi a značí vrcholnú 

fázu používania vozov v Číne (Kierman 1974: 27-66). 

Priebeh bitky si ukážeme na nasledovnom úryvku: 

„ ... Jìn 晉 postavil do boja 700 vozov. Kone stáli celé v kožených postrojoch s popruhmi. Markíz 

z Jìn 晉 vystúpil na čistinu Yǒuxīn 有莘 a prehliadol si svoju armádu, potom povedal:“Mladý, 

starý, sú správne rozdelený, prišiel čas ich použiť.“ Potom nechal zoťať stromy a nechal z nich 

vyrobiť muníciu pre svojich vojakov. A teda na jǐsì 己巳, jinská armáda vytiahla na sever od xīn

莘. Xū Chén 胥 臣 ako pomocný veliteľ armády sa stretol s Chén 陈 a Cài 蔡. Zǐ Yù 子 玉 s 

šiestimi vojakmi z Ruò Áo 若 敖, veliteľ strednej armády riekol: “Po dneskajšku už nebude 

žiadne Jìn 晉.“ Zǐ Xī 子西 bol veliteľom ľavej časti armády aZǐ Shàng 子上 velil pravej časti. 

Xū Chén 胥 臣 zakryl svoje kone tigriou kožou. Prv zaútočil na Chén 陈 a Cài 蔡, tie sa dali na 

útek. chuská pravá časť armády sa rozpŕchla. Nato Hú Máo 狐 毛 vztýčil dve vlajky a dal sa na 

falošný ústup. Aj Luán Zhī 欒枝 sa dal na falošný ústup a ťahal za svojimi vozmi drevo, aby vírili 

prach a vypadalo to, že ustupuje veľa mužov. Chuská armáda na nich rýchlo zaútočila. V tom Yuán

Zhěn 原軫, Xì zhēn 郤 溱 so strednou armádou a mužmi markíza vyrazili na útok oproti nim. 

Nato Hú Máo 狐 毛 a Hú Yǎn 狐 偃 zaútočili s armádou zo strán. Potom sa ľavá časť chuskej 

armády rozpŕchla. Chuská armáda bola úplne porazená.:.“ (Zuǒzhuǎn, Xī 28)

V poslednej časti obdobia Letopisov, v roku 484 p.n.l  sa prvý krát na severozápadných 

hraniciach Číny objavuje jazda, ktorá uviedla nový, radikálny štýl boja. Bola predurčenou, 

aby nakoniec zatienila vojnové vozy. V priebehu nasledujúcich dvoch alebo troch storočí 
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vozy znovu prešli k svojej originálnej funkcii ako veliteľské platformy a prestížne vozidlá 

(Goodrich 1984 279-305).  

6.5 Zhrnutie písomných prameňov

Ak zhrnieme písomné dôkazy týkajúce sa používania vozov v Číne, môžeme vidieť, že sa 

vyvíjalo rovnakým spôsobom ako na Blízkom Východe. Vozy boli do Číny predané z cudziny, 

okolo roku 1200 p.n.l. a spočiatku slúžili ako symbol statusu majiteľa a pri love. Ich vojenská 

úloha bola spočiatku obmedzená len na pohyblivú vyvýšenú veliteľskú platformu. Neexistujú 

skoro žiadne dôkazy o ich použití v boji vo veľkých počtoch Shāngmi 商 ani ich nepriateľmi. 

Na druhej strane po zhouskom prevrate, sa vozy rozšírili oveľa viac, kde v jednej bitke 

v počiatkoch dynastie bolo zajatých viac než 130 vozov. Je dôležité, že tieto bitky sa odohrali 

medzi Zhōumi 周 a Gōngfāngami 工方, obe strany nachádzajúc sa na západe a severe 

centrálnej planiny Číny a teda boli lepšie prístupné komunikácii so Strednou Áziou, miestom 

kde vozy vznikli (Shaughnessy 1988: 228).

V období koncu dynastie Západný Zhōu 周, o nejakých dvesto rokov neskôr, sa bitky 

už vyvinuli zápasy v ktorých sa stavali vozy proti vozom. Tento druh vedenia vojny sa 

postupne rozšíril po celej Číne počas prvej polovici obdobia Letopisov. V tomto období boli 

aj malé štáty schopné nasadiť armády čítajúce niekoľko stovák vozov. Ale vrcholné obdobie 

vojnových vozov bolo pomerne krátke a už v 3. storočí p.n.l boli vojnové vozy nahradené 

kavalériou ako rýchlymi zásahovými jednotkami (Shaughnessy 1988: 228).

Jediný bod v našom porovnávaní vývoja používania vozov na Blízkom Východe a v Číne, 

o ktorom sme zatiaľ nehovorili je, či vozy pomohli dosiahnuť niektorému z čínskych štátov 

rozhodnú vojenskú prevahu, čo by svedčilo o ich bojovej efektivite. Aj keď nejestvujú dôkazy 

o „cudzej“ invázii do Číny v ktorej hrali vozy kľúčovú úlohu, Shaughnessy (1988: 228) verí, 

že boli jedným z hlavných prvkov, ktoré pomohli Zhōuom 周 pri získaní mandátu nebies 

od Shāngov 商. 
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Jednou z najväčších udalostí Číny doby bronzovej bolo práve ťaženie Zhōuou 周 voči 

Shāngom 商. 

Počas celej histórie Číny bol tento konflikt vnímaný ako príklad historického determinizmu: 

tradiční historici sa v ňom snažili nájsť morálnu paradigmu, spojenie medzi veľkou mravnou 

silou zhouského kráľa Wéna 文 (1099- 1050 p.n.l.) a úplným morálnym úpadkom 

shangského kráľa Dì Xīna 帝辛, ktorý stratili mandát nebies v prospech novovzniknutej 

dynastie Zhōu 周. 

Moderní čínski historici interpretujú „revolúciu“ Zhōuov 周 voči Shāngom 商 v medziach 

marxistickej sociálnej teórie, kde feudalizmus povstal, aby nahradil otrokársky spoločenský 

systém Shāngov 商 (Shaughnessy 1988: 229).

Samozrejme, existuje trochu pravdy na obidvoch pohľadoch, ale pri takýchto teóriách toho 

zostáva veľa nevypovedaného. Pretože jediné, čo tieto teórie predpokladajú, je historický 

a morálny determinizmus, no nesmieme zabúdať, že úspešné založenie dynastie Zhōu 周

bolo výsledkom vedomého a systematického vojenského procesu. A napriek nášmu 

humanistickému okúzleniu stratégiou a vedením, rozhodujúce bitky sa väčšinou vyhrávajú 

vďaka lepšej výzbroji a logistickej podpore. 

Shaughnessy navrhuje, že dôležitú úlohu v zhouskom vojenskom ťažení voči Shāngom 商

zohrala práve schopnosť Zhōuou 周 efektívnejšie používať vojnové vozy. Z písomných 

prameňov sa dozvedáme, že za vlády Wén Dīnga 文丁 alebo možno aj Dì Yǐho 帝乙 , teda 

v posledných rokoch 12 storočia p.n.l., približne 65 rokov pred ťažením Zhōuou 周 v roku 

1045 p.n.l., Shāngovia 商 nasadzovali vojnové vozy v bojoch len vo veľmi malom množstve. 

Na druhej strane z písomných prameňov sa dozvedáme, že už 65 rokov po získaní mandátu 

nebies Zhōumi 周, v roku 979 p.n.l., boli vozy v rovnakej oblasti nasadzované v pomerne 

veľkých počtoch Zhōumi 周 aj ich nepriateľmi. Aj keď nám chýbajú podobné pramene pre 

bitku o Mùyě 牧野, rozhodujúcu bitku v ktorej zhouská armáda porazila shangskú, tradičné 
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spisy ukazujú, že Zhōuovia 周 sa v tom čase už pohli za fázu používania vozov ako 

pohyblivého veliteľského stanoviska a začali ich využívať vo veľkých počtoch ako taktickú 

zbraň (Shaughnessy 1988: 229). 

Skoro všetky zdroje sa zhodujú na tom, že zhouská armáda v bitke o Mùyě 牧野 bola vedená 

300 vozmi. Najstarší z týchto zdrojov, Mencius (3. storočie p.n.l.), keď obhajuje mravnú silu 

zhouského kráľa Wǔa 武 (1049-1043), hovorí, že kráľ mal „iba“ 300 vojnových vozov, keď 

zvrhol shangskú dynastiu. Musíme pochopiť, že Mencius sa pozeral na predošlé obdobia skôr 

z filozofického pohľadu než z toho historického a preto tento počet 300 vozov, ktorý mu bol 

známy zo starších záznamov, vnímal v kontexte svojej doby. V jeho čase, ako sme si ukázali, 

boli aj malé štáty v boji schopné nasadiť armády 600 a viac vozov. Z jeho pohľadu musela 

vyzerať armáda 300 vozov, ktorá mala zvrhnúť vládnucu dynastiu ako primalá pre takú veľkú 

úlohu (Legge 1960: 480).

Ale v kontexte doby polovice 11. storočia, viac než 700 rokov pred Menciusom, armáda, 

ktorú viedlo 300 vozov musela byť impozantná a v Číne doposiaľ nevídaná.

Narozdiel od zhouského použitia vozov v bitke o Mùyě 牧野 neexistujú žiadne historické 

záznamy, ktoré hovoria, že shangská armáda vojnové vozy použila. Aj keď mali mať 

obrovskú prevahu pešiakov (170 000 alebo dokonca 700 000 proti 48 000), tá im bola 

zbytočná voči masovému útoku vozov a shangská armáda sa rýchlo dala na útek. Bezpochyby 

existuje mnoho faktorov, ktoré prispeli k víťazstvu Zhōu 周 v bitke o Mùyě 牧野 . 

Nesmieme opomínať ani psychologický a sociálny faktor, ktorý určite dodal zhouským 

bojovníkom odvahu a zároveň spôsoboval znepokojenie medzi  bojovníkmi shangskými. 

Svoj podiel na víťazstve určite nesú aj kráľ Wǔ 武 a Shàngfù 尚父 , veliteľ zhouskej 

armády, ktorých stratégiou bolo riskovať prechod cez Žltú rieku, aby mohli zaútočiť na 

hlavné mesto Shāngov 商 z juhu a vyhnúť sa tak nepreniknuteľnej západnej obrane Shāngov

商. Aj v oblasti výzbroje disponovali Zhōuovia周 výhodami, či už sa jednalo o vylepšený 

tvar sekery gē 戈alebo spoľahlivý bodací meč, možno dokonca aj kompozitný luk. Napriek 

všetkým týmto spomenutým faktorom bol to pravdepodobne práve vojnový voz, ktorý dal 
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Zhōuom 周 tak potrebnú vojenskú výhodu na bojovom poli v bitke o Mùyě 牧野

(Shaughnessy 1988: 230).

6.6 Taktické použitie vojnového vozu v boji

Primárnou úlohou vojenského vozu v období dynastie Shāng � bola úloha pohyblivej, 

vyvýšenej, veliteľskej platformy. Z archeologických nálezov, písomných prameňov a teórii 

popredných odborníkov na túto problematiku, ktoré sme si už uviedli, nám toto vychádza ako 

jeho jediná funkcia v boji (Von Dewall , Barbiery-Low). Voz bol pomerne novou zbraňou 

v rukách Shāngov � a teda je pochopiteľné, že nevedeli využiť jeho potenciál naplno. To sa 

odráža na jeho taktickom využití v bojovom poli, kde bol obklopený pešiakmi a skutočne teda 

mohol slúžiť len ako pohyblivá veliteľská plošina, z ktorej boli vydávané rozkazy okolitým 

vojakom a z ktorej mal veliteľ vďaka svojmu postaveniu lepší prehľad o dianí na bojisku. Voz 

obklopený pešiakmi nebol teda dobrý ako zbraň, dokonca nebol dobrý ani pri úteku, pretože 

by ho bolo nutné najprv otočiť, čo logicky nebolo možné v priebehu boja a obkolesení 

vlastnými jednotkami alebo preto, že bolo jednoduché z vozu na nerovnom teréne spadnúť. 

Zároveň sa nám ponúka teória, že tieto vozy neboli nasadené priamo v prednej línii ale stáli 

viacej vzadu, obklopené vojakmi, ktorí slúžili ako ich stráž. Tomu nasvedčuje malý počet 

vozov v armádach bojujúcim proti Shāngom � a písomné pramene (Shaughnessy 1988: 195-

198).

K zmene dochádza počas dynastie Zhōu �, priamo už v jej počiatkoch, v bitke pri Mùyě ��. 

Zhōuovia � pochopili potenciál vojnových vozov a využili ho v tejto bitke proti masívnej 

presile shangských pešiakov. Ako nám ukazujú nálezy a ako bolo v tejto práci už mnohokrát 

spomenuté, najväčšou nevýhodou vozov bolo práve postavenie ich nápravy, nachádzajúce sa 

v strede pod vozovou klietkou. Ako vieme, toto postavenie nápravy umožňovalo napriek 

veľkosti vozu udržať si stabilitu a pomerne veľkú rýchlosť za cenu stratenia schopnosti 

rýchleho bočenia.

Posádka zhouských vozov tak ako vozov shangských obsahovala troch ozbrojencov, jedného 

lukostrelca, jedného štítonoša a veliteľa jednotky. V niektorých prípadoch sa našli aj vozy, 

ktoré niesli väčší počet ťažšie vyzbrojených vojakov. Tiež nachádzame vozy, pri ktorých sa 

našli halapartne, no príliš krátke nato, aby mohli byť používane z vozu priamo (Babiery-Low 
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2000: 35-37).

Je pravdepodobné, že vozy v zhouskej armáde mali niekoľko úloh. Prvá z nich zostala 

v priebehu rokov nezmenená – pohyblivá veliteľská platforma obkolesená pešiakmi. 

V armáde dynastie Zhōu � sa títo vojaci miesto okolo veliteľského vozu už nachádzali pred 

ním v línii a voz za nimi.(Babiery-Low 2000: 35-37).

Druhou novou úlohou vozov bolo prevádzanie taktických manévrov. Je ťažké si predstaviť 

mnoho taktických manévrov, ktoré by mohli vozy previesť, práve kvôli ich postaveniu 

nápravy kolies. Jediný manéver, ktorý pripadá v úvahu a bol používaný aj egyptskými 

a blízkovýchodnými ťažkými vozmi, bol masový útok vozov do nepriateľskej línie (Faulkner 

1958: 93-111). Pravdepodobne sa jednalo o jednotky skladajúce sa čisto z vozov, s jedným 

veliteľom a teda zložením a spôsobom útoku boli podobné ako jazda, ktorá ich neskôr 

nahradila. 

Pri strete dvoch armád si môžeme teda predstaviť jednotky línie, ktoré medzi sebou bojujú, za 

ktorými stojí niekoľko vojnových vozov, z ktorých velitelia vydávajú rozkazy. Menšie 

jednotky vozov zatiaľ čakajú za krídlom armády a neskôr sa presunú a zboku alebo zozadu 

vletia do nepriateľskej jednotky. Pri takomto použití by mohol čínsky vojnový voz naplno 

využiť svoju veľkosť a väčšiu posádku a zároveň by netrpel kvôli zlej manévrovateľnosti. Voz 

sa totiž mohol natočiť pred začiatkom útoku v malej rýchlosti a potom počas útoku v plnej 

rýchlosti sa vozy točili iba mierne tak, aby sa neprevrhli. Vozy sa teda v plnej rýchlosti 

rozbehli voči nepriateľskej jednotke a z vozov do nepriateľov strieľali lukostrelci. Ich hlavnou 

úlohou bolo rozbiť nepriateľskú formáciu, cez ktorú doslova prešli. Ak sa jednalo o jednotku, 

na ktorú zároveň útočili pešiaci, muselo ísť o smrteľnú kombináciu. V prípade, že sa jednotka 

dala na útek, vozy mohli byť jednoducho otočené vzhľadom nato, že posádky nikto 

neohrozoval a mohli utekajúcu jednotku dohnať a doraziť. Zároveň mohli využiť plný 

potenciál trojčlennej posádky. Pri jednotke 50tich vozov by to znamenalo 150 vojakov, ktorí 

sa mohli v potrebnom momente dostať do tylu nepriateľa a tam bojovať aj bez vozov 

v prípade ich poškodenia alebo nutnosti. Tejto hypotéze autora práce nahráva aj veľký počet 

vozov v armádach dynastie Zhōu � a ich údajný rozhodujúci faktor v mnohých bitkách. 
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7. Záver

Zámerom práce bolo predstaviť argumenty, ktoré podľa názoru autora potvrdzujú bojovú 

efektívnosť vojnového vozu v starovekej Číne a priblížiť problematiku vojnového vozu. 

Uvedené argumenty boli nadobudnuté štúdiom písomných prameňov a archeologických správ 

v čínskom jazyku, sekundárnej odbornej literatúry, a komplexnou analýzou uvedených 

prameňov.

V prvej kapitole práce bol objasnený pôvod vojnového vozu v Strednej Ázii. Na základe 

archeologických nálezov bola načrtnutá jeho funkcia.

Druhá kapitola práce vysvetľuje spôsob uvedenia vozov do Číny, hovorí o ich legendárnych 

počiatkoch na tomto území a zdôvodňuje prečo tu vozy nemohli vzniknúť počas predošlého 

obdobia. Ukazuje, že boli do Číny predané od kmeňov na sever od centrálnej planiny na 

základe archeologických dôkazov a spoločných rysov vojnových vozov Strednej Ázie. 

Tretia kapitola opisuje náleziská vojnových a funkcie vojnových vozov v období dynastie 

Zhōu � a Shāng 商. Samostatná časť kapitoly je venovaná popisu nálezov vozov z čias 

dynastie Shāng 商, ktoré sa našli mimo hlavného náleziska v Ānyángu 安阳 a nie je im 

často venovaná tak veľká pozornosť. V tejto kapitole je tiež predstavený spôsob odkrývania 

vojnových vozov archeológmi a pohrebný rituál počas dynastie Shāng 商.

Štvrtá kapitola práce podrobne pojednáva o štruktúre vojnového vozu na príklade vozu z jamy 

M52 pohrebiska Guōjiāzhuāng 郭家庄. 

Piata kapitola je venovaná skutočnej bojovej efektivite vojnových vozov v starovekej Číne 

na základe písomných prameňov. V kapitole je tiež načrtnuté ich možné taktické využitie 

s prihliadnutím na ich špecifické technické vlastnosti.
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Cieľ práce bol naplnený. Autor zhodnotil skutočnú bojovú efektívnosť vojnových vozov 

a podal argumenty, ktoré podľa neho svedčia o tom, že vojnový voz bol skutočne takticky 

využiteľný ako zbraň na bojisku a nie len ako pohyblivá veliteľská platforma. Písomné 

pramene z obdobia dynastie západný Zhōu � nám dokazujú bojovú efektívnosť vojnového 

vozu. Opisujú nasadenie vojnových vozov vo veľkých počtoch a ich využitie v boji, ktoré 

priamo svedčia o ich bojovom potenciáli. Najväčší nedostatok čínskeho vojnového vozu 

a zároveň argument, ktorý mal svedčiť o jeho nepoužiteľnosti ako zbrani – náprava kolies 

nachádzajúca sa v strede pod vozovou klietkou bola autorom oponovaná, navrhnutím teórie 

taktického užitia vozu, pri ktorom by voz nemusel prudko bočiť. Táto teória bola autorom 

práce navrhnutá po dôslednom preštudovaní písomných a archeologických prameňov 

z obdobia dynastie Shāng 商 a dynastie Zhōu �, odbornej literatúry a porovnaním 

s taktickým užitím vozov v iných častiach sveta, menovite v Egypte a na Blízkom Východe.

Hlavný prínos práce autor vidí v prispení do diskusie ohľadom efektivity vojnových vozov 

jeho vlastným názorom a v možnosti ďalšieho skúmania problematiky, a tiež sprístupnením 

problematiky vojnových vozov slovenskému a českému publiku.

Vojnové vozy boli dôležitou súčasťou čínskeho staroveku. Odkazy na nich nachádzame 

v mnohých významných literárnych dielach. Patria medzi artefakty, ktoré sa nachádzajú 

na archeologických náleziskách po celej Číne. Hovoria nám veľa o spôsobe života, 

spoločnosti, rituáloch, pochovávaní a manufaktúre na území starovekej Číny. Preto je 

skúmanie problematiky vojnových vozov a ich bojovej efektivity dôležité pre modernú čínsku 

archeológiu a sinológiu.

Ďalších možností skúmania problematiky vojnových vozov je podľa autora mnoho. V prvom 

rade by bolo na mieste lepšie porovnať bojovú efektivitu vozov stredoázijských a čínskych, 

kvôli ich rovnakému umiestneniu nápravy kolies. Toto bude ale problematické kvôli 

neexistujúcim písomným prameňom zo Strednej Ázie tohto obdobia hovoriacim o vojnových 

vozov. 

Z lingvistického hľadiska a hľadiska rekonštrukcií jazyka vidím ďalšiu možnosť výskumu 

vozov práve v ich pôvode v Centrálnej Ázii. Pri prevzatí vozov pravdepodobne dochádzalo 
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aj k prevzatí názvoslovia jednotlivých časti vozov, ktoré museli zanechať svoj odkaz 

v dnešnej modernej výslovnosti časti vozov v niektorých dialektoch severnej 

a severovýchodnej Číny. 

Autor verí, že problém efektivity vojnového vozu v boji by sa najjednoduchšie vyriešil 

postavením životnej kópie vojnového vozu a jej odskúšaním v rôznych podmienkach, 

v ktorých je voz opisovaný v písomných prameňoch.
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9. Prílohy

Zoznam príloh: Tabuľka č.1 – Zoznam častí vozu

Obrázok č.1 - Vojnový voz s popisom niektorých jeho častí.

Tabuľka č.1 – Zoznam častí vozu. Zdroj: Spracované autorom.

Koleso vozu lún 輪
Lúč kolesa fú 輻
Náprava vozu zhóu 軸
Náboj kolesa gǔ 轂
Obruč kolesa wǎng 輞
Koncová čapička wèi 軎
Zákolesník xiá 鎋
Ťažná tyč vozu yuán 轅
Ostroha ťažnej tyči zhǒng 踵
Podvozok vozu zhěn 軫
Jarmo pripevnené 
k ťažnej tyči

héng 衡

Sedlo jarma è 軛
Vozová klietka xiāng/yú 箱/輿
Dosky podvozku zhěn 軫
Zábradlie vozu shì 軾
Časť postroju neseného 
koňmi v ústach

xián 銜

Lícové časti postroja biāo 鑣
Hlavová časť postroja luòtóu 絡頭
Opraty pèi 轡
Usmerňovač opratov yǐ 轙,

Spojovacia bočnica yǐn 靷
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Obrázok č.1 - Vojnový voz s popisom niektorých jeho častí. Zdroj: Wikipedia. Dostupné na: 
https://www.wikipedia.org/.


